
Autonome kjøretøy - Avinor

Testprosjekt og videre planer

Olai R. Hjetland – 4.12.2019



Fjernstyrte tårn Førerløse brøytebiler Elektriske fly

Remote customer service Nytt system for flygeledereSelvbetjent bag-drop

Avinors arbeid med framtidens løsninger



Autonom brøyting – Hensikt og ambisjon

• Hensikt

• Modernisere vintervedlikehold i Avinor

• Enhetlig praksis – standardisert vinterdrift

• Reduksjon i uønskede hendelser

• Optimalisert ressursbruk - kostnadsbesparelse

• Økt presisjon – maskinutnyttelse

• Redusert miljøbelastning

• Ambisjon

• Avklare hvordan Avinor skal ta i bruk automatisert materiell 
på flyside

• Konkurranseutsette de behovene man har for å kunne 
automatisere

• Innfase og operasjonalisere automatiserte kjøretøy innenfor 
flyside-drift på en sikker og effektiv måte



Utfordringen for Avinor

• Rullebanefriksjon er kritisk 

for flygingen

• 70 tonn (→ 400 tonn)

• 65-70 m/s (230-250 km/t)

• Dekk/understell skal gjøre 

jobben mot underlaget

• Korrekt snørydding og 

preparering av rullebaner 

og taksebaner er kritisk for 

vinterdrift på lufthavnene



Historikk
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Avinor konferanse i 2010:  

Margrethe Snekkerbakken 

presenterer en visjon om autonome

kjøretøy
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Avinor: Forprosjekt – Kartlegging

automatisk / ubemannede

brøytekjøretøyer

SINTEF: Rapport mulighetsstudie

autonom snørydding

Avinor: Endelig rapport - benyttelse

av ny teknologi for rullende materiell

Devotek: 

Demonstrasjon

av 1:14 skala

modell av

autonom

sweeper
Yeti Snow Technology AS 

etablert

Oppstart innovativ

anskaffelsesprosess

2017 2018

Avinor: hovedprosjekt– Ny teknologi

for rullende materiell

Gjennomføring av

dialogkonferanse

Kunngjøring Før-kommersiell 

anskaffelsesprosess prototype

Førerløse kjøretøy

Valg av

leverandør

Yeti

2019

Demonstrasjon

Fagernes

Lufthavn – 21. 

mars

Kontraktforlengelse

med leverandør Yeti

Videreføring

test ved Oslo 

Lufthavn





Autonome brøytekjøretøy OSL - Status

Erfaringer fra vinterens testing:
• Svært nyttig erfaring for å vurdere fremtidige 

brøytekonsept i hele Avinor

• Positive mannskaper, «spennende prosjekt»

• To sentrale dimensjoner - samspill med operasjonell 
drift og teknisk videreutvikling av systemets modenhet

• 40 «brøyterunder» med autonome biler/fullt mønster

Utfordringer:
• Har vært et utvikling- og forskningsprosjekt (OFU) 

med relativt  stor grad av forskning/utvikling, noe 
mindre testing enn ønskelig, spesielt med snø

• Utfordringer med 4G kommunikasjonen førte til 
mange avbrudd i brøyteoperasjon

• Fullverdig system for å planlegge og definere 
ruter/spor som bilene skal følge er suksess-kriterium



Kortsiktige planer

• Ansvaret er overført internt til Drift & Infrastruktur for 
operasjonalisering

• Business-case høst 2019
• Oppdatere business case for alternative konsepter

• YETI beholder loggeutstyret i 4 biler på OSL også 
vinteren 2019/2020

• Logge kjøremønster

• Vurdere teori/plan mot praksis

• Kjøre test av traktor-sweeper vinter 2019/2020



Trinnvis utvikling mot autonomi

• Digital plan
• Optimalisering av kjøremønster

• Opplæring

• Logging/overvåking
• Forskjell på teori og praksis – forbedring

• Dokumentasjon på utført jobb, utlegg etc.

• Førerstøtte
• Redusert opplæringsbehov

• Halvautomatisk utstyrs-styring 
(utlegg/dosering, løft/senk/sving, etc.)

• Førerløs / full autonomi
• Bil 2 + … (platooning)

• Full autonomi

Planlegging 
og trening

Logging og 
overvåking

Førerstøtte

Førerløs /
Full autonomi



Takk for oppmerksomheten!
Olai R. Hjetland


