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SAS beställer 35 flygplan i Airbus A320neo-familjen 
Utökar med marknadens mest bränsleeffektiva flygplan 

 
SAS har tecknat en order på 35 Airbus-flygplan av typen A320neo och kommer dessutom att 

leasa ytterligare 15 A320neo från leasingbolag. Detta innebär att SAS blir ett renodlat Airbus-

flygbolag där den bränsleeffektiva A320-familjen är basen för både bolagets Europatrafik och 

det omfattande regionala nätet i Skandinavien. 

 

De nya A320neo-planen adderas till flygbolagets befintliga Airbus-flotta, som i dag omfattar 

56 plan (åtta A340, åtta A330 och 40 plan i A320-familjen). Valet av motor kommer att 

tillkännages av SAS vid ett senare tillfälle. SAS har varit kund till Airbus sedan 1980. 

  
– Sedan vi för drygt ett år sedan började trafiksätta fabriksnya Airbus A320neo har vi fått en 
mycket positiv kundrespons. Jag glädjer mig därför åt att vi genom denna order kan fortsätta 
att förbättra och investera i vårt kunderbjudande och därmed i SAS framtid. Dessutom 
skapar vi för första gången en enhetsflotta. Genom att beställa 50 Airbus A320neo får vi 
tillgång till marknadens mest effektiva flygplan och kan ytterligare effektivisera vår 
verksamhet och fortsätta minska våra klimatpåverkande utsläpp, säger Rickard Gustafson, 
VD och koncernchef för SAS. 
 
– Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från SAS. Airbus A320neo kommer att komplettera 
SAS redan befintliga Airbus-flotta, med oslagbar bränsleeffektivitet, lägsta driftskostnader 
och miljöpåverkan. Det är det perfekta valet för SAS ersättning av äldre generationens 
flygplan. Härigenom kommer fler av SAS passagerare också att kunna njuta av den bästa 
komforten i luften, säger Eric Schulz, Chief Commercial Officer på Airbus. 
 
A320neo-familjen är utrustad med den allra senaste tekniken. Den omfattar bland annat den 
nya generationen motorer och Sharklets, vilka tillsammans ger minst 15 procent lägre 
bränsleförbrukning redan i dag, och 20 procent till 2020. Med över 6 000 beställningar från 
99 kunder, har A320neo-familjen nu tagit en marknadsandel på nästan 60 procent. 
 

* * * 
Om Airbus  
Airbus är världsledande inom flyg- och rymdteknik samt relaterade tjänster. 2017 omsatte företaget 67 miljarder 
euro och sysselsatte cirka 129 000 anställda. Airbus erbjuder marknadens mest omfattande utbud av civila 
flygplan med kapacitet från 100 till över 600 passagerare. Airbus är också ledande europeisk tillverkare av 
militära flygplan för olika ändamål, och är dessutom ett av världens ledande rymdbolag. Inom helikoptrar erbjuder 
Airbus de mest effektiva civila och militära lösningarna världen över. 
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