
2011-05-06 08:02 CEST

Stark passagerartillväxt för Norwegian i
april

Den goda passagerartillväxten för Norwegian fortsatte under april. Över 1,2
miljoner passagerare flög med bolaget, vilket är 416 520 fler passagerare
jämfört med samma period föregående år. Bortsett från att det stängda
europeiska luftrummet i april 2010 påverkar siffrorna, är april 2011
fortfarande en mycket bra månad med betydande tillväxt i både antalet
passagerare, kabinfaktor och kapacitet.

I april flög 1 207 891 passagerare med Norwegian, vilket är en ökning med
53 procent jämfört med april föregående år. Då flög 791 371 passagerare
med bolaget. Justerat för det stängda europeiska luftrummet till följd av



vulkanutbrott på Island, har Norwegian likväl en ökning i passagerartrafiken
(RPK) med 22 procent och en kapacitetsökning på 17 procent.

Förbättrad intjäning och högre kabinfaktor
Kabinfaktorn var på 77 procent i april, en ökning med 6 procentenheter
jämfört med samma månad föregående år. Justerat för det stängda
luftrummet är kabinfaktorn 3 procentenheter bättre än förra året. Yielden är i
april, 6 procent bättre jämfört med samma månad föregående år. Justerat för
det stängda luftrummet förra året är yielden 1 procent bättre.

– Siffrorna för april månad är speciella på grund av det stängda luftrummet
förra året och för att påsktrafiken inföll i olika månader 2010 och 2011. Vi är
mycket nöjda över att vi fortsätter fylla våra flygplan samtidigt som vi har en
betydande kapacitetsökning, säger Norwegians VD Björn Kjos.

Totalt utförde Norwegian 99,9 procent av sina planlagda flygningar under
april månad, varav 82,8 procent avgick på utsatt tid. Punktligheten påverkas
av att Avinor har infört ett nytt inflygningssystem på Gardemoen flygplats.

WiFi på sträckan Stockholm-Oslo
I februari introducerade Norwegian gratis internet ombord. Mottagandet har
varit enormt och över hälften av passagerarna har använt sig av den nya
tjänsten på enskilda flygningar. Innan sommaren 2011 kommer Norwegian
erbjuda WiFi på elva flygplan och till årsskiftet kommer 21 flygplan att vara
utrustade med den nya teknologin. Under 2012 ökar antalet flygplan med
WiFi ombord till 40 stycken. Från och med maj, kommer resenärer mellan
Stockholm och Oslo att erbjudas gratis internet ombord.

För detaljerade siffror se bifogad pdf.
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Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Med låga priser och kundvänliga lösningar
har Norwegian haft en stark passagerartillväxt de senaste åren och
erbjuder 238 linjer till 98 destinationer i Europa, Nordafrika och



Mellanöstern. Norwegian transporterade nära 13 miljoner passagerare under
2010, har 2 500 anställda och en flygplansflotta bestående av 57 flygplan
(april 2011). 73 ny Boeing 737-800W levereras mellan 2008 och 2014 och
innebär att Norwegian kommer att ha den mest moderna, effektiva och mest
miljövänliga flygflottan i kommersiell drift när alla flygplan är på plats. För
mer information besök www.norwegian.com
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