
2020-10-29 08:49 CET

Svenska staten ger Norwegian förnyat
förtroende

Svenska staten har gett Norwegian förnyat förtroende på inrikes resor.
Avtalet innebär att Norwegian kommer att fortsätta flyga statligt anställda på
inrikes resor fram till och med 30 april 2021.

Det är den statliga förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet som har gjort
upphandlingen och avtalet gäller framför allt statliga myndigheter under
regeringen, men även andra statligt upphandlade myndigheter. Det förlängda
avtalet gäller till och med sista april 2021 och gäller inrikes resor.

– Vi är mycket glada över att vi får fortsatt förtroende från Kammarkollegiet.



Att vi får fortsätta flyga statligt anställda ser vi som en bekräftelse på att våra
prisvärda, flexibla biljetter i moderna och bränsleeffektiva flygplan med hög
komfort uppskattas, säger Petteri Olsen, försäljningschef på Norwegian i
Sverige.

Norwegians arbete mot ett mer hållbart flyg
I september lanserades bolagets nya klimat- och hållbarhetsstrategi som
bland annat innebär att Norwegian ska minska CO2-utsläppen med 45
procent senast 2030, ta bort all icke- återvinningsbar plast och återvinna all
engångsplast. Detta är i linje med Parisavtalets mål om 1,5 grader.
Norwegian är redan ett av världens mest bränsleeffektiva flygbolag tack vare
en modern och bränsleeffektiv flotta. Norwegian var det första flygbolaget
som undertecknade FN:s program för klimatåtgärder och förpliktade sig
därmed till att bli klimatneutralt till 2050.
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Norwegians berättelse började för över 27 år sedan. Bolaget etablerades
1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan började flyga först 2002.
Norwegian har blivit en central aktör inom internationell luftfart; först med
kortdistanslinjer i Europa och sedan långdistanslinjer till och från USA, Asien
och Sydamerika. Norwegian har idag en modern och bränsleeffektiv
flygplansflotta som består av flygplansmodellerna Boeing 787 Dreamliner
och Boeing 737.

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

Norwegian har utsetts till Europas bästa lågprisbolag sex år i rad av Skytrax
och fem år i rad har passagerarna röstat fram Norwegian som världens bästa
lågprisbolag på långdistanslinjer. Dessutom har bolagets lojalitetsprogram
Norwegian Reward 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. 

https://media.se.norwegian.com/pressreleases/norwegian-erbjuder-klimatkompensation-och-blir-foersta-flygbolaget-att-underteckna-fn-s-initiativ-foer-klimataatgaerder-2950254
mailto:charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com


För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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