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Norwegian beställer fyra nya och större
Dreamliner

Norwegian har ingått avtal om ytterligare fyra Dreamliner för leverans under
2017 och 2018. Med det nya avtalet kommer Norwegian upp i en flotta på 14
långdistansflyg. Flygplanen är av den nya modellen 787-9 Dreamliner som är
något större än den Norwegian idag använder på sina långdistanslinjer.

Norwegian fortsätter att bygga upp långdistansflottan för vidare
internationell tillväxt och har ingått avtal med International Lease Finance
Corporation (ILFC) om att leasa fyra långdistansflyg av typen Boeing 787-9
Dreamliner. De nya flygplanen ska tas i trafik år 2017 och 2018.



Norwegian har i dag tre Boeing 787-8 Dreamliner i flottan och ytterligare fem
beställda. Vidare har bolaget sedan tidigare ingått avtal om två Boeing 787-9
Dreamliner med leverans under första kvartalet 2016. Totalt kommer
Norwegian att ha en flotta på 14 långdistansflyg varav fyra levereras under
2014, ett under 2015, två under 2016, två under 2017 och två under 2018.  

– För att kunna driva en konkurrenskraftig långdistansverksamhet är vi helt
beroende av ännu fler nya, kostnadseffektiva flygplan. Jag är mycket nöjd
med att vi nu har säkrat upp ytterligare fyra nya flygplan av den nya
modellen 787-9 Dreamliner. Det är en modell som vi har stora förväntningar
på och som har hög passagerarkomfort, lång räckvidd och låg
bränsleförbrukning, säger VD Björn Kjos.

Denna större Dreamlinermodell rymmer fler passagerare och är ännu mer
bränsleeffektiv och miljöanpassad än 787-8 modellen. Boeing har redan gjort
en rad testflygningar och flygplanstypen ska tas i kommersiell trafik under
2014. Avtalet har ingåtts med International Lease Finance Corporation (ILFC)
som Norwegian har ett omfattande samarbete med. Leasingföretaget ILFC
äger många flygplan i Norwegians flotta, både Boeing 737-800 och Boeing
787 Dreamliner.

Fakta om Boeing 787-9 Dreamliner

• Rymmer upp till 20 procent fler passagerare än 787-8
• Sex meter (20 fot) längre än 787-8
• Betydligt större fraktkapacitet än 787-8
• Åtta procent lägre bränsleförbrukning per säte än dagens

version, vilket också ger motsvarande minskning i miljöutsläpp
• Kan flyga längre än 787-9 (beroende på kabinkonfiguration)

För mer information:
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18
Norwegians presstelefon +47 815 11 816

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 413 linjer till 128



destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 3 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på 89 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. År 2013 utnämndes Norwegian till Europas
bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards. Sky Trax World
Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i
flygbranschen. För mer information, besök www.norwegian.com

Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.
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