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SAS trafik och kabinfaktor ökade i mars  
 
SAS trafik utvecklades positivt under mars och ökade med drygt 4%, vilket också ledde till en 
högre kabinfaktor. I samband med påskhelgen ökade SAS kapaciteten på Europalinjerna 
vilket ledde till kraftigt ökade trafikvolymer. Totalt flög drygt 2,4 miljoner resenärer med 
SAS.  
 
I linje med tidigare månader fortsatte SAS att anpassa destinationer och linjer efter kundernas 
efterfrågan. Jämfört med mars föregående år minskade SAS inledningsvis kapaciteten, för att mot 
slutet av månaden, i samband med påskhelgen, öka kapaciteten på framförallt Europalinjerna. 
Anpassningarna togs emot positivt och ledde till att antalet passagerare på linjerna till våra 
fritidsdestinationer ökade med över 20% jämfört med föregående år.   
 
- Med mars månad avslutar vi nu vinterprogrammet som präglats av en framgångsrik 

säsongsanpassning jämfört med föregående år. Vi går nu successivt in i en period med större 
volymer och ser fram emot att under sommarprogrammet öppna fler än 25 nya linjer. Bland 
annat öppnade vi igår linjen Stockholm-Örnsköldsvik där vi kommer att flyga med upp till fyra 
dagliga avgångar, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.  
 

Den valutajusterade yielden* sjönk med 3 medan PASK** steg med 2% under mars 2018 
jämfört med mars 2017.  
 
* Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter. 
** PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44 
SAS trafiktal publiceras normalt kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. För detaljerad information och 
definitioner om SAS trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net 
 
SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till destinationer i Europa, USA och Asien. SAS är 
medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 28 partners erbjuda över 1 300 resmål världen i 191 länder. För mer 
information, besök www.sas.se.  
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