
Axel Knutsen/ Avinor Flysikring

DRONEPROGRAMMET
AVINORS SATSING PÅ DRONER
Axel Knutsen
26.10.2021



Avinor er et heleid statlig 
aksjeselskap under 
Samferdselsdepartementet

Ansvar for 44 lufthavner og 
flysikringstjenesten for sivil og 
militær luftfart i Norge



Nøkkeltall 2020 (2019 i parantes)

• Punktlighet: 92% (84%) 

• Antall passasjerer: 20 millioner (-63%)

• Avganger og landinger: 428 303 (-36,7%)

• Overflygninger: 36 447 (-53,7%) 

• Antall fast ansatte: 2858 (3012)

• Driftsinntekter: 8 183 millioner kroner (11 785)

• Driftskostnader: 6 333 millioner kroner (8151)

• Resultat etter skatt: -724 millioner kroner (720)



DRONEPROGRAMMET - PROSJEKTER

Unmanned Traffic
Management (UTM)

Test Arena Droner til eget bruk Detektering



©Widerøe

Nåtiden og fremtiden i ubemannet luftfart stiller 
andre krav til teknologi og luftrom

©snl.no

© Airbus Boeing New Area of Aviation



UNMANNED TRAFFIC MANAGEMENT
Trafikkstyring av droner

• Nytt system for å bedre ivareta behov fra ubemannet 
luftfart

• Versjon 1.0 i drift – forventer mange år med utvikling 
foran oss

• Fokus på behov og tjenester som er ønsket – fjerne 
flaskehalser

• MÅL: Tilgang til luftrommet – sikkert og effektivt



www.ninoxdrone.no



Test Arena
Fra powerpoints til produksjon…



TEST ARENA
Tjenester og infrastruktur

• Hva skjer med luftfarten og lufthavner når store og små droner tilbyr 
frakt av varer og passasjerer?

• Hvilke behov har fremtidens brukere av vår infrastruktur? 
• Behøver vi annen type infrastruktur enn den vi har i dag?
• Hvem er fremtidens brukere?
• Hvordan endrer dette mobiliteten?

• MÅL: Teste og utvikle tjenester og infrastruktur for fremtidens 
luftfart



DRONER TIL EGET BRUK
Effektivisering, kvalitet og nye bruksområder

Avinor eier mye infrastruktur, areal og teknisk utstyr

Mange krav til leveranse, vedlikehold og sjekk av utstyr

Tidkrevende og repetitive arbeidsoppgaver – ofte med 
tilknyttet risiko

Forbedringspotensialer for innsamling av data



DRONER TIL EGET BRUK
Effektivisering, kvalitet og nye bruksområder

• Hvordan kan Avinor ta i bruk 
droner i egen drift?

• Kjente behov ses opp mot nye 
behov og områder

• Første tiltak – sertifisert 
droneoperatør

• Søker samarbeidspartnere og 
partnerskap

• MÅL: Økt kvalitet, reduserte 
kostnader, nye bruksområder



DETEKTERING
Sikkerhet

Foto: NRK



DETEKTERING
Sikkerhet

• Økt bruk av droner i samfunnet
• Flere hendelser tilknyttet lufthavner og kritiske deler av 

flygningen
• Store mørketall for uautorisert flygning
• Øke situasjonsbildet for lufthavn og lufttrafikktjenesten

• MÅL: Bedre sikkerheten og driftsstabiliteten 
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