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Norwegian flög 24 miljoner passagerare
under 2014 – totalt 130 miljoner sedan
starten

Norwegian satte nytt passagerrekord under 2014 med närmare 24 miljoner
passagerare. Det är tre miljoner fler resenärer än föregående år. Sedan
starten år 2002 har 130 miljoner passagerare rest med Norwegian.

Förra året präglades av hög kapacitetstillväxt men även hög kabinfaktor.
Kabinfaktorn under 2014 var på 81 procent mot 78 procent under 2013.
Under 2014 förnyade Norwegian flygplansflottan betydligt, lanserade många
nya linjer – både interkontinentalt och i Europa samt etablerade nya baser i



USA och Spanien.

Även årets sista månad präglades av kapacitetsökning och hög kabinfaktor. I
december reste
1 635 596 miljoner passagerare med Norwegian. Kabinfaktorn var på 81,3
procent, upp 3,3 procentenheter jämfört med samma månad år 2013.

Kapacitetstillväxten (ASK) var på 12 procent och trafiktillväxten (RPK) på 17
procent i december medan antalet passagerare ökade med två procent.

– Tre miljoner fler passagerare valde att flyga med oss under 2014 jämfört
med året innan och det totala antalet passagerare uppgick till närmare 24
miljoner. Allt fler nya kunder kliver ombord. Inte minst i nya marknader
utanför Skandinavien ser vi att många har rest med Norwegian för första
gången, gillat vårt erbjudande och kommit tillbaka. Det gör oss bättre rustade
att möta en allt hårdare internationell konkurrens. England, USA och Spanien
är exempel på marknader med stor kundtillväxt där vår tillväxt bidrar till att
öka framtida konkurrenskraft och därmed säkrar arbetstillfällen på
Norwegian, säger Norwegians VD Björn Kjos.

– Det är också glädjande att Norwegian har fått flera kundutmärkelser under
året. Vi ser också att ökad reslust under julen har bidragit positivt till
trafiksiffrorna och jag är särskilt nöjd med att vi både på årsbasis och under
årets sista månad fyller planen bättre än förra året, fortsätter Kjos.

Totalt genomförde Norwegian 99,6 procent av de planlagda flygningarna i
december varav 75,2 procent gick enligt tidtabell.

Se detaljerade trafiksiffror i bifogad pdf.
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Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 421 linjer till 129
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.



Norwegian transporterar närmare 24 miljoner passagerare per år, är
börsnoterat (sedan 2003) och har cirka 4 500 anställda. Norwegian fasar
löpande in nya, mer miljövännliga flygplan och har en flotta på 102 flygplan
med en genomsnittlig ålder på 4,8 år. Både under 2013 och 2014 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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