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Trafiksiffrorna för oktober visar på
internationell tillväxt och stabil
utveckling i Skandinavien

Norwegians trafiksiffror för oktober präglas liksom föregående månader av 
internationell tillväxt – särskilt på långlinjerna. I Skandinavien är
utvecklingen stabil. Den 
solida kabinfaktorn fortsatte för Norwegian med 88 procent i oktober, en
ökning med 6,2 
procentenheter jämfört med samma månad förra året. Närmare 2,4 miljoner
passagerare reste med bolaget i oktober vilket är en ökning med sex procent.



Trafiksiffrorna för oktober visar en stabil och bra utveckling för Norwegian.
Det gäller även 
bokningarna framöver. Tillväxten på långlinjerna fortsätter, särskilt från
London Gatwick

I oktober flög 2 385 906 passagerare med Norwegian, en ökning med sex
procent jämfört med samma månad förra året. Den totala trafiktillväxten
(RPK) ökade med tio procent medan 
kapaciteten (ASK) ökade med två procent. Kabinfaktorn på 87,8 procent är en
ökning med 6,2 procentenheter jämfört med samma månad förra året. På
långdistanslinjerna var 
kabinfaktorn 96 procent.

–Den här månaden präglas av stabil tillväxt i den skandinaviska marknaden,
särskilt i Norge där många har förutspått nedgång i flygtrafiken. När företag
behöver hitta billigare flygbiljetter till sina anställda är det en fördel för oss
som erbjuder bra kvalitet till ett lägre pris, säger 
Norwegians VD Björn Kjos

Norwegian genomförde 99,7 procent av de planlagda flygningarna i oktober
varav 85,3 procent gick enligt tidtabell.

Se detaljerade siffror i bifogad PDF.

Kontaktpersoner: 
Finansdirektör Frode Foss + 47 916 31 645 
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18

Norwegian är det tredje största lågprisbolaget i Europa och det sjunde största
i världen.
Bolaget erbjuder idag 439 linjer till 132 destinationer i Europa, Nordafrika,
Mellanöstern, Thailand, USA och Karibien. Norwegian transporterar över 24
miljoner passagerare per år, är börsnoterat (sedan 2003) och har närmare
6000 anställda. Norwegian fasar löpande in nya, mer miljövänliga flygplan
och har en flotta på cirka 100 flygplan med en genomsnittlig ålder på bara
fyra år.

De tre senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa



lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards. Norwegian utsågs i år
dessutom för första gången till världens bästa lågprisbolag på långdistans.
Sky Trax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända
undersökningen i flygbranschen där det är passagerarna själva som bedömer
över 200 flygbolag över hela världen. 
För mer information, besök www.norwegian.com. 

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