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Nytt verktøy kan redusere CO2-
utslippene med 140 000 tonn i året

En av de absolutt viktigste utfordringene flyselskaper står overfor er hvordan
man skal redusere utslippene. Nå reduserer Norwegian utslippene ytterligere
med det nye verktøyet, SkyBreathe. På ett år kan man redusere CO2-
utslippene med om lag 140 000 tonn, noe som tilsvarer over 10 prosent av
de totale utslippene i norsk innenriks luftfart.

Med ny teknologi og nye, mer moderne fly har Norwegian redusert utslippene
med 30 prosent siden 2008. Men det er ikke nok. Utslippene må videre ned
og det nye verktøyet SkyBreathe kan bidra til å redusere utslippene med



ytterligere to prosent.

Verktøyet og applikasjonen SkyBreathe analyserer hele flyvningen fra gate til
gate, noe som gjør det mulig å optimalisere hver enkelt flyvning til å bruke så
lite drivstoff som mulig. Applikasjonen gir Norwegians piloter nøyaktig
informasjon om hvilke flyvninger som bruker mer drivstoff enn planlagt og
hvorfor. På den måten kan pilotene aktivt ta grep for å redusere
drivstofforbruket og dermed også utslippene.

- Med SkyBreathe-appen får jeg tilbakemeldinger etter hver enkelt flyvning
der jeg kan se nøyaktig hva vi har gjort bra og hva vi kunne gjort bedre for å
fly enda mer drivstoffeffektivt neste gang. Det sparer miljøet og selskapets
kostnader, sier Stig Patey, kaptein og Manager Fuel Saving i Norwegian.

Norwegians piloter har testet verktøyet i seks måneder og resultatet så langt
viser at selskapet kan spare store menger drivstoff årlig. Bare ved å for
eksempel skru av den ene motoren når flyet taxer fra rullebanen til gate
sparer man 20 kilo drivstoff per flyvning. Andre eksempler er såkalte smarte
innflyvninger* og å anvende bremsene i stedet for motorkraft ved
oppbremsing. På kun én måned kan Norwegian spare opptil 3700 tonn
drivstoff og redusere CO2-utslippene med 11 600 tonn ved hjelp av dette
verktøyet, og på ett år kan man redusere CO2-utslippene med om lag 140
000 tonn, noe som tilsvarer over 10 prosent av de totale utslippene i norsk
innenriks luftfart.

- Vi jobber kontinuerlig med å finne nye metoder og verktøy for å redusere
drivstofforbruk og utslipp. Med SkyBreathe får vi store mengder data fra hver
eneste flyvning som vi raskt kan analysere for å fly enda mer effektivt neste
gang. På den måten kan vi redusere drivstoffbruken og CO2-utslippene med
om lag to prosent per flyvning. Det er vinn-vinn både for miljøet og for
selskapets kostnader, sier Patey.

Appen bruker såkalt Big Data-algoritmer og er utviklet av et EU-finansiert
Clean Sky-prosjekt.

Norwegians arbeid for en mer bærekraftig luftfart: 
Norwegian jobber aktivt for å redusere luftfartens miljøpåvirkning. I dag er
det viktigste et flyselskap kan gjøre for å redusere utslippene å investere i
nye fly og ny teknologi som er tilgjengelig på markedet. Norwegian har
innført en rekke tiltak som gir merkbare resultater allerede:

https://www.cleansky.eu/


• Ved å investere i nye fly og ny teknologi har Norwegian redusert
utslippene med over 30 prosent siden 2008. Våre moderne fly
bruker om lag 20 prosent mindre drivstoff enn sammenliknbare
modeller.

• Norwegians CO2-utslipp per passasjerkilometer er 20 prosent
lavere enn bransjegjennomsnittet.

• Avansert værdata fra AVTECH fører til ytterligere drivstoff- og
utslippsbesparelser: 22 kilo drivstoff per flyvning og 16 000 tonn
CO2-utslipp i året.

• Norwegian har blitt kåret til det mest drivstoffeffektive
flyselskapet på transatlantiske flyvninger to ganger av The
International Council on Clean Transportation (ICCT), senest i
2018.

• Fornybart drivstoff som biodrivstoff og syntetisk drivstoff
kommer til å redusere utslippene videre så fort det blir
kommersielt tilgjengelig. Norwegians fly kan allerede i dag fly
med opptil 50 prosent sertifisert biodrivstoff. Norwegian
oppmuntrer til lokal produksjon av bærekraftig drivstoff og
kommer til å fase dette inn gradvis så fort det finnes
bærekraftige, kommersielt tilgjengelige alternativer.

• Norwegian innfører kontinuerlig mer miljøvennlige produkter om
bord for å redusere plastbruken og jobber hele tiden med å
redusere vekten om bord.

• For å hindre matsvinn og redusere vekten om bord tilbyr
Norwegian reisende muligheten til å forhåndsbestille mat på
flyvninger over to og en halv time.

• Norwegian anvender en mer miljøvennlig motor- og flyvask som
reduserer karbondioksidutslippet med om lag 16 000 tonn årlig.

• Norwegian kommer snart til å tilby kunder mulighet til å
klimakompensere sine flyreiser.

*Smarte innflyvninger (Continuous Descent Approaches (CDAs)) reduserer
utslippene og støyen fra flyvningens siste fase. 

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 37
millioner reisende i 2018. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer
enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og
Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 170 fly med en
gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige
flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest
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miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 har
Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter,
ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline
Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av
SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube. 
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