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Avinor AS er ansvarlig for 

flysikringstjenesten i Norge 

og 46 lufthavner 

Et moderne samfunn uten 

luftfart er utenkelig



AVINORS MILJØENGASJEMENT ER 

SAMFUNNSMESSIG  OG FORRETNINGSMESSIG 

VIKTIG

ANSVAR
Balanse mellom vekst og miljø 



Innovative anskaffelser i Avinor

• Teknisk utstyr og infrastruktur

• Tjeneste

• Drift

• Samarbeid gjennom virksomhetsavtaler

Like viktig:

• Samhandling 



Vesentlige miljøaspekter 

Transport

Energi

Kjemikalier

Naturmiljø

Fly og 

helikopterstøy

Innkjøp, bygg og 

anleggs-prosjekter

Klima

– Vår miljøpåvirkning
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Avinors miljøpolicy:

Avinor skal forbedre egen miljøprestasjon og være en drivkraft 
i miljøarbeidet i luftfartsbransjen. 

Avinors konsernfelles miljømål 2016-2020:

Klima: Avinor skal innen 2020 halvere egne totale kontrollerbare 
klimagassutslipp sammenlignet med 2012, og bidra til å redusere 
klimagassutslipp fra tilbringertjenesten og flytrafikken.

Støy: Avinor skal arbeide aktivt for å begrense støybelastningen (fra 
fly- og helikoptertrafikk) for bosatte i lufthavnenes nærområder.

Vann og grunn: Aktiviteter ved Avinors lufthavner skal ikke medføre 
ny grunnforurensning eller redusert miljøtilstand i vannmiljø.



Nytt miljøledelsessystem iht ISO 14001

• Forutsetning for å ha sikre Complience og til å klare løftet det 

grønne skiftet

• Forutsetning for god miljøledelse

• Må være enkelt

• Må gi merverdi

Pågår sertifisering  



Klimagasutslipp

Avinor skal innen 2020 halvere egne totale 

kontrollerbare klimagassutslipp sammenlignet med 

2012, og bidra til å redusere klimagassutslipp fra 

tilbringertjenesten og flytrafikken. 

3-delt:

1. Egen drift – kontrollerbart

2. Tilbringertjenesten - Samarbeidspartner

3. Fly trafikk - Samarbeidspartner



KARBONNØYTRAL LUFTFART ER MULIG 

Flåteutskifting 

og miljøvennlig utvikling av 

Avinors lufthavner 

Biodrivstoff 

fra skog

Forbedring av fly 

og motorer 

Biodrivstoff 

fra alger

Nye 

konsepter
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FORVENTET 

TRAFIKKVEKST

UTSLIPP MED 

«BUSINESS AS USUAL»

KARBONNØYTRAL 

LUFTFART



AERODYNAMIKK OG

MOTORTEKNOLOGI

LUFTROM

DRIVSTOFF



TRADISJONELL INNFLYGNINGER KURVEDE INNFLYGNINGER 



BIODRIVSTOFF 

• Jet biodrivstoff serftifisert i 2009 

• Avinor vil bruke inntil 100 MNOK (2013-2022) til bidrag til 

industrialisering og er engasjert i en rekke FoU prosjekter

• JAN 2016: OSL ble verdens første internasjonale hub som 

kunne tilby jet biodrivstoff på kommersiell basis til alle 

flyselskap

• Meget fruktbart samarbeid med AirBP og flyselskapene

• Merkostnaden dekkes av prosjektdeltakerne



Kjemikalier – Utslipp til vann 

og grunn

• Avisingskjemikaler

• Olje/fuel produkter

• Brannskum

Vann og grunn: Aktiviteter ved Avinors lufthavner skal 
ikke medføre ny grunnforurensning eller redusert 
miljøtilstand i vannmiljø





Viktigste tiltak for å redusere utslipp:

• Utfasing av fluorholdig brannskum og 

anskaffelse av nytt fluorfritt skum



Miljøkrav ved anskaffelse

• Produkter som inneholder fluorstoffer vil bli avvist

• Fullstendig dokumentasjon av alle bestanddelene

• Alle produkter må være testet for økotoksisitet 

bionedbrytbarhet, bioakkumulering og effekt på 

avløpsvann

• Stoffer listet på «kandidatlisten» vil ikke aksepteres



Tildelingskriterier ved anskaffelse av slukkemidler

1. Miljø vektes 40 %

• Ytre miljø 60 %

• Arbeidsmiljø 20 %

• Materialpåvirkning 20 %

2. Pris vektes 30 %

3. Slukkeeffekt vektes 30 %



Oppsummering

• Innovative anskaffelser svært viktig for at Avinor skal nå egne mål 

og oppfylle hele samfunnsansvaret:

• Velfungerende miljøledelse system

• «Fremoverlent» miljøledelse

• God kompetanse

• God samhandling internt og med eksterne samarbeidspartner

• Kan ikke alltid vente på myndighetene – må sette egne krav 

og mål


