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Norwegians junitrafik påvirket af strejken
i Norge

Passagervæksten fortsatte for Norwegian i juni måned. Tæt på 1,6 millioner
passagerer fløj med selskabet, en stigning på 9 pct. sammenlignet med
samme periode sidste år. Tallene denne måned er stærkt påvirket af strejken
blandt sikkerhedspersonalet i Avinors lufthavne i Norge.

I juni fløj 1.583.735 passagerer med Norwegian, en stigning på 9 pct. I juni
sidste år og året før havde Norwegian en stor stigning i antal passagerer,
mens tallene for juni i år er påvirket af strejken blandt sikkerhedspersonalet
og frafald af passagerer i det norske marked. Belægningen var 77 pct., en
nedgang på 4 procentpoint fra juni 2011.



Den totale trafikvækst (RPK) steg med 15 pct., mens sædekapaciteten steg
med 21 pct.

”Vi er tilfredse med, at flere vælger at rejse med Norwegian, men strejken i
Avinors lufthavne i Norge og al usikkerheden denne medførte, har ramt vores
passagerer hårdt denne måned. Det var også ventet, at vi ville se dette i
trafiktallene for juni. Flyene afgik omtrent til normal tid, men vi fik et
mærkbart tab af passagerer, både forretnings- og ferierejsende,” siger
administrerende direktør, Bjørn Kjos.

Selskabet opererede 99,6 pct. af de planlagte flyvninger i juni, hvoraf 86 pct.
afgik til tiden.

Se detaljer i vedlagte PDF
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Norwegian 
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og Europas tredjestørste
lavprisselskab med direkte ruter såvel indenrigs i Norge, Danmark og Sverige
som til destinationer i Europa, Nordafrika og Mellemøsten (300 ruter til 110
destinationer pr. januar 2012). Med lave priser og kundevenlige løsninger har
selskabet haft en stærk passagervækst de senere år. Norwegian fragtede 13
millioner passagerer i 2010. Selskabet blev børsnoteret i 2003 og har i dag
ca. 2.500 ansatte og 61 fly i sin flyflåde (december 2011). Norwegian indfaser
løbende nye, mere miljøvenlige fly af typen Boeing 737-800 og får leveret 78
fly direkte fra fabrikken i perioden frem til 2018. Norwegian vil have en af
Europas mest moderne og miljøvenlige flyflåder, når de nye fly er indfaset.
For yderligere information se www.norwegian.com

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

http://www.norwegian.com/
http://www.facebook.com/flynorwegian
http://www.youtube.com/user/NorwegianAirShuttle
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