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Fortsatt ökning av antalet passagerare för
Norwegian

Norwegians trafiksiffror för september visar en fortsatt ökning av antalet
passagerare. Ökad reslust och efterfrågan har fått företaget att öppna fler
linjer till destinationer i Europa. Traditionella bokningsmönster är på väg
tillbaka. Kunderna bokar nu också resor för den kommande vintersäsongen
och även inför nästa sommar. Bokningar till både storstäder och typiska sol-
och baddestinationer ökar.

- Det är glädjande att kunna rapportera en fortsatt ökning av antalet
passagerare för femte månaden i rad. I takt med att Skandinavien öppnats
upp har efterfrågan på flyg ökat. Efterfrågan har ökat stadigt både för



inrikesresor och till våra europeiska destinationer. Förtroendet för att resor
nu kan genomföras som planerat innebär att kunderna också bokar resor
längre fram, säger Geir Karlsen, vd för Norwegian.

I september hade Norwegian 977 719 passagerare, en ökning med 206
procent jämfört med förra året. Jämfört med september 2020 ökade den
totala kapaciteten (ASK) med 154 procent och persontrafiken (RPK) ökade
med 248 procent. Dessutom var kabinfaktorn i september 72,4 procent, en
ökning med 20 procentenheter jämfört med förra året.

Till följd av den ökade efterfrågan öppnade Norwegian baserna i Bergen,
Stavanger och Trondheim igen i september. Norwegian hade totalt 46
flygplan i drift i september. Punktligheten var 92,1 procent.

Se detaljerade trafiksiffror i bifogad PDF.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

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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