
 

 

Airbus-konkurranse med grensesprengende ideer for fremtidig 

flyindustri 
 
Fly Your Ideas, et tiltak fra Airbus, utfordrer studenter til å fremme innovasjon: Fly drevet av 
kroppsvarme, bagasje flytende på en seng av luft, til og med fly drevet av kukraft 
(metangass). Dette er bare noen av de revolusjonære ideene som er utviklet av studenter fra 
universiteter over hele verden. En dag kan slike finnes på fremtidens fly. 
 
Klikk her for å se denne Multimedia News release: 

http://www.multivu.com/mnr/61908-airbus-competition-showcases-ideas  
 
Disse nyskapende konseptene er en følge av Fly Your Ideas, en global konkurranse som er 
støttet av UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. 
Arrangementet skal inspirere nye talenter og sikre en bærekraftig fremtid for næringen. 
Flyprodusenten har utfordret studenter til å utvikle radikale, miljøeffektive ideer for luftfart.  
 
Fem finalister, valgt fra bidrag fra universiteter i hele verden, reiser nå til Airbus-
hovedkvarteret i Toulouse for å presentere sine fremtidsideer til et panel av dommere. 
Premien de fem lagene skal dele er på 30 000 euro, tilsvarende 230 000 kroner. 
 
De nominerte er: 
 
Team Levar fra Brasil, med bagasjehåndtering som flyter på luft: 
Ved hjelp av prinsippene fra lufthockey tenker man et lasterom utstyrt med ultralette 
seksjoner som kan skyves, slik at bagasjearbeidere raskt, enkelt og trygt kan laste og losse. 
Passasjerene vil kunne få sine kofferter 30 prosent raskere.  
 
Team CLiMA fra Australia, med fly drevet med kukraft  
En miljøvennlig og bærekraftig drivstoffløsning der man bruker flytende metan fylt i 
nedkjølte tanker. Løsningen kan redusere CO2-utslippene med en utrolige 97 prosent. 
 
Team AVAS fra India, med materialer som skifter form for å redusere støy 
Bruk av spesielle materialer som skifter form og endrer luftstrømmen i motorene. Slik kan 
man redusere støy. 
 
Team Flybrid fra Italia, med en batteridrevne hybridmotorer  
Spesielle oppladbare batterier settes inn i lasterommet for å drive effektive hybridmotorer. 
Avhengig av hvor langt man skal fly settes det bare inn så mange batterier som er nødvendig, 
ikke minst for å optimalisere flyets vekt. På en korter flytur kan løsningen spare opptil 60 
prosent av drivstofforbruket, tilsvarende 40 prosent reduksjon av CO2-utslippene. 
 
Team Embarker fra Malaysia, med kroppsvarme for å drifte flykabinens elektronikk 
Selv en menneskekropp i hvile kan være effektiv - varme fra et spesielt varme-sensitivt 
materiale i setene fanger energi fra passasjerene. Energien brukes til å generere strøm til 
elektronikk, noe som reduserer flyets energibehov.  
 
Selv om ideen om at kukraft kan fly deg fra London til New York eller at støyreduksjon 



gjennom motorer som skifter form synes usannsynlig, er det ikke sikkert at dette er så langt 
unna virkeligheten. 
 
Charles Champion, Executive Vice President for Engineering i Airbus sier det slik: 
 
– Disse fremtidsrettede og utfordrende konseptene beviser at prosjektering ikke bare handler 
om tekniske ferdigheter, det handler også om å ha en innovativ tankegang og en kreativ 
tilnærming. Skal vår industri lykkes i å gjøre luftfarten karbonnøytral innen år 2020, trenger 
vi en konstant strøm av friske og oppfinnsomme ideer. Våre fremtidige løsninger er her 
allerede. Gjennom prosjekter som "Fly Your Ideas" hjelper vi dem til å bli fremtidens 
realiteter. 
 
Den innovasjon man trenger kan være truet av at ferdigheter og arbeidskraft går tapt som 
følge av den økonomiske tilbakegangen i verden. Høyteknologiske selskaper kan stå overfor 
en mangel på 40 millioner av de fagarbeiderne som trengs fra 2020 og utover. Spesielt 
flyindustrien vil lide under dette, sammen med sektorene for motor og medisinsk utstyr.1 
 
Dr Lidia Brito, som er direktør for Divisjon for vitenskapsstrategi og kapasitetsbygging i 
UNESCO, sier det slik: 
 
– Hvis vi ikke finner måter å inspirere en generasjon av ingeniører med varierte ferdigheter, 
kommer dette til å hindre vekst. En fersk UNESCO-rapport viser en markant mangel på 
ingeniører i mange land. Selv om det generelle antall ingeniørstudenter er økende over hele 
verden, er det relativt færre som tar engineering. Vi trenger praktiske utfordringer som Fly 

Your Ideas for å motivere unge innovatører til engineering. Slik kan vi finne praktiske 
løsninger på problemer verden står overfor.  
 
Airbus har som mål med denne konkurransen å markere de mulighetene som er der for unge 
innovatører. Videre ønsker man å bidra til å forandre verden, gjennom å arbeide for en mer 
bærekraftig luftfartsindustri, nå som i fremtiden. 
 
I Fly Your Ideas for 2013 har studentene ikke bare fått en mentor som støtte for utviklingen av 
sine prosjekter, men også fått tildelt en ekspert fra Airbus innen sitt område. Det betyr en 
verdifull innsikt i de muligheter det er i en bransje som i dag gir over 56 millioner 
arbeidsplasser, 35 prosent av verdenshandelen og en andel i verdens BNP som tilsvarer 2 200 
billiarder amerikanske dollar. Internasjonal høyere utdanning kan også dra nytte, med et 
potensiale for å identifisere muligheter for videre forskning og utvikling. 
 
Fly Your Ideas er del av The Future by Airbus, som er selskapets visjon for en bærekraftig 
luftfart i 2050. Vinnerlaget vil bli kunngjort under en spesiell seremoni i Paris den 14. juni. 
 
For mer informasjon, se www.airbus-fyi.com eller www.airbus.com/presscentre/pressroom/ 
 
Mediekontakt er: 
Anne Galabert 
+33 (0) 5 67 19 04 48 
press@airbus-fyi.com 
 
Dette er tredje gang Fly Your Ideas holdes. Den forrige konkurransen, i 2011, førte til bidrag 
fra flere enn 2600 studenter fra 287 universiteter og 75 land. Vinner ble et team fra Nanjing 

                                                             
1
 McKinsey Global Institute, Manufacturing the Future: the next era of global growth and innovation, November 

2012. 



University of Aeronautics i Kina, med sitt bakkebaserte system for vindkraftproduksjon ved å 
utnytte turbulensen fra fly som tar av eller lander. 
 


