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Norwegian lensi ensimmäisen lentonsa
biopolttoaineella

Norwegian lensi tänään kautta aikojen ensimmäisen lentonsa
biopolttoaineella. Norwegianin Bergenistä Osloon lennetyn lennon, DY631,
polttoaineesta lähes puolet oli biopolttoainetta. Tämä vastaa 40 prosenttia
pienempiä päästöjä kuin perinteistä polttoainetta käyttävien lentojen
keskimääräiset päästöt.

Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Tine Sundtoft oli mukana tällä tärkeällä
lennolla yhdessä Norwegianin toimitusjohtaja Björn Kjosin kanssa. Lento oli
niin ikään kautta aikojen ensimmäinen biopolttoainelento Norjassa.



Merkittävä virstanpylväs – 40 prosenttia keskimääräistä pienemmät päästöt
Norwegianin uusi kone LN-NIF oli tankattu kestävällä biopolttoaineella, jonka
päästöt olivat yhteensä 3 178 kilogrammaa, mikä on 40 grammaa
matkustajakilometriä kohden. Vanhempien, perinteistä
lentokonepolttoainetta käyttävien koneiden päästöt ovat 5 786 kilogrammaa
tai 74 grammaa matkustajakilometriä kohden samalla matkalla. Toisin
sanoen tänään lennetyn lennon, jonka polttoaineesta puolet oli
biopolttoainetta, päästöt olivat yli 40 prosenttia pienemmät kuin perinteistä
polttoainetta käyttävän lennon päästöt keskimäärin.

– Olemme Norwegianissa erittäin innokkaita kehittämään ilmailusta entistä
ympäristöystävällisempää. Meillä on selkeä tavoite vähentää CO2 päästöjä 30
prosentilla matkustajaa kohti aikavälillä 2008–2015. Uudet koneemme ovat
ympäristötoimenpiteistä merkittävin. Norwegianin laivasto on yksi
uusimmista ja ympäristöystävällisimmistä Euroopassa. Tämä ei kuitenkaan
riitä. Kestävä biopolttoaine on myös tärkeä toimenpide. Nyt Bergenistä
Osloon lennetty biopolttoainelento on merkittävä virstanpylväs toimialalla,
joka on yhdessä sitoutunut edistämään kestävän biopolttoaineen saatavuutta
lentoyhtiöille, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Björn Kjos.

Uuden teknologian sekä lentoyhtiöille suunnattujen, ympäristöystävällisiin
vaihtoehtoihin tarkoitettujen investointikannustimien avulla Norwegianin
haluaa myötävaikuttaa hiilineutraalin ilmailun syntyy ennen vuotta 2050.
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Norwegian on Skandinavian toiseksi suurin lentoyhtiö ja Euroopan
kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö. Yhtiö operoi 417 reittiä 126 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, USAssa ja Thaimaassa. Yli 20
miljoonaa matkustajaa lentää vuosittain Norwegianilla, joka työllistää noin 4
500 henkilöä. Norwegian ottaa jatkuvasti käyttöön uusia ja aiempaa
ympäristöystävällisempiä koneita. Norwegianin laivastossa on 100
lentokonetta, joiden keski-ikä on 4,8 vuotta. Vuonna 2013 ja 2014 Norwegian
palkittiin Euroopan parhaana halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World
Airline Awards -palkinnolla. Norwegian on perustettu vuonna 1993 ja se on
listattu Oslon pörssissä vuodesta 2003 lähtien.
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