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Norwegian Norges punktligste selskap i
2012 –  fløy 17,7 millioner passasjerer på
årsbasis

Norwegian fløy nærmere 17,7 millioner passasjerer i 2012, en økning på 13
prosent sammenlignet med året før. Norwegian ble også Norges mest
punktlige selskap i 2012.

Norwegian er Norges mest punktlige flyselskap i 2012, viser tall for Avinors
flyplasser (detaljert oversikt vedlagt). Punktligheten var høy også i Sverige,
Danmark og Finland i 2012. Blant de største aktørene på skandinaviske
flyplasser var Norwegian også det selskapet med høyest regularitet, dvs



færrest kanselleringer.

- Jeg er svært godt fornøyd med trafikktallene for 2012. De viser at stadig
flere reisende verdsetter flytilbudet vårt, med nye, mer miljøvennlige fly med
god komfort og gratis internett om bord. Det er også ekstra hyggelig å få
dokumentert både god punktlighet og regularitet, sier administrerende
direktør Bjørn Kjos.

Hver flytur en Norwegianpassasjer tar er i gjennomsnitt over 1 200 kilometer.
Det er en kraftig økning sammenlignet med 2011 og gjenspeiler blant annet
at Norwegian har nå svært mange lengre flygninger mellom nordiske
destinasjoner og sørlige deler av Europa og Nord-Afrika. Den store økningen i
snittdistanse forklarer hvorfor trafikkveksten øker enda mer enn antall
passasjerer.

Norwegian faset inn 13 fabrikknye Boeing 737-800 i 2012. Utskiftingen av
flyflåten fortsetter i 2013, hvor Norwegian i tillegg til 14 nye 737-800 også
får levert de tre første Boeing 787 Dreamliner som skal benyttes på
langdistanserutene.

God vekst også i desember måned
I desember 2012 fløy 1 266 806 passasjerer med Norwegian, en økning på 8
prosent sammenlignet med samme måned året før. Den totale trafikkveksten
(RPK) økte med 19 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med 21 prosent
denne måneden. På inntektssiden er også tallene positive, med en økning i
enhetsinntekten (RASK) på 5 prosent. Fyllingsgraden var 76 prosent i
desember måned.

Norwegian gjennomførte 98,8 prosent av de planlagte flygningene i
desember, hvorav 67,3 prosent gikk på oppsatt rutetid. Punktligheten i
desember ble mye påvirket av utfordrende værforhold i Stockholm, Oslo og
København. Totalbildet for 2012 med hensyn til pålitelighet ble likevel svært
positivt.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.
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Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke
land i Europa (330 ruter til 120 destinasjoner pr oktober 2012), samt Nord-
Afrika og Midtøsten. I mai 2013 starter selskapet også med
langdistanseflygninger til USA og Asia. Med lave priser og kundevennlige
løsninger har selskapet hatt en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian
fraktet  nærmere 16 millioner passasjerer i 2011. Selskapet er børsnotert
(2003) og har om lag 2 500 ansatte. Norwegian har 68 fly i flåten med en
gjennomsnittsalder på 4,9 år (per oktober 2012).  Norwegian faser løpende
inn nye, mer miljøvennlige fly og har totalt 280 fly på ordre. 

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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