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Her får du en oversikt over de største bygge- og vedlikeholdstiltakene som 
pågår eller vil starte på flyplassen i 2022. Illustrasjonen viser hvor på 
flyplassen de ulike tiltakene skjer og i tekst gis en nærmere beskrivelse av 
hva de innebærer. Endringer må påregnes. 

På nettsiden Samarbeidspartner-Avinor vil du finne presentasjoner fra 
informasjonsmøtene i februar 2022 som går mer i detalj på de ulike 
prosjektene. Ukentlige nyhetsbrev (NOTAW) som sørger for oppdatert 
informasjon er også tilgjengelig der. 

This is a summary of the airport’s major construction- and maintenance 
works in 2022. The illustration shows the location of the various activities, 
while the text below gives a short description and a tentative schedule. 
Changes are to be expected 

On netpage Samarbeidspartner-Avinor you will find more detailed 
presentations about the projects, presented in information meeting in 
February 2022. Weekly newsletters with updated information (NOTAW) 
are available as well 

 

  

 TILTAK HVA SKJER  NÅR 

1 Utvidelse Non-Schengen 
Øst (UNSØ) 

Ferdigstillelse an Non-Schengen utvidelsen. Planlagt start operativ 
prøvedrift til sommertrafikken 2022 

Q2 2022 

2 BHST1 Bagasjeanlegg T1 Arbeider med bygningstilpasninger til det nye bagsjeanlegget pågår 
på avgangsnivå, i PMZ øst og vest og Main Baggage Hall i kjeller ved 
varemottak øst. 

Pågår hele 
20222025 

3 KAS Kommersielle 
Arealer Sentralområde 

KAS2023. Ombygging av sentralområdet avgang utland.  
Riving av steiner og ombygging av taxfree butikker og andre 
kommersielle arealer, etablering av sentralt Torg. 

20222023 

4 EES Entry Exit Systems Forberedelser til nye myndighetskrav for grensekontroll (Entry Exit 
Systems, EES). Ombygginger i pir øst (nivå F) og etablering av 
infrastruktur for Politiet i inngående- og utgående passkontroll. 

Q1-Q4 2022 

5 Oppgradering av 
bro/fastpunkt 

Bytte av gulvbelegg i bro/fastpunkt på gate E2/36, E11/41, E13/43, 
E14/44, E15/45, F16/46, F18/48, F19/49 

AprilSept 

6 Digitale Kuben Digitale reklame kube henges opp i jernbanetaket. 
 

Q1-2022 

7 Steingulv Utskifting av steingulv på nivå D, SBØ 
 

Q1-Q2 

8 Oppgradering av heis. Heis 54 fra jernbaneperrongen vil oppgraderes. 
 

Q3-Q4 

9 MSG Deicing Bravo Nord Etablering av deice, vask og inspeksjonstelt for fly ved Bravo Nord. 
 

Q32023 

10 Reasfaltering, 
driftsvedlikehold 

Flere steder får ny asfalt i løpet av sommerhalvåret, blant annet. 
TWY S forbi TWY V, og innkjøring Bravo Nord. TWY W mellom Z og 
J1. Avkjøring B7. Overflatebehandling ved Bravo nord 

MaiSept 

11 Utskifting av 
dockingtavler 

Utskifting til nye tavler ved FOP 11, 14 og 39 Q3 

12 Routing and Guidens Automastisk leding av fly inn på TWY Lima Q3-Q4 
13 Utskifting av remoter Skifte av gammel type remoter (6 kretser) som styrer og overvåker 

taksebanelamper ved vestre bane og østre bane ved avkjøring B1 
AprAug 

14 Riving av GA terminalen Klargjøring for riving av hele bygget. Riving av søndre del (gammel 
baggasjehall og kontorer 

Q4 

    
   

 
 

    
    

 ACTIVITIES DESCRIPTION WHEN 

1 Expansion of Non-
Schengen (UNSØ) 

Completion of the Non-Schengen anlargement. Planned start 
operational trial operation for summer traffic 2022. 

Q2-2022 

2 BHST1 Baggage handling 
system T1 

Works on buildings adaptations to the new baggage facilities is 
ongoing at the departure level, pmz east and west, and main 
baggage hall. 

20222025 

3 KAS KAS2023. Reconstruction of the central area in Pier North. 
Demolition of stones and conversion of duty-free shops and other 
commercial areas, establishment of a central Torg.  

20222023 

4 EES Entry Exit Systems Preparation for new regulatory requirements for border control 
(Entry Exit Systems, EES)- Renovations in pier east (level F) and 
establishment of infrastructure for the Police in incoming and 
outgoing passport control. 

Q1-Q4 2022 

5 Passenger boarding 
bridges 

Renovation of passenger boarding bridges. Gate E2/36, E11/41, 
E13/43, E14/44, E15/45, F16/46, F18/48, F19/49 

AprSept 

6 Digital Cube Digital advertising cube in the railway station roof 
 

Q1-2022 

7 Stone floor Replacement of stone floor in the arrival hall, SBØ 
 

Q1-Q2 

8 Elevator upgrade Elevator 54 from the railway platform will be upgraded 
 

Q3-Q4 

9 MSG Deicing Bravo Nord Establishment of deice, washing and inspection tent for aircrafts at 
Bravo Nord 
 

Q32023 

10 Asphalt maintenance New asphalt on sections of taxiway S, W. Exit B7. Driveway Bravo 
Nord. Surface treatment of bravo north. 
 

May-sept 

11 Dockingtavler Replacement for new docking boards at FOP 11, 14 and 39 Q3 
12 Routing and Guidens Automatic guiding of aircraft into TWY Lima Q3-Q4 
13 Remote replacement Replacement of old type of remote controls (6 circuits) that controls 

and monitors taxiway lights at runaway west and east at B1 
Apr-Aug 

14 GA terminal Demolition of the GA terminal. Starts with the southern part (old 
luggage hall and office) 
 

Q4 

    
    

 

https://avinor.no/konsern/flyplass/oslo/samarbeidspartner/utbygging/
https://avinor.no/konsern/flyplass/oslo/samarbeidspartner/utbygging/

