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Passasjerveksten fortsetter i Norwegian

Norwegian hadde 1 628 040 passasjerer i mai. Dette er en økning på 16
prosent fra forrige måned.

– Vi nærmer oss raskt høysesongen, og fortsetter den planlagte økningen i
ruteprogrammet for å imøtekomme etterspørselen. Til tross for
kapasitetsutfordringer ved enkelte flyplasser, gjennomfører vi nær 100
prosent av de 400 daglige flyvningene vi har satt opp, og det med høy grad
av punktlighet, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Punktligheten, som er et mål på antall avganger som skjer innen 15 minutter
etter ordinær tid, var i mai 84,9%. Dette er en økning fra 82,6% i april. Så



mange som 97% av alle flyvninger landet til oppsatt tid eller inntil én time
senere.

Antall passasjerer øker fra måned til måned, og selskapet registrerer at
bestillinger frem mot sommeren og skoleferien fortsetter å øke. Svært mange
har allerede bestilt reiser til typiske sol- og badesteder, og nå i den siste
tiden er det flere som bestiller reiser til storbyer i Europa. I mai har selskapet
åpnet flere ruter både til utlandet og innenlands, og enkelte innenriks
sommerruter er også tilbake på programmet, som Bergen-Evenes, Bergen-
Tromsø, og Oslo-Andøya.

Norwegian hadde 1 628 040 passasjerer i mai, mot 96 909 i mai 2021.
Fyllingsgraden var på 79,2 prosent. Kapasiteten (ASK) var 2 459 millioner
setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 1 947 millioner
setekilometer. I mai hadde Norwegian i gjennomsnitt 64 fly i drift, og 99,7
prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført.

Norwegian har som planlagt økt flyflåten betraktelig hittil i 2022, og vil i
sommer ha 70 fly i drift. En nylig inngått intensjonsavtale med Boeing vil
sikre Norwegian leveranser av nye fly av typen 737 MAX 8 i årene fremover.
En stadig fornying av flyflåten vil gi passasjerene en enda mer behagelig
reiseopplevelse i moderne og drivstoffeffektive fly.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte PDF.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.



Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

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