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Norwegian-turister bidrager med 4,8
milliarder kroner til dansk økonomi

Norwegian bidrager til en værdiskabelse på mere end 4,8 milliarder kroner i
Danmark og danner grundlag for 12.800 arbejdspladser i hele landet. Det er
viser en rapport fra analyseinstituttet Menon Economics. Dansk Erhverv
efterlyser politisk vilje til at tiltrække nye, lukrative flyruter til Danmark.

Når mere end 1,1 millioner udenlandske rejsende hvert år sætter sig til rette i
et af Norwegians fly med kurs mod Danmark, bidrager det til en
meromsætning på 6,2 milliarder kroner på hoteller, restauranter, butikker og
turistattraktioner, en værdiskabelse på 4,8 milliarder kroner og danner
grundlag for næsten 13.000 arbejdspladser. Det viser en rapport udarbejdet
af analyseinstituttet Menon Economics for Norwegian.

”Rapporten viser, at Norwegians rejsende i høj grad bidrager til at holde
hjulene i gang i den danske turistindustri og økonomi generelt. Den danske
regerings fokus på at gøre Danmark mere tilgængeligt for luftfart og
attraktivt for udenlandske rejsende er helt rigtigt. Potentialet for Danmark er
meget stort,” siger Bjørn Kjos, adm. direktør i Norwegian.

Skaber værdi for milliarder i hele landet
Med udenlandske flyvninger til og fra både Aalborg Lufthavn, Billund
Lufthavn og Københavns Lufthavn skaber Norwegians passagerer værdi i hele
Danmark. Det er man glad for i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

”Det gavner klart vores medlemmer i turistbranchen overalt i landet, der i dag
beskæftiger 135.700 personer. Det er guld værd, og det er noget, vi skal
værne om, for rammevilkår og omkostningsniveauet for flyselskaberne
betyder selvklart noget, når de beslutter, hvor nye ruter skal lægges”, siger
chef for turistbranchen i Dansk Erhverv, Lars Ramme Nielsen.



Jagter asiatisk vækst
Det norske flyselskab, der har cirka 150 nye fly i bestilling, er fortsat på udkig
efter vækstmuligheder. Men Norwegian er begrænset af en gammel
skandinavisk aftale med den russiske regering, der giver et andet flyselskab
eneret til at flyve over Sibirien, der er den direkte vej til det østlige Asien. Til
nytår mødes repræsentanter fra de skandinaviske regeringer med
repræsentanter fra den russiske efter flere mislykkedesforsøg for at diskutere
overflyvningsrettigheder.

”Vi håber at få lov at flyve til Kina, Japan og Korea på lige fod og i
konkurrence med andre flyselskaber. Som tingene står i dag, er vi reelt
udelukket fra at konkurrere til skade for os, for Københavns Lufthavn og for
hele Danmark”, siger Bjørn Kjos i Norwegian.

”Jeg er overbevist om, at den danske regering forstår værdien for dansk
erhvervsliv af at åbne Sibirien-korridoren for flere selskaber. Det er en
potentiel milliard-indsprøjtning i dansk økonomi og rigtig mange
arbejdspladser, vi går glip af, hvis det igen falder på gulvet, siger Lars Ramme
Nielsen fra Dansk Erhverv.

Amerikanske turister har højt forbrug
Analysen fra Menon Economics viser også, at Norwegians nye transatlantiske
flyvninger har bragt mange amerikanske rejsende til Danmark. Siden
Norwegian åbnede sin første amerikanske rute til Florida i 2013, har
selskabet fløjet mere end 350.000 amerikanere til Danmark – heraf rejste
119.000 af dem i løbet af 2017. Turismeundersøgelser viser, at amerikanske
turister typisk bliver længere i Danmark og har et højere forbrug, mens de er
her, end turister fra andre lande. Dermed er antallet af amerikanske turister
vigtigt for den årlige værdiskabelse.

Regional vækstskabelse
Analysen fra Menon Economics viser, at tilrejsende med Norwegian betyder
store regionale gevinster.

• Værdiskabelsen er størst i hovedstadsregionen med 2,1
milliarder kroner i 2017. Det skyldes især Norwegians
transatlantiske ruter fra Københavns Lufthavn, der fragtede
119.000 amerikanske rejsende til Danmark i 2017. Norwegians
udenlandske tilrejsende skaber samlet set grundlag for 5.600
arbejdspladser i regionen.



• I Region Syddanmark, hvor Norwegian flyver til Billund Lufthavn,
er værdiskabelsen fra de tilrejsende 1,2 milliarder kroner årligt.
De danner grundlag for 3.200 arbejdspladser i regionen.

• I Region Midtjylland er tallet 771 millioner kroner i
værdiskabelse og grundlag for 2.000 arbejdspladser.

• I Region Nordjylland er Norwegians rejsende anledning til en
årlig værdiskabelse på 530 millioner kroner. De skaber grundlag
for 1.400 arbejdspladser i regionen. Her er det især det store
antal flyruter til og fra Aalborg Lufthavn, der skaber værdi.

• I Region Sjælland skabtes i 2017 merværdi 193 millioner kroner.
Det er grundlag for ca. 500 arbejdspladser.

Se den vedhæftede rapport fra Menon Economics og video-interviews med Dansk
Erhverv, Visit Nordjylland og Menon Economics.

Yderligere information:
Menon Economics: Partner Sveinung Fjose, tlf. +47 99 04 83 78
Norwegian: Kommunikationschef Andreas Hjørnholm, tlf. +45 61 91 11 16

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
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