
ACR har brutit monopolet på  
flygtrafiktjänsten och sänkt 

svenska flygplatsers kostnader

Den nya Luftfartslagen, som trädde i kraft 2010, innebar att flygplatsinnehavare fick möjlighet att 
upphandla den lokala flygtrafikledningstjänsten. Tidigare hade Luftfartsverket (LFV) monopol på  
den här verksamheten. Avregleringen innebar att LFVs monopol var brutet.

Det var efter en mycket lång politisk process som konkurrensutsättningen av flygledningstjänsten 
kom på plats efter önskemål från flygplatserna själva. Flygtrafikledningstjänsten var den absolut  
sista verksamhet på svenska flygplatser som de inte själva fick handla upp och här fanns potential  
för kostnadsbesparingar.

Processen inleddes redan i slutet av 1990-talet då en proposition från den dåvarande regeringen 
öppnade för en konkurrensutsatt flygtrafikledningstjänst. Det här såg grundarna till ACR Wilhelm 
Wohlfahrt och Arne Stokke tidigt och planerade för att skapa Sveriges och Europas första privata 
bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst. De satte sina planer i verket 2004 och startade då  
ACR. Efter många års väntan och flera politiska turer fick ACR vara med på sina första upphandlingar 
under 2010 och sedan har utvecklingen gått fort.

Kostnadseffektivitet med kvalitet och säkerhet
Idén var att som ett nystartat företag med liten administration kunna erbjuda en  kostnadseffektiv 
flygtrafikledningstjänst med starkt kundfokus, högre kvalitet och bibehållen säkerhetsnivå.  
När ACR vinner en upphandling innebär det att bolaget gör ett verksamhetsövertagande med 
befintliga medarbetare.

Sedan 2010 har svenska flygplatsinnehavare rätt att handla upp 
flygtrafikledningstjänsten fritt. Det har kraftigt förbättrat förutsätt-
ningarna för svenska flygplatser att överleva i en hård verklighet.

Utvecklingen leds av det svenska privata bolaget ACR Aviation 
Capacity Resources som idag driver flygledningstornen vid nio av 
landets 36 flygplatser där flygtrafiken kontrolleras av flygledare. 
Framtiden ser ljus ut för ACR och det finns stor potential  
att expandera verksamheten såväl i Sverige som ute i Europa.



Det handlar inte om att minska på den operativa personalen utan att snarare arbeta med att utveckla 
medarbetarna och skapa en lagkänsla där alla oavsett placeringsort är motiverade och drar åt samma 
håll. Med kortare beslutsvägar och med större närhet till ledningen ökar medbestämmandet. Bespa-
ringen sker bland annat genom att ACR har betydligt färre administratörer än sina konkurrenter och 
betydligt större andel operativ personal.

Avregleringen har lett till att många flygplatser redan har genomfört upphandlingar och hittills har tio 
av landets 36 flygplatser med egen flygtrafikledningstjänst valt att handla upp en annan leverantör än 
LFV. På Arvidsjaurs flygplats har flygplatsinnehavaren valt att bedriva flygtrafikledningstjänsten själv 
men på övriga nio flygplatserna är det ACR som har tagit över driften. 

Den 1 mars 2011 övertog ACR verksamheten vid Västerås, Växjö och Örebro flygplatser och vid  
Trollhättan-Vänersborgs flygplatser den 1 januari 2012. Från och med den 1 januari 2014 bedrivs flyg-
trafikledningstjänsten i ACRs regi även vid flygplatserna i Kalmar, Norrköping, Skellefteå, Jönköping 
och Karlstad.

”Besparingen sker 
bland annat  

genom att ACR har  
betydligt färre  

administratörer än sina 
konkurrenter”

Avgörande besparingar och nöjda kunder
Avregleringen har inneburit att kostnaderna har kunnat sänkas med 20 till 30 procent för de  
flygplatser som upphandlat tjänsterna av ACR. Det är välkommet då Sveriges regionala flygplatser är 
under stark ekonomisk press och är i stort behov av de besparingar som kan göras. Avregleringen 
är dessutom oerhört viktig för flygbolagens kamp för överlevnad genom den kostnadseffektivisering 
som den medför.

De besparingar som konkurrensutsättningen innebär kan vara avgörande för att en mindre flygplats 
ska överleva. Det är oerhört viktigt då de regionala flygplatserna utgör en betydande funktion för 
Sveriges näringsliv och spelar en central roll för alla människor som bor utanför storstadsregionerna. 
 
För de flygplatser som har handlat upp flygtrafikledningstjänsten av ACR innebär besparingarna 
större möjlighet att utveckla flygplatserna utan att behöva be kommunala eller statliga ägare om stöd. 
Samtidigt stärker de sin konkurrenskraft då flygtrafikledningstjänsten totalt blir billigare för flygbolagen.

