
 

 
 
 

Pressmeddelande 2019-10-09 

 
Mindre ljud, hög luftkvalité och mer bränsleeffektivt: 
Finnair firar fyra år med 14 Airbus A350 i flottan 
 
Att det ska vara bekvämt att resa är många överens om, inte minst när det kommer till 
långflygningar. Airbus A350 möjliggör detta tack vare ett avancerat luftkonditionssystem,  
LED-belysningsteknik och en låg ljudnivå. Idag firar Finnair att det är fyra år sedan de flög 
sin första kommersiella flygning med ett A350.   
 
Den 9 oktober 2015 premiärflög Finnairs första kommersiella Airbus A350. Idag har flygbolaget 
totalt 14 stycken aktiva plan av modellen, som är världens mest moderna och bränsleeffektiva flyg 
med 25 procent mindre bränsleförbränning. Fram till 2022 kommer flottan dessutom utökas med 
ytterligare fem A350 och därmed bestå av totalt 19 stycken.  
 
– Vi är stolta och glada över vår gedigna A350-flotta som just nu verkar på resor mellan 
Helsingfors och Bangkok, Los Angeles, Peking, Hongkong, London, Bryssel, Guangzhou, Osaka, 
Shanghai, Seoul, Singapore samt Tokyo. På Finnair strävar vi efter att erbjuda så bekväma resor 
som möjligt. Genom att tillhandahålla våra passagerare fördelarna med A350 känner vi att vi kan 
leva upp till det, säger Robert Lönnblad, Skandinavienchef på Finnair.  
 
Flera delar av flygplansmodellens design bidrar till en bekväm och smidig resa. Bland annat 
besitter A350 en avancerad luftkonditioneringsteknik som byter ut luften i kabinen varannan, eller 
var tredje minut. Ytterligare en aspekt som påverkar bekvämligheten är ljudet. A350 är 20 procent 
tystare än den nuvarande generationens flygplan, detta gör det lätt att vila ombord på planet. 
Belysningen är också någonting som kan påverka vilandet. Tack vare LED-belysningstekniken 
som finns ombord på A350 går belysningen och färgerna att anpassa efter tid på dygnet, 
destination eller årstid. Allt detta reducerar jetlag och underlättar inte bara själva resan utan även 
de första dygnen väl framme vid destinationen. 
 
Lägre bränsleförbrukning 
Förutom komfort erbjuder de moderna flygplanen lägre bränsleförbrukning än den nuvarande 
generationens flygplan. Tack vare flygplansmodellens utformning i form av kompositionsmaterial, 
förfinad aerodynamik och bränsleeffektiva Rolls-Royce Trent XWB-motorer har A350 25 procent 
bättre bränsleeffektivitet. 
 
För mer information kontakta,  
Robert Lönnblad, Skandinavienchef Finnair 
Mail: robert.lonnblad@finnair.com  
Tel: 070-783 74 23 
 
My Lundberg, presskontakt 
Mail: my.lundberg@agency.se 
Tel: +46 703 61 18 10 
 
Om Finnair:  
Finnair erbjuder resor mellan Asien, Europa och Nordamerika med fokus på snabba förbindelser 
via Helsingfors. Varje år flyger över elva miljoner passagerare med flygbolaget som ansluter 19 
större städer i Asien och sju städer i Nordamerika och Centralamerika med över 100 destinationer i 
Europa. Finnair är ledande inom miljöfrågor och är det första europeiska flygbolaget att trafikera 
nästa generations ekosmarta Airbus A350 XWB-flygplan. Det är den enda flygplansmodellen i 



 

 
 
 

historien som blivit antagen på klimatorganisationen Carbon Disclosure Projects lista, The 
Leadership Index. Finnair är det högst rankade flygbolaget i Norden och det enda som belönats 
med fyra stjärnor av Skytrax och är medlem i alliansen oneworld som är en sammanslutning av 
femton av världens ledande flygbolag.  
 
 
 
 
  
 


