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Norwegians flådefornyelse fortsætter –
en af de nyeste og mest miljøvenlige i
Europa

Norwegian har parkeret alle sine fly af typen Boeing 737-300, og dermed
reduceres alderen på selskabets operative flåde yderligere. Med en flådealder
på blot 3,6 år har Norwegian en af de nyeste og mest miljøvenlige flyflåder i
Europa. Et af Norwegians 737-300 landede tirsdag, efter en sidste flyvning, i
Bodø klar til at skrive et nyt kapitel i norsk luftfartshistorie. Flyet gives i gave
til Norsk luftfartsmuseum i Bodø.

Mens Norwegian løbende fornyer flåden med nye Boeing 737-800 og Boeing
787 Dreamlinere, parkerer selskabet nu sine resterende fem Boeing 737-300.
Mens et af flyene udstilles på Norsk luftfartsmuseum i Bodø, befinder de fire
andre i Budapest, indtil det afklares, hvor de skal hen.
Norwegian har over 250 fly i bestilling inklusive 100 af den nye type Boeing
737MAX og 30 af den større Dreamliner, Boeing 787-9.

Norwegians mål er at have en så moderne og effektiv flyflåde som muligt, da
nye fly er win-win for passagerer, miljø og selskabets omkostninger. Nye fly
giver passagererne en bedre rejseoplevelse, reducerer udslippet og reducerer
selskabets vedligeholdsomkostninger. 

Norwegian blev i november udpeget som det klart ”grønneste” flyselskab, der
flyver over Atlanten sammenlignet med både europæiske og amerikanske
selskaber, af det anerkendte institut The International Council on Clean
Transportation: http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014.

Bliver en del af norsk luftfartshistorie

Norwegians LN-KKW lettede tirsdag fra Lasham uden for London og satte

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


kursen mod Bodø. Bag roret på denne historiske flyvning sad kaptajn Johnny
Silberg, der har arbejdet i Norwegian siden 2006. Han er ikke i tvivl om, at
LN-KKW fortjener en plads på luftfartsmuseet:

”Dette har været en trofast arbejdshest i mange år, og det er dejligt, at det
fortsat kan gøre nytte på museet. At Norwegian nu bliver repræsenteret her,
viser, hvilken rolle vi har spillet i norsk luftfartshistorie. Vi har udfordret
monopolet og sørger nu for, at alle har råd til at flyve,” siger han.

Flyet har gennemført 40.106 flyvninger og tilbragt 64.656 timer på vingerne.
Flyet blev en del af Norwegian-familien i 2006, da selskabet havde 14 fly, 54
ruter og 560 medarbejdere. I dag har selskabet 102 fly, 439 ruter og 5500
medarbejdere.

Pressekontakt:
Informationschef Daniel Kirchhoff, tlf. 26 57 07 67

Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 439 ruter til 130
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj 24 millioner passagerer i 2014. Selskabet er børsnoteret (2003) og har
omkring 4500 ansatte. Norwegian har 102 fly i flåden md en
gennemsnitsalder på 3,6 år. Norwegian indfaser løbende nye, mere
miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. Både i 2013,
2014 og 2015 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af
anerkendte SkyTrax Airline Awards. I 2015 blev Norwegian også kåret
til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter. Det er flypassagererne
selv, der bedømmer over 200 flyselskaber over hele verden i det, der er
betegnet som den mest prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere
information besøg www.norwegian.com

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

http://www.norwegian.com
http://www.facebook.com/flynorwegian
http://www.youtube.com/user/NorwegianAirShuttle
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