De besparingar som har gjorts i kombination med att ACR kan erbjuda en kundanpassad och  
skräddarsydd tjänst som ger högre kvalitet för varje flygplats har lett till att ACR har mycket nöjda 
kunder på flygplatserna runt om i landet.



Samtidigt redovisar tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen att kostnaderna för de flygplatser som 
upphandlat flygtrafiktjänster har sänkts med i genomsnitt 17 procent oavsett vilken leverantör som 
har valts. Det vill säga även de flygplatser som har genomfört en upphandling men valt att inte byta 
leverantör. Det betyder att ACRs intåg på marknaden även har pressat LFVs priser.

 

Viktigt för de transportpolitiska målen
Genom ACRs intåg på marknaden har förutsättningarna för svenska regionala flygplatsers överlevnad 
ökat betydligt. Det är mycket viktigt för den regionala utvecklingen i Sverige, för att Sverige ska uppnå 
de transportpolitiska målen och för att öka det svenska näringslivets konkurrenskraft.

De regionala flygplatserna fyller en central funktion för Sveriges näringsliv. Genom flyget kan företag, 
människor och produkter från Sveriges alla delar snabbt nå den nationella, europeiska och internatio-
nella marknaden. Flyget kompenserar för geografiska avstånd och gör det möjligt för näringslivet att 
verka över hela Sverige och resten av världen, vilket leder till ökad konkurrenskraft.

De regionala flygplatserna ger också människor möjlighet att nå världen utan att först resa med bil 
eller tåg till någon av landets större flygplatser. Sänkta kostnader för flygplatserna ger även i längden 
sänkta biljettpriser. 

Sammantaget har ACRs intåg på marknaden ökat chanserna för att flyget i Sverige ska bidra till att 
uppnå funktionsmålet inom de transportpolitiska målen, det vill säga den del som handlar om att 
skapa tillgänglighet för människor och gods.

Stor marknad i Sverige
För ACR öppnas en stor marknad via framgångarna med de kommunalt ägda flygplatser som hittills 
har valt att handla upp tjänsten av ACR. I Sverige uppskattas den totala marknaden för flygtrafikled-
ningstjänster som nu är konkurrensutsatta till 900 miljoner kronor. Det innebär en samlad effektivise-
ringspotential på 200 till 300 miljoner kronor årligen.

Potentialen i Sverige är stor och statliga Swedavia förväntas inom kort upphandla flygtrafiklednings-
tjänsten vid nio flygplatser varav Stockholm-Arlanda, Bromma-Stockholm, Göteborg-Landvetter och 
Malmö Airport är de största.

För de statliga svenska flygplatserna, som konkurrerar med de andra nordiska storflygplatserna, är det 
viktigt att såväl kunna sänka sina kostnader som att öka kvaliteten och servicen gentemot sina kunder 
som utgörs av de stora internationella flygbolagen. Det skulle ge de svenska flygplatserna större  
möjligheter att ge flygbolagen riktigt bra förutsättningar.

Genom sitt samarbete med schweiziska skyguide, som är Schweiz motsvarighet till LFV, kan ACR 
delta i Swedavias planerade upphandling med ett mycket konkurrenskraftigt anbud. Tillräckligt med 
erfarenhet finns via skyguide som redan sköter flygtrafikledningstjänsten på större flygplatser än 
Arlanda i kombination med ACRs erfarenhet från nio regionala flygplatser i Sverige.

 

Potential för svensk tjänsteexport
Avregleringen är dessutom en internationell trend och idag är marknaden förutom i Sverige konkurrens- 
utsatt i Danmark, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Fler länder går i samma riktning däribland 
Norge. Sverige ligger långt fram i denna utveckling och det finns stor potential för export av svensk 
flygtrafikledningstjänst för såväl LFV som ACR. 
 



ACR är Sveriges och Europas första privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst och siktet är 
inställt på en internationell expansion. ACR är certifierat som leverantör av flygtrafikledningstjänster 
inom EU och har ett försteg internationellt gentemot andra privata aktörer då företaget redan har 
erfarenhet av att bedriva flygtrafikledningstjänsten i skarpt läge.

ACRs samarbete med det schweiziska statliga bolaget skyguide går ut på att stärka ACRs position på 
den europeiska marknaden. Samarbetet gör att ACR kan ta sig an betydligt större uppdrag än om 
företaget skulle göra det på egen hand.

Skyguide har sedan 1918 erfarenhet av att sköta all flygtrafikledning i Schweiz,som omfattar den mest 
komplexa flygtrafiken i Europa. Företaget arbetar med integrerad civil och militär flygtrafikledning  
liksom ACR gör i Sverige. Skyguide tillför ACR kunskap, erfarenhet, system och support och tillsammans 
är ACR och skyguide en stark aktör på den europeiska marknaden.

