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Norwegian med 25 procent i
passagerartillväxt under mars

Norwegian flög drygt 1,8 miljoner passagerare i mars 2014, en ökning med
25 procent jämfört med samma månad förra året. Kapacitetstillväxten var på
höga 51 procent, i absoluta tal den största kapacitetstillväxten som
Norwegian någonsin har haft under en månad.  

I mars flög 1 805 551 passagerare med Norwegian, en ökning med 25
procent jämfört med samma månad förra året. Den totala trafiktillväxten
(RPK) ökade med 52 procent i mars medan kapacitetstillväxten (ASK) ökade
med 51 procent. Det motsvarar en ökning med 1,2 miljarder säteskilometer,
den största kapacitetstillväxten någonsin under en månad. Kabinfaktorn var



77,8
procent i mars, upp 0,2 procentenheter jämfört med samma månad
föregående år.

Trots ökad kabinfaktor har årets sena påsk haft en negativ inverkan på
kabinfaktorn i mars.

–Vi har en rekordhög kapacitetstillväxt den här månaden, något som beror på
etablering av nya baser utanför Skandinavien samt lansering av flera nya
linjer och avgångar i hela linjenätet. Trots stark kapacitetstillväxt och årets
sena påsk fylls flygplanen något bättre än samma period föregående år. Det
visar att Norwegian håller löftet om god kvalitet och låga priser, säger VD
Björn Kjos.

I mars levererades två fabriksnya flygplan; en Boeing 737-800 och en 787
Dreamliner. Under 2014 levereras 14 Boeing 737-800 och fyra 787
Dreamliner till flygbolaget. Norwegians flygplansflotta är bland de mest
moderna och miljöanpassade i Europa.

Norwegian genomförde 99,7 procent av de planlagda flygningarna i mars
varav 87,1 procent avgick på utsatt tidtabell.

Se bifogad pdf
för detaljerade trafiksiffror.
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Finansdirektör Frode Foss, tel: +47 91 63 16 45

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 416 linjer till 126
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 91 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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