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Volotea väljer ClearPath flygoptimeringstjänst från AVTECH för 

förbättrad flygeffektivitet och minskade utsläpp 

 

AVTECH Sweden AB (publ) och Volotea Airlines har idag ingått ett 3-årigt avtal för AVTECHs 

ClearPath-tjänst, med startdatum den 1 januari 2022 och ett förväntat totalt värde i intervallet 2,2 

till 3,2 MSEK beroende på flottans storlek och EUR växelkurs. 

Flygoptimeringstjänsten ClearPath, som baseras på toppmoderna högupplösta flygväderprognoser 

från Met Office, levererar exakt och skräddarsytt taktiskt beslutsstöd för Voloteas-piloter för att 

förbättra effektiviteten för varje enskild flygning. Genom att ge sina flygbesättningar aktuell 

vägledning om de mest effektiva flyghöjderna kan Volotea avsevärt minska sina totala 

koldioxidutsläpp. 

 

“Vi är oerhört glada över att välkomna Volotea som vår första Airbus-operatör som implementerar 

ClearPath i sin dagliga verksamhet. Vi ser nu fram emot att utöka tjänsten till hela flottan och att stödja 

och vara en del av deras resa mot hållbart flyg “, Niklaes Persson, försäljnings- och marknadschef på 

AVTECH. 

 

Om ClearPath 

ClearPath är det senaste tillskottet i AVTECHs tjänsteerbjudande. Tjänsten ger en optimal flygprofil för 

varje enskild flygning i realtid. Beräkningen av den optimala flygbanan är helautomatisk och baseras 

på en kombination av faktiska flygplansprestandadata och skräddarsytt högupplöst väder från Met 

Office UK. Detta ger piloterna ett taktiskt beslutsstöd för att genomföra varje flygning mer effektivt, 

vilket resulterar i upp till 3% genomsnittlig minskning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. 

ClearPath levereras som en tjänst som inte kräver några investeringar i flygplanshårdvara vilket gör 

det möjligt för flygbolag att testa den gratis i sin verksamhet. 

 

För mer information, vänligen kontakta 

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80 

Niklaes Persson, Sälj- och Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 25 januari 2022 kl 14:40 CET. 

https://www.avtech.aero/press-release-swedish 
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Om AVTECH Sweden AB (publ)  

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala 
flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. 
Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad 
gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett 
Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.  
 
 

About Volotea 

Volotea was founded in 2011 by Carlos Munoz and Lázaro Ros, previously founders of Vueling, and is one of the 
fastest-growing independent airlines in Europe, increasing year-on-year its fleet, routes served, and seats 
offered. Since its start, Volotea has carried almost 40 million passengers across Europe.  
Volotea is currently based in 18 European small and mid-sized capitals and serves more than 100 cities across 
15 countries. The airline employs more than 1,350 people across Europe and, compared to its competitors, was 
the busiest airline in 2021 in terms of recovery of load factor, operations and customer satisfaction. 
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