SAS på första plats i Kammarkollegiets
upphandling av inrikes flygresor
Kammarkollegiet har valt leverantörer för inrikesresor i Sverige och för första gången helt utifrån
miljökriterier. SAS har fått högst antal poäng i upphandlingen, där totalt tre aktörer får
tilldelningsbesked.
Bedömningen omfattar bland annat kriterier som flygplansflottans snittålder, insatser som gjorts för att
öka andelen biobränslen och andra alternativa hållbara bränslen, samt engagemang i nästa generations
klimatneutrala flygplan som drivs med el- och/eller hybridteknologi.
– Vi är stolta och glada över beskedet att SAS toppar listan. Det är ett resultat av vårt långsiktiga och
ambitiösa hållbarhetsarbete, där målet är att reducera utsläppen med 25 procent till 2025. Vi erbjuder
resenärer i Sverige en attraktiv tidtabell och ett brett nätverk som är anpassat för våra skandinaviska
behov och som vi flyger med marknadens mest bränslesnåla flygplan, säger Karl Sandlund, kommersiell
direktör, SAS.
SAS har trafikerat svenska destinationer under hela pandemin och har på så sätt bidragit till att
upprätthålla samhällsviktig infrastruktur och möjliggjort nödvändiga resor i hela landet.
I dagsläget flyger SAS flest linjer i Sverige, många med helt nya Airbus 320neo flygplan.
Det nya avtalet börjar gälla med start den 1 maj 2021 och löper därefter under 12 månader med
möjlighet till förlängning med ytterligare 12 månader.
Trygga resor med SAS
Flyg är ett tryggt sätt att resa på i pandemin eftersom luften ombord är ogynnsam för smitta. Det senaste
året har SAS infört en rad åtgärder och rutiner för att ytterligare skapa säkra flygresor. Läs mer om våra
åtgärder på SAS Safe Travel.
Flexiblare alternativ
Flexibilitet är viktigt för resenärer, särskilt nu när resandet är mer utmanande än vanligt. SAS har därför
infört flexiblare ombokningsalternativ för att göra det enklare för våra resenärer. För inrikesresor i
Sverige, Norge eller Danmark erbjuder SAS ombokning utan avgift fram till en timme innan avgång för
SAS Go Flex-biljett. Läs mer om SAS Flexibel Bokning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44
SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i
Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara
världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att
använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten,
erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och
tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.

