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Norwegians sista MD80 lämnar imorgon –
nya plan minskar ljud med hälften vid
start i Kiruna och Luleå.

Imorgon kl. 07.35 lyfter Norwegians allra sista MD80 från Luleå. Därefter
kommer bolaget endast att flyga med nya och miljövänligare 737-plan som
Boeing 737-800. Boeing 737-800 minskar bland annat ljudnivån vid start
med hälften. På bilderna visas skillnaden mellan ljudnivån på start med en
MD-80 och en 737-800 på Luleå och Kirunas flygplatser.

Mellan åren 2008-2014 byter flygbolaget Norwegian successivt ut sin
flygplansflotta. Den består idag av Boeing 737-300 och MD80-plan men byts



nu mot 61 nya Boeing 737-800, varav 16 redan har levererats. Boeings 737-
800 är en av den mest miljövänliga flygplanstypen som finns på marknaden
idag. Jämfört med MD80 minskar 737-800 bullernivån vid start med hälften,
reducerar NOx utsläppen med 43 procent och CO2 utsläppen med 33 procent.
Imorgon lämnar det allra sista MD-planet Norwegian och därefter kommer
bolaget att endast flyga med Boeing 737-flygplan, för att senast 2014 endast
flyga med 737-800 flygplan.

- Med de nya flygplanen får vi en av Europas miljövänligaste och modernaste
flygflotta. Och med endast en flygplanstyp, Boeing 737-800, får vi en
väsentligt lägre bränsleförbrukning och enklare drift vilket innebär en stor
vinst för miljön. Samtidigt kan vi erbjuda våra passagerare nya, bekvämare
och driftsäkra flyg, säger Åsa Larsson, press- och informationsansvarig för
Norwegian Sverige.

De nya Boeing 737-800 planen är designat för att flyga kort- och
medeldistansrutter och har plats för 186 passagerare.

Bildtext: Boeing 737-800 minskar bullernivån med 50 procent vid start
jämfört med MD-80. Så här påverkar det Luleå och Kirunas flygplats. Bilden
är framtagen av Boeing och fri för publicering.

Bilder finns på: http://www.newsdesk.se/pressroom/norwegian/image/list

För ytterligare information vänligen kontakta:
Åsa Larsson, Press- och informationsansvarig Norwegian Sverige
Mobil: 0735 22 22 42
Email: asa.larsson@norwegian.se

Norwegian är Skandinaviens största lågprisflygbolag och det fjärde största i
Europa. Med låga priser och kundvänliga lösningar har bolaget haft en stark
passagerartillväxt de senaste åren och erbjuder nära 200 linjer till 90
destinationer. Norwegian transporterade över 9 miljoner passagerare under
2008 och omsatte 6,2 miljarder NOK, vilket är 43 procent mer än året innan.
Bolaget är noterat på Oslobörsen (2003), har totalt 1 500 anställda och en
flygplansflotta bestående av 46 flygplan. 61 ny Boeing 737-800W kommer att
levereras mellan 2008 och 2014. Norwegian kommer att ha Europas
modernaste och mest miljövänliga flygflotta när alla flygplan är på plats.
Huvudkontoret finns i Oslo, Norge. För ytterligare information se,
www.norwegian.se
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Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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