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Boeing har levererat 150 flygplan till
Norwegian

Norwegian har nått ännu en milstolpe. Bolagets 150:e fabriksnya flygplan
från Boeing levererades igår. Under 2017 har Norwegians flygplansflotta ökat
med 32 nya flygplan.

Mellan 2008 och 2017 har Norwegian satt 150 nya Boeingplan i trafik.
Norwegians allra nyaste Dreamliner, flygplan nummer 150, landade på Oslo
Gardermoen flygplats igår. Ungefär samtidigt landade ännu ett fabriksnytt
flygplan; en Boeing 737-800 vilket även var den sista flygplansleveransen för



i år. Under 2017 har Norwegian fasat in 32 nya flygplan i flottan; sex Boeing
737 MAX, 17 Boeing 737-800 och nio Boeing 787-9 Dreamliner. 

En av de yngsta och mest miljöanpassade flottorna i världen
Med dagens leverans har Norwegian fortfarande en av de yngsta
flygplansflottorna i världen med en genomsnittsålder på 3,6 år. Nya flygplan
är win-win både för miljön och för passagerarnas plånbok eftersom nya plan
förbrukar mindre bränsle.

Norwegians flotta består idag av 145 flygplan (läs mer här). Flera flygplan har
redan fasats ut för att göra plats för nyare, mer miljöanpassade flygplan.
Under 2018 fortsätter förnyelsen av flygplansflottan.

Norwegian jobbar aktivt för att minska utsläppen 
Norwegians globala expansion och nya linjer bidrar positivt både lokalt och
globalt. Ökad tillgänglighet bidrar till ökad ekonomisk tillväxt, ökad turism
och att fler jobb skapas. Som en stor aktör jobbar Norwegian samtidigt för att
minska utsläppen per passagerare och göra luftfarten mer miljövänlig. En av
de absolut viktigaste åtgärderna flygbolag kan göra för att minska utsläppen
är att investera i nya flygplan. 2015 utsågs Norwegian till det mest
miljöanpassade transatlantiska flygbolaget i världen av The International
Council on Clean Transportation (ICCT). Läs mer om Norwegians arbete för ett
mer hållbart flyg här.
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Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen med cirka 7000
medarbetare. Bolaget erbjuder idag över 500 linjer till över 150 destinationer
i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA och Karibien. Norwegian har
en flygplansflotta på cirka 140 plan som fraktar cirka 30 miljoner passagerare
om året. Bolaget har en av världens yngsta flygplansflottor med en
genomsnittsålder på 3,6 år.

Norwegian utsågs 2015 till det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt
och mest miljövänligt över Atlanten av The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

https://www.norwegian.com/se/om-oss/var-historia/vara-flygplan/
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
https://www.norwegian.com/se/om-oss/organisation/foretagsansvar/miljo/
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


År 2015,2016 och 2017 utsågs Norwegian till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För femte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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