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Pressmeddelande	  2013-‐07-‐05	  
 
Stora	  besparingar	  med	  konkurrensutsättningen:	  
ACR	  vinner	  upphandling	  om	  flygledning	  på	  fem	  flygplatser	  
 
Flygplatserna	  i	  Norrköping,	  Jönköping,	  Kalmar-‐Öland,	  Skellefteå	  och	  Karlstad	  har	  gemensamt	  
upphandlat	  flygtrafikledningstjänster	  (”flygledning”).	  	  Upphandlingen	  vanns	  av	  det	  svenska	  
företaget	  ACR	  Aviation	  Capacity	  Resources	  (ACR)	  som	  tidigare	  driver	  flygtrafikledningstjänsten	  i	  
Örebro	  Airport,	  Västerås	  Airport,	  Växjö/Småland	  Airport	  och	  Trollhättan-‐Vänersborgs	  Flygplats.	  	  
De	  fem	  nya	  flygplatserna	  sparar	  tillsammans	  ungefär	  36	  miljoner	  över	  de	  sex	  år	  som	  avtalet	  gäller	  
jämfört	  med	  de	  priser	  som	  gällde	  före	  konkurrensutsättningen.	  	  
 
ACR	  tilldelades	  uppdraget	  den	  22	  april	  2013.	  	  Luftfartsverket	  ansåg	  att	  det	  fanns	  fog	  för	  en	  begäran	  
om	  överprövning	  och	  lämnade	  in	  en	  sådan	  den	  2	  maj	  2013.	  	  Förvaltningsdomstolen	  i	  Växjö	  avslog	  
Luftfartsverkets	  ansökan	  om	  överprövning	  den	  25	  juni	  2013.	  	   
 
-‐Flygtrafikledningstjänsten	  är	  mindre	  flygplatsers	  största	  enskilda	  kostnad.	  	  De	  besparingar	  som	  
konkurrensutsättningen	  medför	  kan	  i	  många	  fall	  vara	  avgörande	  för	  att	  en	  mindre	  flygplats	  skall	  
kunna	  gå	  runt,	  säger	  Wilhelm	  Wohlfahrt,	  VD	  för	  ACR	  Aviation	  Capacity	  Resources	  AB.	  	  
	  
Upphandlingen	  omfattar	  både	  flygtrafikledningstjänst	  (ATS)	  och	  meteorologisk	  observationstjänst	  
(MET).	  	  Cirka	  35	  personer	  arbetar	  idag	  i	  flygledartornen	  på	  de	  flygplatser	  som	  ACR	  tar	  över.	  	  Samtliga	  
kommer	  att	  erbjudas	  anställningar	  hos	  ACR.	  
	  
-‐Vi	  ser	  fram	  emot	  att	  få	  drygt	  30	  nya	  kollegor,	  säger	  Wilhelm	  Wohlfahrt,	  VD	  för	  ACR	  Aviation	  Capacity	  
Resources	  AB.	  	  
	  
2010	  beslutade	  riksdagen	  att	  avskaffa	  Luftfartsverkets	  monopol	  på	  lokala	  flygtrafikledningstjänster	  
och	  öppna	  denna	  marknad	  för	  konkurrens.	  	  Marknaden	  för	  de	  konkurrensutsatta	  flygtrafiktjänsterna	  
i	  Sverige	  omfattar	  cirka	  950	  miljoner	  årligen.	  	  Kostnaderna	  för	  flygtrafiktjänster	  har	  sedan	  
konkurrensutsättningen	  minskat	  med	  en	  tredjedel.	  	  Avregleringen	  av	  marknaden	  för	  flygtrafikledning	  
är	  en	  del	  i	  EU:s	  arbete	  för	  att	  öppna	  upp	  den	  europeiska	  flygtrafiktjänstmarknaden.	  	  Idag	  är	  
marknaden	  konkurrensutsatt	  i	  Danmark,	  Tyskland,	  Spanien,	  Storbritannien	  och	  Sverige.	  Fler	  EU	  
länder	  går	  i	  samma	  riktning.	  	  
	  
 
För	  ytterligare	  information,	  vänligen	  kontakta:	  
	  
Wilhelm	  Wohlfahrt,	  VD	  ACR	  Aviation	  Capacity	  Resources	  AB.	  Telefon:	  0708	  24	  65	  40,	  	  
e-‐post:	  ww@acr-‐sweden.se	  
	  
	  
Om	  ACR:	  ACR	  är	  ett	  privat	  företag	  som	  grundades	  2004	  och	  driver	  flygtrafikledningstjänst	  i	  Sverige	  sedan	  2011.	  	  Rollen	  är	  
att	  skapa	  effektivitet	  som	  underlättar	  för	  våra	  kunder	  med	  flygsäkerheten	  i	  fokus.	  	  Nöjda	  och	  trygga	  kunder	  är	  grunden	  för	  
vår	  affär.	  


