
2016-02-24 08:23 CET

Norwegians första 787-9 Dreamliner har
landat

Norwegians första av totalt 30 Boeing 787-9 Dreamlinerplan landade på Oslo
Gardermoen flygplats onsdag morgon. Planet kom direkt från fabriken i
Seattle. 
– Vår globala tillväxt fortsätter och resenärer över hela världen kan se fram
emot nya destinationer och låga priser, säger Norwegians VD Bjørn Kjos.

– Leverans av vår första 787-9 är en viktig milstolpe i Norwegians globala
expansion. Med fler och större långdistansplan skapas tusentals nya
arbetstillfällen både i luften och på marken. För resenärerna innebär det nya



destinationer och låga priser. Nya flygplan sänker dessutom kostnaderna för
bolaget och bidrar till lägre utsläpp, säger Norwegians VD Bjørn Kjos.

Norwegian har i dag åtta 787-8 Dreamliner i flottan som flyger mellan
Europa och USA samt mellan Skandinavien och Thailand. Den nya och större
787-9 ska användas på nya linjer till Nordamerika, Sydamerika och
Sydostasien. Den nya Dreamlinerversionen är sex meter längre och rymmer
53 fler passagerare än den mindre 787-8 Dreamlinern. Planet har 20 procent
lägre utsläpp än andra plan av samma storlek.

Den svenska skådespelaren Greta Garbo pryder planets stjärtfena. Den första
kommersiella flygningen går från Oslo till Orlando i Florida 27 februari.
Norwegian leasar planet från det New York-baserade leasingbolaget MG
Aviation.

Norwegian har nu nio Dreamliner i långdistansflottan samt 29 stycken 787-9
Dreamliner i beställning. Bolaget har dessutom 100 Boeing 737 MAX, 100
Airbus A320ne och 34 Boeing 737-800 i beställning. Norwegians
flygplansflotta är bland de mest moderna i världen och bolaget utsågs 2015
till det mest miljövänliga flygbolaget över Atlanten av The International
Council on Clean Transportation.
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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. Under 2015 transporterade
Norwegian närmare 26 miljoner passagerare. Bolaget är börsnoterat (sedan
2003) och har närmare 6000 medarbetare. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på cirka 100 flygplan med en



genomsnittlig ålder på knappt fyra år.

De tre senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa
lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards och utsågs förra året även
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. Norwegian utsågs 2015 dessutom till det flygbolag som flyger mest
bränsleeffektivt och mest miljövänligt över Atlanten av The International
Council on Clean Transportation (ICCT). För mer information, besök
www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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