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Norwegian med passagerrekord og høj
belægningsgrad

Norwegian satte ny passagerrekord i juli. I alt valgte næsten 3,8 millioner
passagerer at rejse med selskabet i denne måned, hvilket er en øgning på 13
procent i forhold til samme periode sidste år. Det er samtidig det højeste
antal passagerer i en enkelt måned. Belægningsgraden var på solide 93
procent.

I alt fløj 3.796.283 passagerer med Norwegian i juli, 437.718 (13 procent)
flere end samme måned sidste år. Den totale trafiktilvækst (RPK) steg med 33
procent og kapacitetsvæksten (ASK) med 35 procent. Belægningsgraden i juli



var på 93 procent.

- Vi er glade for, at stadig flere passagerer i Europa, USA, Mellemøsten,
Sydamerika og Asien vælger Norwegian, når de skal ud at rejse. Det er også
positivt, at vi, selv med en stor kapacitetsvækst, fylder flyene godt op i hele
rutenetværket. Kapacitetsvæksten er fortsat høj, men i tråd med strategien er
den nu i færd med at aftage noget i sammenligning med tidligere måneder.
Efter en lang periode med stærk vækst vil vi fremover kunne høste af det, vi
har sået, hvilket vil komme kunder, ansatte og aktionærer til gode, siger
koncernchef Bjørn Kjos.

Norwegian gennemførte 99,2 procent af de planlagte flyvninger i juli.
Punktligheden var på 67,9 procent og blev kraftigt påvirket af omfattende
flyvelederstrejker i Europa.

Norwegian blev i juli kåret til verdens bedste lavprisselskab på
langdistanceruter for fjerde år i træk og til Europas bedste lavprisselskab
sjette år i træk af det anerkendte SkyTrax.

Se detaljerede trafiktal i vedhæftede pdf (på engelsk).

Norwegian
Norwegian er verdens femtestørste lavprisflyselskab, og i 2017
transporterede selskabet over 33 mio. passagerer. Flyselskabet tilbyder mere
end 500 ruter til mere end 150 destinationer i Europa, Nordafrika,
Mellemøsten, Thailand, Singapore, Argentina, Caribien, USA og Sydamerika.
Norwegian har en flyflåde på 150 fly, der i gennemsnit er 3,7 år gamle,
hvilket gør flyflåden til en af verdens yngste og grønneste. Norwegian er
blevet kåret til Most Fuel-Efficient Airline on Transatlantic Routes
af International Council on Clean Transportation (ICCT). Norwegian er blevet
kåret som World's Best Low-Cost Long-Haul Airline af det anerkendte
SkyTrax World Airline Awards de seneste tre år og for femte år i træk som
Europe's Best Low-Cost Airline. Norwegian har omkring 9.500 medarbejdere.

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

https://www.theicct.org/publications/transatlantic-airline-fuel-efficiency-ranking-2014
http://www.facebook.com/flynorwegian
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian


Kontaktpersoner

Pressevagt
Pressekontakt
Kun for medier
press@norwegian.com
+ 47 815 11 816

mailto:press@norwegian.com
tel:+ 47 815 11 816