 
Stort intresse för ACR
Intresset för ACR är stort ute i Europa och Europas ledande Air Navigation Service Providers (ANSP) 
observerar utvecklingen i Sverige. Samarbetet med skyguide gör att ACR är en stark aktör i kommande 
europeiska upphandlingar av flygtrafikledningstjänst.

Det faktum att den svenska modellen för konkurrensutsättning av flygtrafikledningstjänsten går 
längre än i andra länder öppnar för en utökad marknad. I Sverige omfattar konkurrensutsättningen 
flygtrafikledning inom såväl kontrollzon som terminalområde. 

De positiva erfarenheterna i Sverige ökar sannolikheten för att även andra länder ska följa trenden 
och därmed öppna för större möjligheter för svensk tjänsteexport. 
 

Luftrumskonstruktion ny marknad
Genom samarbetet med skyguide kan ACR erbjuda nya tjänster. Det handlar bland annat om design 
av luftrumskonstruktioner och inflygningsprocedurer. Dessa tjänster är viktiga för att en flygplats  
in- och utflygningar ska fungera optimalt såväl i ett säkerhets- som ett effektivitetsperspektiv. Skyguide 
har lång erfarenhet inom området och är certifierat inom EU och godkänt i Sverige.

”Det finns stor  
potential för  

export av svensk 
flygtrafik- 

ledningstjänst”



Hög flygsäkerhet och utbildning
ACR bedriver flygtrafikledningstjänsten med ambitionen att erbjuda kundanpassade tjänster med 
höjd kvalitet och bibehållen hög säkerhet. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet, vilket innefattar 
att utfärda certifikat till leverantörer av flygtrafikledningstjänster och att utföra löpande tillsyn.  
ACR står under precis samma regler och kravbild som andra aktörer.

Under de år som konkurrens varit möjlig har Transportstyrelsen granskat verksamheten och inte 
kunnat notera någon negativ flygsäkerhetspåverkan.

ACR har samarbete med Försvarsmakten i ett antal frågor och alla ACRs flygledare har kompetens att 
hantera såväl militärt som civilt flyg. Transportstyrelsen utnämner leverantörer av flygtrafiklednings-
tjänster i samråd med Försvarsmakten där denne har vetorätt.

”ACRs flygledare  
har kompetens att  

hantera såväl militärt 
som civilt flyg”

Utbildningen sker i Schweiz
ACRs flygledare uppfyller den internationella kravbilden vad gäller utbildning och kompetens och 
utbildas i egen regi. Utbildningen sker i samarbete med schweiziska skyguide i bolagets tränings- 
center i Schweiz. 

En del av utbildningen sker i simulator med luftrum anpassade för specifikt svenska förhållanden.  
ACR kompletterar denna utbildning med kompetensutveckling och vidareutbildning. Bland annat 
genomgår ACRs flygledare krishanteringsutbildning på ACRs huvudkontor.

Tio år av utveckling
I år firar ACR tioårsjubileum. Året inleddes med att bolaget över en natt fördubblade sin verksamhet 
när flygledartornen vid flygplatserna i Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad och Skellefteå togs över.

ACR sysselsätter 70 personer varav 60 flygledare på nio flygplatser runt om i landet. I mars flyttade 
ACRs huvudkontor till nya ändamålsenliga lokaler i Flygstabens gamla lokaler på Östermalm  
”Generalitetshuset” i Stockholm. 

Under andra kvartalet har ACR lämnat anbud på Stockholm Skavsta och Ljungbyhed/Ängelholm 
flygplatser och hoppas på att få flygplatsernas förtroende under minst en femårsperiod.



ACR är ett expansivt och kreativt företag som ska fortsätta att växa snabbt såväl i Sverige som i  
Europa. För att säkra denna utveckling har företaget knutit ett antal mycket erfarna personer till sig  
i sin styrelse som idag består av Sebastian Ehrnrooth (ordförande), Ulrica Messing (vice ordförande), 
Jan Carlzon, Lars Wahlström, Peter de Jounge och en av grundarna Arne Stokke.

Företaget drivs av grundarna Wilhelm Wohlfahrt (VD) och Arne Stokke (ekonomiansvarig) samt  
Lars Rörick (operativt ansvarig), Joel Johansson (stf operativt ansvarig), Rolf Jonson (säkerhets- och 
kvalitetsledningsansvarig), Morgan Sundell (teknisk chef) och Agneta Ekenberg (HR-manager). 

Östermalmsgatan 87E, 5 tr, SE-114 59 Stockholm 
tel: 08-440 49 00, fax: 08-440 49 20 
e-mail: info@acr-sweden.se, www.acr-sweden.se


