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Norwegian med god trafikvækst og høj
belægning i maj
I alt fløj næsten 2,4 millioner passagerer med Norwegian i maj 2015, en
stigning på 13 procent sammenlignet med samme måned sidste år.
Belægningen var på 84,9 procent, op 7,9 procentpoint. Den kraftige stigning
skal imidlertid ses i lyset af svage trafiktal i maj sidste år.
I maj fløj 2.376.151 passagerer med Norwegian, en stigning op 272.674
passagerer sammenlignet med samme måned sidste år. Den totale
trafikvækst (RPK) steg med 19 procent, mens kapaciteten (ASK) steg med 8
procent denne måned. Belægningen var meget høj, tæt på 85 procent. Den
kraftige stigning fra sidste år skal imidlertid ses i sammenhæng med svage

trafiktal i maj 2014, hvor fagforbundet Parat var i strejke. Nu er kunderne dog
kommet tilbage, også efter pilotstrejken tidligere i år, som havde en kraftig
negativ effekt på bookingerne.
”Det er glædeligt at se gode trafiktal, selv om væksten i maj fremstår som
ekstra stærk i lyset af det svage resultat sidste år. Ser vi bort fra dette, viser
trafiktallene alligevel, at stadig flere vælger Norwegian. Vi ser også positive
bookingtal hen over sommeren. Det skyldes særligt vores satsning i det
europæiske marked og god vækst i Norwegians langdistanceoperation,” siger
administrerende direktør Bjørn Kjos.
Norwegian gennemførte 99,8 procent af sine planlagte flyvninger i maj, hvor
af 85,2 procent afgik til tiden.
Se detaljerede trafiktal i vedlagte PDF
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Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj 24 millioner passagerer i 2014. Selskabet er børsnoteret (2003) og har
omkring 4500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåden md en gennemsnitsalder
på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende nye, mere
miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. Både i 2013
og 2014 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af anerkendte
SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der bedømmer over 200
flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som den mest
prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information besøg
www.norwegian.com
Følg Norwegian på Facebook her.
Følg Norwegian på YouTube her.
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