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ANS Finland utbildar 10 flygledare åt ACR 
 
ACR har i veckan skrivit avtal med ANS Finland om flygledarutbildning av 10 elever med start i oktober 2018.  
Stora pensionsavgångar bland flygledare i Sverige och Europa gör att behovet av flygledare ökar. ACR har för 
avsikt att utbilda minst en kull flygledare om 10–12 elever per år. Rekryteringen inför höstens utbildning hos 
ANS Finland har påbörjats. 
 

- Vi är imponerade av hur proffsiga och transparenta ANS Finland har varit under 
upphandlingsprocessen. Vi fick anbud från 6 leverantörer och ANS Finland stod sig starkast i vår 
utvärdering. För ACR är det viktigt att leverantörer förstår vår affär och att vi kan vara med att påverka 
leveransen. Flygledarutbildningar är kostsamt och det är viktigt att vi tillsammans med leverantörer 
arbetar för en så hög successrate som möjligt, säger ACR:s vd Wilhelm Wohlfahrt 

 
- Kontraktet med ACR är en viktig öppning för ANS Finland och vi är glada att kunna etablera 

samarbetet angående flygledarutbildningen med ACR. ACR utvecklar sin verksamhet och kompetens 
för att bli en erkänd internationell aktör inom flygtrafiktjänsten och ANS Finland kan stödja denna 
strategi med skräddarsydda utbildningsprogram, säger ANS Finland:s Matts-Anders Nyberg 

 
ANS Finland ägs av finska staten och ansvarar för all lokal flygtrafiktjänst och den överflygande trafiken över 
Finland. ANS Finland ansvarar även för grund- och vidareutbildningar av flygledare. Utbildningen sker i 
moderna lokaler i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats. Bolaget har ca 450 anställda och omsätter ca 80 
miljoner euro.  
 
ACR driver flygtrafiktjänst på 15 kommunala och privata flygplatser i Sverige och har påbörjat sin 
internationella expansion. Företaget har 112 anställda och omsätter ca 150 miljoner SEK. De flygplatser som 
sedan avregleringen 2010 har upphandlat flygtrafiktjänster av ACR, har sänkt sina kostnader med 30–50 %.  
 

- Vi talar flera miljoner per år i besparingar för både flygbolag och flygplatser. Flygsäkerheten är 
densamma vare sig det är ett statligt eller privat företag som opererar flygledartorn. Vi ser flertalet 
flygplatser runt om i Europa som potentiella kunder till ACR, säger Wohlfahrt.   
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