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1,2 millioner passasjerer reiste med
Norwegian i oktober 

Norwegians trafikktall for oktober viser en fortsatt vekst i antall passasjerer,
og for første gang siden pandemien brøt ut har over en million passasjerer
reist med Norwegian i løpet av en måned. Selskapet er tilbake med et godt
rutenett innenlands og med direkteflyvninger til populære destinasjoner i
Norden og i  Europa.

— Dette er den sjette måneden på rad med en økning i antall passasjerer, og
vi er svært glade for å se at reiselysten også ser ut til å holde seg høy inn i
vintersesongen. Nå ser vi også at stadig flere ønsker å reise til storbyer igjen,



sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian. 

I oktober hadde Norwegian 1 203 205 passasjerer, som er en økning på
nær 900 000 sammenlignet med i fjor. Sett opp mot oktober
2020 har den totale kapasiteten (ASK) økt med 195 prosent og
passasjertrafikken (RPK) er opp 340 prosent. Videre lå fyllingsgraden i
oktober på 82,7 prosent, en oppgang på 27 prosentpoeng sammenlignet
med i fjor.   

I oktober hadde Norwegian 48 fly i drift. 99,9 prosent av oppsatte flyvninger
ble gjennomført, og av disse var punktligheten på 88,3 prosent.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte PDF.

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

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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