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Norwegian med högre kabinfaktor och
högre enhetsintäkter i oktober

Norwegians trafiksiffror för oktober visar att enhetsintäkterna ökade för
sjunde månaden i rad. Det är en ökning med sex procent jämfört med samma
period förra året. Samtidigt ökade kabinfaktorn med drygt två procent.

Totalt flög 3 118 722 passagerare med Norwegian i oktober. Den totala
trafiken (RPK) minskade med tre procent och kapaciteten (ASK) minskade
med fem procent. Kabinfaktorn uppgick till 87,1 procent, upp
2,1 procentenheter.  



– Vi är mycket glada över att enhetsintäkterna fortsätter att öka samtidigt
som vi fyller planen bra och levererar bättre punktlighet. Kommande
vintersäsong har vi anpassat linjenätet och kapaciteten för att säkerställa att
vi är väl rustade att möta efterfrågan. Siffrorna för oktober visar att vi
fortsätter att leverera enligt vår strategi om att gå från tillväxt till lönsamhet,
säger Geir Karlsen, tillförordnad koncernchef på Norwegian.

I oktober minskade bolaget CO2-utsläppen till 67 gram per
passagerarkilometer, vilket är en minskning med 8,5 procent jämfört med
samma månad förra året, trots att MAX-planen står på marken och bolaget
har varit tvungna att hyra in äldre ersättningsplan.

Norwegian har en av de mest moderna och mest bränsleeffektiva
flygplansflottorna i världen med en genomsnittsålder på 3,8. Sedan 2008 har
bolaget minskat CO2-utsläppen med hela 30 procent. Om enbart Norwegians
egna flygplan hade räknats gällande utsläppssiffrorna skulle
utsläppsminskningen varit ännu större i oktober. 

Norwegian genomförde 99,7procent av de planlagda flygningarna i oktober.
Punktligheten var på 83,3 procent., upp 3,6 procentenheter. Bolagets
inhyrning av ersättningsflyg har påverkat punktligheten negativt även den
här månaden.

Se detaljerade trafiksiffror i bifogad PDF.
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Norwegian är det femte största lågprisbolaget i världen med över 37 miljoner
resenärer under 2018. Norwegian trafikerar idag över 500 linjer till över 150
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA, Kanada och
Sydamerika. Norwegian har en flygplansflotta på cirka 170 plan med en
genomsnittsålder på 3,8 år vilket gör den till en av de modernaste och mest
bränsleeffektiva i världen. Norwegian har för andra gången utsetts till det
mest bränsleeffektiva och mest miljöanpassade flygbolaget på transatlantiska
linjer av The International Council on Clean Transportation (ICCT).

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


De senaste fem åren har Norwegian utsetts till världens bästa lågprisbolag på
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.

Norwegian har cirka 11 000 medarbetare.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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