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Norwegians svenska bolag har fått
tillstånd att flyga till USA

Norwegians svenska dotterbolag Norwegian Air Sweden (NSE) har fått
tillstånd av amerikanska transportdepartementet (DOT) att flyga till och från
USA. Tillståndet är ett första steg mot att börja flyga långlinjer med
Norwegians svenska bolag – både västerut och österut.

I december meddelade Norwegian att bolaget har fått ett operativt
drifttillstånd av Transportstyrelsen, ett svenskt AOC (Air Operator Certificate).
Det svenska bolaget Norwegian Air Sweden (NSE) ger Norwegian ett ännu



starkare fotfäste i EU. Det bidrar dessutom till fler möjligheter för ökad
tillgänglighet i Sverige och utökade trafikrättigheter till USA och Asien.

I och med att amerikanska transportdepartementet nu har beviljat
Norwegians svenska bolag att flyga till USA, fortsätter planeringen av vilka
linjer som ska trafikeras med det svenska drifttillståndet.

– Vi är glada över att nu ha amerikanskt tillstånd även för det svenska
bolaget att kunna flyga till USA. Nu fortsätter arbetet med att planera vilka
linjer som ska trafikeras med det svenska bolaget och vi tittar både västerut
och österut. Utökade trafikrättigheter gynnar hela Skandinavien i form av fler
direktlinjer vilket i sin tur leder till fler turister och att fler jobb skapas, säger
Norwegians koncernchef Bjørn Kjos.

– Det av regeringen bildade Arlandarådet har som mål att göra Arlanda till
Nordens ledande storflygplats. Vi både kan och vill bidra till detta mål –
dessutom på ett hållbart sätt med en av världens yngsta och mest
bränsleeffektiva flygplansflottor. Men flygskatten försvårar snarare än
förenklar möjligheten för flygbolag bidra till minskade utsläpp, fortsätter
Kjos.

Kontakt för media:
Norwegians kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson
Email: charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com

Norwegian är det femte största lågprisbolaget i världen med över 11 000
medarbetare. Bolaget trafikerar över 500 linjer till över 150 destinationer i
Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA, Sydamerika och Karibien.
Norwegian har en flygplansflotta på cirka 160 plan. Bolaget har en av
världens yngsta flygplansflottor med en genomsnittsålder på 3,8 år. Under
2018 flög över 37 miljoner passagerare med Norwegian.

Norwegian är det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt och mest
miljövänligt över Atlanten enligt The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

De senaste fyra åren har Norwegian utsetts till världens bästa lågprisbolag på

mailto:charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För sjätte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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