Pressemelding, 27 september 2018

SEMCON TESTER SELVKJØRENDE
SNØPLOGER PÅ OSLO FLYPLASS
Fagernes flyplass ble tidligere i år den første flyplassen i Norge til å ta i bruk
selvkjørende snøploger for å rydde landingsbanen for snø. Prosjektet, som har
fått navnet Yeti, går nå inn i neste fase, der snøplogene skal testes ut på Oslo
flyplass i vinter.
Med autonom snørydding kan flyplasser verden over effektivisere driften sin og
redusere forsinkelsene for de reisende. De selvkjørende snøplogene får nå
virkelig bevise hva de er gode for. To selvkjørende kjøretøy skal rydde snø på en
av Skandinavias mest trafikkerte flyplasser. Målet i framtiden er en park med ti
autonome snøploger som skal holde landningsbanene frie for snø.
– Etter å ha testet kontrollsystemet på Fagernes flyplass er det veldig gledelig
å kunne kjøre igang dette pilotprosjektet på Oslo flyplass. Målet er å få til 40
operasjoner, slik at vi vet at systemet fungerer og ser hvordan vi kan utvikle
det videre. Vi håper deretter at flere flyplasser rundt om i verden vil fatte
interesse for denne teknologien, sier John Emil Halden, prosjektleder hos Semcon.
Yeti-prosjektet er det første i verden der så store maskiner tilpasses for å
kjøre autonomt under snøforhold. Semcon står for teknologien som gjør den
autonome snøryddingen mulig.
Prosjektet er utviklet av Yeti Snow Technology, som eies i fellesskap av Semcon
og Øveraasen, for den norske flyplassoperatøren Avinor. Testkjøringen på Oslo
flyplass starter i januar 2019.
Les mer og se filmmateriale fra demonstrasjonen av Yeti-prosjektet i mars 2018.
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