
TILTAK HVA SKJER NÅR

1 Utvidelse Non-Schengen 
Øst (UNSØ)

Bygging av «UNSØ» fortsetter, med ferdigstillelse av nye 
oppstillingsplasser og nytt terminalbygg i 2021. Det nye anlegget 
planlegges klart til operativ drift til sommertrafikken 2022.

Ferdig Q2 
2022

2 Flynavigasjon
Utskifting av Gardermoen terminalradar ferdigstilles i april. 
Stabiliseringsperiode frem til og med juni. Utskifting og utvidelse 
ILS LOC 19R (vestre bane) planlagt til uke 20-24.

jan - jun

3 Reasfaltering,  
driftsvedlikehold

Deler av taksebane N, J, og K er planlagt med ny asfalt i 2021. Det 
planlegges også ny asfalt på deice-område Alfa syd ved vestre 
rullebane.

mai - jul

4 Demontering av 
bagasjeanlegg T1

Demontering for å kunne gjøre plass til nytt bagasjeanlegg i T1 har 
startet. Vil i 2021 hovedsakelig pågå i PMZ øst og Main Baggage Hall i 
kjeller ved varemottak øst. 

Hele 2021

5 Etablering av 
konseptverifikasjonssenter

Midlertidig plasthall for utprøving av ny teknologi for 
bagasjehåndtering. Etableres på nordsiden av pir nord 
(gateområde C/D) med tilknytning til eksisterende bagasjeanlegg.

apr - aug

6 APOC
Airport Operations Center etableres i sentralbygg vest. APOC etableres 
som et nytt operativt kontrollsenter, som skal ha full kontroll og styring 
på terminal- og flysideprosessene.

jan - sep

7 PA-anlegg Bytte av høyttalere i oppropssystemet i gateområde E og F. jan - sep

8 Belysning Utskifting av grunnbelysning i gateområde A, E, F og ankomsthall SBØ. mar - des

9 Utvidelse av hotell Utvidelse av Park Inn by Radisson Oslo Airport fortsetter. Hovedsakelig 
innvendige arbeider i 2021. 

Ferdigstilt 
desember 
2021

10 Oppgradering av 
bro/fastpunkt

Bytte av gulvbelegg i bro/fastpunkt på gate A14/16, A19/13, A20/14, 
A14/16. Gangbro til commuterlounge; bytte av himling, lys og 
gulvbelegg 

mai - okt

11 Solskjerming Bytte av solskjerming på syd- og vestfasade i gateområde A. sep - okt

12 Midlertidig dollieparkering Etablering av midlertidig dollieparkering for handling som erstatning for 
arealet nord for Pir Nord apr - mai

13 Midlertidig pålaster for 
bagasje fra utlandet Etablering av midlertidig pålaster for bagasje som ankommer fra utlandet okt - des

ACTIVITIES DESCRIPTION WHEN

1 Expansion of  
Non-Schengen (UNSØ)

The construction of «UNSØ» continues with completion of new stands 
and terminal in 2021. The new facilities are planned ready for 
operations when summer traffic begins in 2022.

Finished 
Q2 2022

2 Flight Navigation
Replacement of Gardermoen terminal radar finishes in April, with 
stabilization period until June. Replacement and expansion of ILS LOC 
19R (runway west) in week 20-24.

Jan - Jun

3 Asphalt maintenance
New asphalt on sections of Taxiway N, J, and K. New asphalt also on deice 
area Alfa south by runway west.

May - Jul

4
Disassembly
of Baggage Handling 
System, T1

The disassembly of the BHS in T1 has already begun. In 2021 this work will 
mainly take place in PMZ east and in the Main Baggage Hall in the 
basement.

Ongoing 
through-
out 2021

5 Concept Verification
Center

Temporarily indoor test area for new technology in baggage handling will 
be established on the north side of gate area C/D (North Pier). This area 
will be connected to the existing Baggage Handling System. 

Apr - Aug

6 APOC

Airport Operations Center will be established in Central Building West. 
APOC will be an operational control center which will have full control 
of terminal and airside processes.

Jan - Sep

7 PA system
Replacement of loudspeakers in the personal announcement system in 
gate area  E and F. 

Jan - Sep 

8 Lighting Lighting will be replaced in gate area A,  E, F and arrival hall SBE. Mar - Dec

9 Expansion of Hotel Expansion of Park Inn by Radisson Oslo Airport. 
Finished in 
December

10 Passenger boarding 
bridges 

Renovation of passenger boarding bridges. Gate/stand A14/16, 
A19/13, A20/14, A14/16 and bridge to commuterlounge. May - Oct

11 Sunscreens,
gate area A

Replacement of the sunscreens at the south- and west side of gate area 
A.

Sep - Oct

12 Temporary parking area for 
dollies

Temporary replacement area for dollies as a replacement for parking area 
north of Pir north Apr - May

13 Temporary unloader 
station

Temporary unloader station for baggage from international arrivals Oct - Dec

This is a summary of the airport̀ s major construction- and maintenance works 
for 2021. 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 ekstranett.avinor.no you will find more detailed presentations about the  
projects, presented in information meetings in February 2021. Weekly newsletters 
with updated information (NOTAW) are available as well.

Her får du en oversikt over de største bygge- og vedlikeholdstiltakene som pågår 
eller vil starte på flyplassen i 2021. Illustrasjonen viser hvor på flyplassen de ulike 
tiltakene skjer og i teksten gis en nærmere beskrivelse av hva de innebærer. 
Endringer må påregnes. 

På ekstranett.avinor.no vil du finne presentasjoner fra informasjonsmøtene i  
februar 2021, som går mer i detalj på de ulike prosjektene. Ukentlige nyhetsbrev  
(NOTAW) som sørger for oppdatert informasjon er også tilgjengelig der. 
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