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AVTECH och Norwegian planerar utökat samarbete för minskad 
bränsleförbrukning 

AVTECH annonserar ett “Letter of Intent” med Norwegian 
Airshuttle A/S för implementering av Aventus AIR och Aventus 
NowCastTM 

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Företaget") gör idag följande 
tillkännagivande: 

AVTECH Sweden AB tillkännager en avsiktsförklaring med Norwegian Airshuttle A/S 
("Norwegian") för att implementera Aventus AIR och Aventus NowCast. Tjänsterna ger 
piloterna avancerad väderdata i syfte att minska bränsleförbrukningen ytterligare. 
 
Som tidigare meddelats har AVTECH och Norwegian genomfört ett projekt, delvis finansierat av 
Energimyndigheten, som var inriktat på att testa sin Aventus AIR-produkt. 
 
Testerna har pågått under de senaste sex månaderna och har utförts i nära samarbete med 
Norwegian, vilket definierar fördelarna med AVTECHs Aventus-tjänster när det gäller att minska 
Norwegians miljöpåverkan och bränsleförbrukning. Norwegian har en av världens mest moderna och 
bränsleeffektiva flygplansflotta med en genomsnittsålder på 3,7 år. Med ett utökat samarbete kan 
Norwegian minska bränsleförbrukningen ytterligare. 
AVTECH och Norwegian har nu tecknat en avsiktsförklaring - “Letter of Intent”(LoI) där Norwegian 
förklarar sitt intresse att fortsätta använda tjänsten på kommersiella villkor. 
 
 -Jag är väldigt glad att tillkännage vår avsiktsförklaring. Detta indikerar en bekräftelse från Norwegian 
att fördelarna har uppnåtts i deras verksamhet, säger AVTECHs VD Christer Fehrling. "Norwegian har 
varit en idealisk partner i vårt projekt och har bidragit med kunskap, operativa insatser och en hög 
grad av miljöfokus", avslutar han. 
 
I september 2018 har Norwegian för andra gången utsetts till världens mest bränsleeffektiva 
transatlantiska flygbolag av International Council on Clean Transportation (ICCT), samma miljöinstitut 
som avslöjade Volkswagen-skandalen.  
 
-Vi är stolta över att ha en av världens yngsta och grönaste flygplansflottor som de senaste tio åren 
har minskat utsläppen med 30 procent.  Det gemensamma projektet har visat att AVTECHs system 
bidrar positivt till att minska bränsleförbrukningen ytterligare”, säger Tomas Hesthammer, Director 
Flight Operations på Norwegian Air shuttle.  
 



-Vi  är glada över möjligheten att kunna fördjupa samarbetet och implementera AVTECHs lösningar 
permanent, fortsätter Hesthammer.   
 
Norwegian har full tillgång till all tillgänglig data från projektet och har självständigt utvärderat 
fördelarna med en kommersiell implementering. AVTECH och Norwegian kommer nu att fortsätta 
med processen för att slutföra förhandlingarna och teckna avtal. 
 
För mer information kontakta 

Christer Fehrling, VD 08 544 104 80 
Bo Redeborn, styrelseordförande, 08 544 104 80 

Denna information är information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 
EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via Genius av 
de kontaktpersoner som anges ovan, okt 05, 2018 klockan 11.30 CET. 
 
Om AVTECH Sweden AB (publ) 
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för Digital Air Traffic Management (ATM). Dess kunder 
inkluderar den globala luftfartsindustrin; t.ex. flygbolag, flygplatser, luftfartsmyndigheter, 
teknikföretag och flygbolagstillverkare. Genom att använda AVTECHs produkter och tjänster kan 
varje enskilt flyg samt hela flygoperationen optimeras med avseende på kostnad, buller och utsläpp, 
effektivitet, punktlighet och säkerhet. AVTECH Sweden AB är börsnoterat på NASDAQ OMX First 
North och har utsett Redeye AB, tel: +46 8 545 013 30, till certifierad rådgivare. 

 

 


