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Norwegian med 1,3 millioner passasjerer i
desember – innenriks juletrafikk tilbake
på 2019-nivå

I desember hadde Norwegian 1,3 millioner passasjerer, en økning på 41
prosent fra forrige år. Totalt hadde Norwegian 18 millioner passasjerer i
2022. Året avsluttet positivt med solid drift på de travle utfartsdagene rundt
jul. For Norwegian ble 2022 preget av at etterspørselen etter flyreiser kom
tilbake og selskapet opplevde en tredobling i antall passasjerer
sammenlignet med året før. Den positive bookingtrenden fortsetter inn i
2023.



– Vi er svært glade for å se at et økende antall passasjerer i de nordiske
landene velger Norwegian som sitt foretrukne flyselskap når de skal reise i
forbindelse med jul og nyttår. Denne måneden er blant de travleste i året for
oss, og på innenriksruter er passasjertallet nå på nivå med 2019. Til tross for
svært krevende værforhold både i Norden og Europa på flere av de mest
hektiske reisedagene, fløy vi nær alle flyvninger som planlagt. Mer enn ni av
ti flyvninger landet til oppsatt tid eller innen en time etterpå, sier Geir
Karlsen, konsernsjef i Norwegian.  

Norwegian hadde 1 315 924 passasjerer i desember, 41 prosent mer enn i
desember 2021. Fyllingsgraden var på 77,8 prosent. Kapasiteten (ASK) var 2
120 millioner setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 1 650
millioner setekilometer. I desember hadde Norwegian i gjennomsnitt 64 fly i
drift, og 99,0 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten,
som er et mål på antall avganger som skjer innen 15 minutter etter ordinær
tid, var i desember 71,6 prosent, hovedsakelig forårsaket av dager med
krevende værforhold på flere europeiske flyplasser som også forplantet seg i
resten av nettverket.

I 2022 hadde Norwegian 18 millioner passasjerer, en tredobling fra året før.
Fyllingsgraden for hele året var på 83,1 prosent. Takket være en robust
finansiell posisjon, har Norwegian kunnet sikre flydrivstoff for både 2023 og
2024. Nåværende drivstoffsikringer, som løper gjennom 2023, er på et nivå
som er lavere enn dagens spotpris.

Nyttårssalg bedre enn forventet

– Samlet sett har 2022 vært et meget bra år for Norwegian, ikke minst ble
sommersesongen svært bra. En sterk oppdemmet etterspørsel etter flyreiser,
spesielt til varme strøk i årets høysesong, bidro til en rekordsterk sommer. Vi
opplever fortsatt positive bookingtrender, og salget av flybilletter på nyåret
har vært bedre enn forventet. Mange kunder benytter seg av nyttårssalget, og
bruker anledningen til å planlegge årets reising, både med kort og lang
horisont, avslutter Karlsen.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.



Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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