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Passagervæksten fortsætter i Norwegian

Norwegian havde 1.628.040 passagerer i maj. Det er en stigning på 16
procent i forhold til forrige måned.

- Vi nærmer os hurtigt højsæsonen og fortsætter den planlagte øgning i
ruteprogrammet for at imødekomme efterspørgslen. Til trods for
kapacitetsudfordringer i enkelte lufthavne gennemfører vi tæt på 100 procent
af de 400 daglige flyvninger, som vi har sat op, og dét med en høj grad af
punktlighed, siger Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian.

Punktligheden, som måler andelen af afgange, der sker indenfor 15 minutter
af ordinær tid, var i maj på 84,9 procent. Det er en stigning fra 82,6 procent i



april. Så mange som 97 procent af alle flyvninger landede til planlagt tid eller
indtil én time efter.

Antallet af passagerer stiger fra måned til måned, og selskabet registrerer, at
bookinger frem mod sommeren og skoleferien fortsætter med at stige. Rigtigt
mange har allerede bestilt rejser til typiske sol- og badedestinationer, og i
den senere tid er der flere, der bestiller rejser til storbyer i Europa. I maj har
selskabet åbnet adskillige ruter for at imødekomme efterspørgslen.

Norwegian havde 1.628.040 passagerer i maj mod 96.909 i maj 2021.
Belægningsgraden var på 79,2 procent. Kapaciteten (ASK) var på 2.459
sædekilomenter, mens den faktiske passagertrafik (RPK) var på 1.947
sædekilometer. I maj havde Norwegian i gennemsnit 64 fly i drift og 99,7
procent af de planlagte flyvninger blev gennemført.

Norwegian har som planlagt øget flyflåden betragtelig hidtil i 2022 og vil i
sommermånederne have 70 fly i drift. En nyligt indgået intentionsaftale med
Boeing vil sikre Norwegian leverance af nye fly af typen Boeing 737 MAX 8 i
årene fremover. En fortsat fornyelse af flyflåden vil give passagererne en
endnu mere behagelig rejseoplevelse i moderne og brændstofeffektive fly.

Se detaljerede trafiktal i vedlagte PDF.

Norwegian

Norwegian blev grundlagt i 1993, og lavprisselskabet med Boeing 737-fly
kom på vingerne i 2002. Siden dengang har det været vores mål at tilbyde
gode og smarte rejseoplevelser til lave priser. Norwegian er kåret til Europas
bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax, og Norwegians
fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år i træk kåret til ”Flybranchens
bedste fordelsprogram i Europa/Afrika” ved Freddie Awards i USA. Siden 2012
har Norwegian vundet mere end 55 priser for selskabets produkter, service og
nyskabelse indenfor luftfart. I 2019 blev Norwegian det første flyselskab, der
underskrev FN’s program for klimatiltag og forpligtede sig dermed til at blive
klimaneutralt inden 2050. Norwegian tilbyder gode priser og høj kvalitet i et
netværk af kortdistanceruter i Norden og Europa.

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

https://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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