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Oslo lufthavn
Bergen
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Trondheim

Bodø

Longyearbyen
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Luftfartens og Avinors 
samfunnsmessige betydning

• Forvalter og utvikler kompleks 
infrastruktur

• Nettverket av flyplasser bidrar til 
norsk verdiskapning

• Operasjon av luftrommet gjennom 
Avinor Flysikring

• Ivaretar samfunnskritiske 
oppgaver i nært samarbeid med 
aktørene på lufthavnene

Avinor-lufthavner

Private lufthavndrivere
(Avinor leverer tårntjeneste 
og teknisk infrastruktur)

Forsvarets lufthavner 
(Avinor leverer tårntjeneste 
og teknisk infrastruktur)
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OSLO LUFTHAVN

Hvorfor er vinterdrift så viktig?

Jo, fordi flyging om vinteren 
er blant de mest krevende oppgavene for 

NORSK LUFTFART

Om vinteren er det mørkest og dårligst vær! 

Og i tillegg er det ofte is og snø på 
rullebanene, taksebanene og 

flyoppstillingsplassene 
som må bekjempes. 



OSLO LUFTHAVN

Oppdraget til drift Flyside
Formålet med plasstjenesten er å forebygge og redusere omfanget av 
luftfartsuhell som kan tilbakeføres til virksomheten ved lufthavnene. 

Plasstjenesten skal sikre leveranse av operative drifts- og 
vedlikeholdstjenester

Plasstjenesten ved våre lufthavner utfører drifts- og 
vedlikeholdsoppgaver på alle utomhus områder på fly- og landside. 

Vi skal opprettholde regelstyrt standard gjennom hele året. 

Sikker og stabil drift har alltid førsteprioritet.



OSLO LUFTHAVN

Vinterdrift i Avinor

AVINOR er av de de aller 
beste lufthavnoperatørene i 

verden – på vinterdrift.

Oslo Lufthavn har stadig delegasjoner av 

besøkende som skal se og lære.
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2010 – Visjon om førerløse brøytebiler



THINK BIG 
–
START 
SMALL!

2015



2018

Demo @ Fagernes 
lufthavn, Leirin

Samferdselsminister Ketil Solvik-
Olsen og tidligere konsernsjef 
Dag Falk-Petersen fikk være 
passasjerer på en av test turene 
på Fagernes lufthavn, Leirin



2018/2019

Tester autonome brøytekjøretøy på 
Avinor Oslo Lufthavn

Til vinteren får Plasstjenesten på Oslo lufthavn selskap av to 
autonome kjøretøy i brøytetoget når Avinor skal videreutvikle sitt 
innovasjonsprosjekt. 

Hensikten med dette prosjektet er å modernisere 
vintervedlikeholdet i Avinor, men like fullt å unngå uønskede 
hendelser. Avinor er i front når det gjelder å teste ut denne 
teknologien, men det er essensielt at sikkerheten er ivaretatt ved 
all slik testing. Jeg er trygg på at dette vil OSL sikre opp på beste 
måte, sier Margrethe Snekkerbakken, konserndirektør sikkerhet, 
miljø og strategi, som også leder prosjektet.

https://intranett.avinor.no/nyheter/Sider/Tester-autonome-brøytekjøretøy-på-Avinor-Oslo-lufthavn.aspx

https://intranett.avinor.no/nyheter/Sider/Tester-autonome-br%C3%B8ytekj%C3%B8ret%C3%B8y-p%C3%A5-Avinor-Oslo-lufthavn.aspx


April 2021



OSLO LUFTHAVN

Desember 2021



OSLO LUFTHAVN

Februar 2022 Pressevisning





OSLO LUFTHAVN

RS 600 – Litt fakta

• RS600 - 27,8 m lang
• Snøplogen - 11,6 m bred
• Praktisk ryddebredde 7,5m

Verdens største
brøytebil!



Ny maskin RS600 er både mer effektiv og Autonom
Tidligere situasjon med eldre maskiner:
• 8 sweepere + 1 snøfreser = 45 m ryddet bredde
• 5,5 m ryddebredde pr maskin

Mål for nye RS 600:
• Redusere antall sweepere til 6 stk. pr. brøytetog
• 7,5 m ryddebredde pr. maskin. 



Hva er forretningsverdien?

Færre maskiner gir…
 Færre motorer i drift
 Mindre tomgangskjøring
 Mindre vedlikehold
 Kortere brøytetog
 Færre sjåfører

…men krever også mer presisjon
 Førerstøttesystemer
 Autonome løsninger  



November 2022
Første døgn i full drift ble 23. November



OSLO LUFTHAVN



Planlegging av Automatisert vinterdrift i Avinor

Brøyteplanlegging i en 
helt ny dimensjon, nye 

digitale planer og 
simuleringer gir gode 

grunnlag for nye 
konsepter

Teknologiske verktøy gir 
også åpning for andre 
automatiserte enheter i 

driften av våre lufthavner



OSLO LUFTHAVN

Andre vinterrelaterte prosjekter i Avinor – SMART KJEMI

Vinterforhold kan bety forsinkelser 
og avbrutte landinger og til slutt 
føre til ulykker.
Gode og effektive vinteroperasjoner 
med kjemikalier er avgjørende for å 
kunne drive norske lufthavner på en 
sikker og effektiv måte.
Vinterdrift og kjemikalieforbruk har 
miljøkonsekvenser i form av direkte 
utslipp og klimagassutslipp.



OSLO LUFTHAVN
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