
Det är några av de konsekvenser som kan förväntas om Riks-
dagens Trafikutskotts vilja att återreglera den lokala flygtrafik-
ledningen blir verklighet.

Sedan 2010 när den nya Luftfartslagen trädde i kraft har 
flygplatsinnehavare möjlighet att upphandla den lokala flyg-
trafikledningstjänsten. Tidigare har Luftfartsverket (LFV) haft 
monopol på den här verksamheten.

MÅNGA UPPHANDLINGAR
Många flygplatser har genomfört upphandlingar och hittills 
har nio av landets 36 flygplatser med egen flygtrafiklednings-
tjänst valt att handla upp en annan leverantör än LFV.

Det är hittills, förutom Arvidsjaurs flygplats, bara det privata 
svenska företaget ACR som har tagit över driften av flygtrafik-
ledningstjänsten. Den 1 mars 2011 övertogs verksamheten vid 
Västerås, Växjö och Örebro flygplatser och vid Trollhättan – 
Vänersborgs flygplatser den 1 januari 2012. Från och med 
den 1 januari 2014 övergår flygtrafikledningstjänsten i ACRs 
regi även vid flygplatserna i Kalmar, Norrköping, Skellefteå, 
Jönköping och Karlstad.

BESPARINGAR PÅ 200 – 300 MILJONER
Avregleringen innebär att kostnaderna har kunnat sänkas 
med 20 till 30 procent för de flygplatser som upphandlat 

tjänsterna av ACR. 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.

Totalt uppskattas marknaden för flygtrafikledningstjänster 
som nu är konkurrensutsatt till 900 miljoner kronor. Det 
innebär en samlad effektiviseringspotential på 200 till 300 
miljoner kronor årligen.

BESPARINGSMÖJLIGHET HOTAD
Nu är alltså denna framgångsrika och för många regionala 
flygplatser nödvändiga besparingsmöjlighet hotad. Riksdagen 
beslutade i juni att gå på Trafikutskottets linje och skicka ett 
tillkännagivande till regeringen. Trafikutskottets majoritet 
anser att Luftfartsverket ska sköta lokal flygtrafikledning vid 
Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna, flygplatser 
som Försvarsmakten har stort behov av och flygplatser inom 
så kallade samfällda terminalområden. 

Det här skulle innebära en återreglering och att 97 procent 
av marknaden dras undan konkurrens. Som argument för 
sin linje anger utskottsmajoriteten dels flygsäkerhet, dels 
Försvarsmaktens behov av civila flygledare.

En återreglering av lokal flygtrafikledning  

får allvarliga konsekvenser runt om i landet

Uteblivna besparingar för flygplatserna runt om i landet, högre biljettpriser för  
resenärerna från regionala flygplatser, försämrad regional utveckling för näringslivet 
och sämre kommunal service för regioner med kommunala och statliga flygplatser.  
I värsta fall kan vi få se en förnyad flygplatsdöd i Sverige.



HÖG FLYGSÄKERHET
Transportstyrelsen som ansvarar för att utfärda certifikat 
till leverantörer av flygtrafikledningstjänster anser inte att 
säkerheten är hotad av en avreglering utan tvärtom. Istället 
hävdar Transportstyrelsen att myndigheten under de år som 
konkurrens varit möjlig inte kunnat se att det finns någon risk 
för ökade flygsäkerhetsrisker.

Vad gäller Försvarsmaktens behov så har vi sedan 1978 en 
integrerad flygtrafikledningstjänst i Sverige som sköter både 
civilt och militärt flyg. Det är ingen skillnad om det är en statlig 
eller en privat aktör som utför tjänsten. Transportstyrelsen 
utnämner leverantörer av flygtrafikledningstjänster i samråd 
med Försvarsmakten där denne har vetorätt.

FÖRLORARE UTANFÖR STORSTADSREGIONERNA
Det finns således bara nedsidor av en återreglering av flyg-
trafikledningstjänsten i synnerhet för boende, företag och 
myndigheter utanför storstadsregionerna.

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 internationella marknaden. Flyget kompense-
rar för geografiska avstånd och gör det möjligt för näringslivet 
att verka över hela Sverige.

De regionala flygplatserna ger också människor möjlighet att 
nå världen utan att först resa med bil eller tåg till någon av lan-
dets större flygplatser. Höjda kostnader för flygplatserna ger 
även i längden höjda biljettpriser. Charterbolagen som mer 
och mer börjat flyga direkt från regionala flygplatser kanske 
också funderar på om det längre är någon bra idé.

En återreglering drabbar de regionala flygplatserna hårt och 
förhindrar därmed regional utveckling. Sveriges regionala flyg-
platser är under stark ekonomisk press och är i stort behov av 
de besparingar som kan göras.

SKOLA OCH OMSORG DRABBAS
Om Trafikutskottets vilja går igenom innebär det uteblivna 
möjligheter för flygplatser runt om i landet att minska sina 
kostnader. För de flygplatser som redan har upphandlat 
tjänsten av andra aktörer än LFV skulle det antagligen betyda 
att även dessa måste gå tillbaka till LFV med höjda kostnader 
som följd.

Det här betyder att kommuner och näringsliv i de aktuella 
regionerna måste skjuta till resurser för att flygplatserna ska 
överleva. Därmed ställs flygplatsernas behov mot behoven 
i övrig offentligt finansierad verksamhet såsom skolor och om-
sorg. I värsta fall måste flygplatser läggas ner.

Det skulle även betyda att kommuner i regioner med en kom-
munalt eller statligt ägd flygplats som ännu inte har handlat 
upp flygtrafikledningstjänsten går miste om chansen att 
frigöra offentliga medel som kan användas till andra ange-
lägna verksamheter. Som vi ser av exemplet i grafen från ett 
av ACRs tjänsteställen handlar det om flera miljoner kronor 
om året.

Även om återregleringen bara sker delvis skulle det drabba 
människor och företag runt om i Sverige negativt. Ju större 
antal flygplatser som undandras möjligheten att konkurrens-
upphandla flygtrafiktjänster, desto mindre effektivt kommer 
tjänsten att kunna levereras och desto mindre kommer 
kostnaderna för flygplatserna att kunna minska.

REFERENSER:
Anna Råhnängen, Flygplatschef på Trollhättan-Vänersborgs flygplats, tel: 0520-52 49 11, e-mail: anna@fyrstadsflyget.se
Mikael Smedberg, Flygplatschef Örebro Airport, tel: 019-30 70 18, e-mail: mikael.smedberg@orebroairport.se

PRISUTVECKLINGEN FÖR FLYGPLATSER SOM HAR HANDLAT 
UPP FLYGTRAFIKTJÄNSTEN EFTER AVREGLERINGEN 2010

• Från 2000 till 2004 ökade priserna med 26 % 
• Från 2004 till 2010 ökade priserna med 20 % 
• Konkurrensutsättning 2011 
• Från 2010 –2011 gick priset ned med 30 % 

Total driftskostnad per produktionstimme, SEK
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