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I årets første måned fløy 640 000
passasjerer med Norwegian

Norwegians trafikktall for januar viser at om lag 640 000 passasjerer fløy
med Norwegian. Økningen er betydelig sammenlignet med samme måned i
fjor.

Flytrafikken i januar har vært preget av lavsesong i tillegg til utbredelsen av
omikronviruset og tilhørende myndighetspålagte tiltak og restriksjoner.

—Vi vet at oppdemmet reiselyst er stor, og nye signaler om gjenåpning av
samfunnet i stadig flere land virker positivt inn på hvordan reisende
planlegger og bestiller reiser for denne våren og sommeren. Vi står klare til å



ta imot de som vil ut og reise, og vil øke tilbudet i takt med økende
etterspørsel, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Norwegian hadde 637 376 passasjerer i januar, mot 74 224 i januar i 2021.
Fyllingsgraden var på 70 prosent. Kapasiteten (ASK) var 1 298 millioner
setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 905 millioner
setekilometer. I januar hadde Norwegian i gjennomsnitt 45 fly i drift, og 99,2
prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten var på 85,9
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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