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kjelleR: Riksanti-
kvaren er i full gang 
med å vurdere verne-
verdiene på Kjeller 
flyplass.
Beate Kvien
beate.kvien@rb.no
918 22 709

For å sikre kulturminnene på 
Kjeller, arbeider Riksantikva-
ren nå med å vurdere vernever-
diene på flyplassen. 

– I 2017 gjennomførte Riksan-
tikvaren en stor kartlegging av 
Kjellers historie. Det ble da 
kommunisert til partene at de-
ler av flyplassen ville bli fredet, 
skriver riksantikvar Jørn Holme 
i en kronikk med tittelen «Selv-
sagt freder vi Kjeller flyplass» i 
Aftenposten lørdag.

avg jøres i 2018
Riksantikvaren planlegger å 
melde oppstart av en formell 
fredningssak i løpet av 2018.

– Dette vil være klart i løpet 
av 2018. Noe nærmere fram-
drift kan vi ikke gi nå, da dette 
er et samarbeid med Kjeller-ei-
erne, eiendomsutvikler, kom-
munen og i kontakt med den 
flyhistoriske foreningen, sier 
Hanna Kosonen Geiran, avde-

lingsdirektør i Kulturminneav-
delingen hos Riksantikvaren.

I arbeidet skal man blant an-
net definere de unike verdiene 
til det som skal fredes, de vik-
tigste kvalitetene, hva som ikke 
skal kunne endres, hvorfor det 
er fredningsverdig og hvordan 
det skal sikres for framtiden.

mange skatter
Som RB omtalte i fjor høst, har 
flere av byggene på Kjeller fly-
plass fått status som vernever-

dige i Forsvarets landsverne-
plan. Dette gjelder både byg-
ninger og andre objekter, deri-
blant minnebautaer. Det blir 

imidlertid opp til Riksantikva-
ren å vurdere omfanget av fred-
ningen.

miljøopprydning 
Parallelt foregår det andre ut-
redninger på Kjeller. Forsvars-
bygg begynte i høst å undersø-
ke hvorvidt det kan finnes ude-
tonerte bomber og granater i 
bakken fra andre verdenskrig. I 
et saksframlegg til kommune-
styret uttaler Forsvarsbygg seg 
tilfredse med innledende stu-
dier av grunnforholdene på fly-
plassen. 

Neste steg er å utarbeide et 
prøvetakingsprogram, der en-
kelte områder vil bli ytterligere 
undersøkt i 2018 og 2019.

På bakgrunn av kommune-
styrevedtak før jul, spurte råd-
mannen Kulturdepartementet 
i januar om staten kan delta i et 
utredningsarbeid for etable-
ring av luftfartøyvernsenter på 
Kjeller. 

Kulturdepartementet anbe-
faler at Stiftelsen Kjeller flyhis-
toriske kulturpark går i dialog 
om samarbeid med eksisteren-
de miljøer som i dag forvalter 
og formidler både nasjonal og 
lokal flyhistorie, som Norsk 
Luftfartsmuseum i Bodø eller 
teknisk museum.

skal frede bygg 
på kjeller

mye som skjeR: Fram til 2022 skal bygg fredes, grunnforholdene undersøkes, planer vedtas og arkitektkonkurranser arrangeres.
 Foto: kay stenshjemmet

tomt: Gulating Triaden er 
stengt. Foto: stine løkstad

løRenskog: Gulating 
har stengt ølutsalget på 
Triaden. Oppussing av 
kjøpesenteret og en 
kontrakt som gikk ut er 
årsakene.
Stine LøKStad
stine.lokstad@rb.no
63 80 00 00

Gulating har hatt ølutsalg på 
Triaden Lørenskog storsen-
ter siden 2015. Nå har de 
stengt butikken.

– Husleiekontrakten gikk 
ut 1. april. Senteret går også 
inn i en omfattende rehabili-
teringsprosess, der de skal 
gjøre om store deler av sen-
teret. Tapet i den prosessen 
anser vi å være større enn ge-
vinsten, sier driftssjef hos 
Gulating, Tom Anders Sol-
berg.

Planen er å komme tilbake 
til Triaden når oppussingen 
er ferdig om et års tid.

– Da ønsker vi å etablere 
oss både med butikk og pub 
på storsenteret, sier Solberg.

Han sier at omsetningen 
hos ølutsalget på Triaden har 
vært grei.

– Butikken har levert over-
skudd. Den har ikke vært 
blant våre mest omsettelige 
butikker, men det var ingen 
grunn til å legge ned isolert 
sett, sier Solberg.

Butikken hadde tre ansat-
te, hvorav to også var eiere. 
De to fortsetter å jobbe i sel-
skapet Maltmons, samtidig 
som de er deleiere i Gulating-
utsalget på Jessheim

Jane Brattland, markeds-
koordinator hos Gulating, 
sier at kundene har tatt sten-
gingen pent.

– Vi har mange butikker på 
det sentrale østlandsområ-
det, så for de fleste vil ikke 
dette være kjempedrama-
tisk, sier Brattland.

Her på Romerike har Gula-
ting-kjeden utsalg på Strøm-
men og Jessheim. De har 
også puber på Jessheim, 
Strømmen, i Fetsund og Lil-
lestrøm. Kjedens hovedkon-
tor er på Strømmen.

Brattland sier at de jobber 
intensivt med vekst og er i 
kontakt med blant annet 
Olav Thon-gruppen for å få 
plass nye avtaler.

– Det vi har hatt av nedleg-
gelser har ikke vært drama-
tisk. Det har handlet om 
kontrakter som har gått ut og 
at vi er bedre tjent med an-
dre typer beliggenheter, sier 
Brattland.

stenger 
ølutsalg

VeRnelisten
 ■ Vaktbygning – ca. 1940
 ■ Verksted 1945
 ■ Kontorbygning 1922
 ■ Våningshus – ca. 1890
 ■ Stabbur – 1912 (revet)
Kårbolig/drengestue 
-1800-tallet

 ■ Vaktbygning – 1917
 ■ Garasje – 1917
 ■ Bensinanlegg – 1917
 ■ Kasselager – 1930
 ■ Bad/badstu – 1932
 ■ Direktørbolig 1916 (solgt)
 ■ Befalsmesse I- 1917 (solgt)
Uthus for direktørbolig – 
1917–18 (solgt)

kilde: 
FoRsVaRetslandsVeRneplan  

Veien VideRe
 ■ 2018 – 2022 kartlegging av 
faktiske forhold 

 ■ 2018 til 1.kvartal 
2019: Analyse og 
konseptutredning, 
samt fastsettelse av 
mål og visjoner for 
områdeutviklingen

 ■ 2018 til 1.kvartal 2019: 
Utredning av mulighet 
for etablering av 
luftfartøyvernsenter 
(kommunestyrevedtak av 
13.12.2017)

 ■ Utarbeiding av 
kommunedelplan for 
området

 ■ 1. halvår 2020: Fastsettelse 
av planprogram

 ■ 2020: Arkitektkonkurranse
 ■ 2022: Fremme endelig 
forslag til kommunedelplan 
til politisk behandling

 ■ 2022: Fremme sak til politisk 
behandling vedrørende 
gjennomføringsmodell 

 ■ 2022 - 2023: Utarbeiding 
av detaljreguleringsplaner 
for delfelt (gjennomføres av 
grunneiere) og inngåelse av 
utbyggingsavtaler.


