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Pressmeddelande 2016-03-30 

Svenska ACR siktar på att ta över 
flygtrafikledning i Norge 
 
Svenska ACR Aviation Capacity Resources, som erbjuder flygtrafikledningstjänster, 
inleder sin internationella expansion med en etablering i Norge. Företaget har öppnat en 
filial i Oslo med siktet inställt på att ta över flygtrafikledningen på två norska 
flygplatser från årsskiftet. ACR tillhandahåller sedan tidigare flygtrafikledningstjänster 
vid 14 svenska flygplatser varav de största är Stockholm-Skavsta och Stockholm-
Västerås flygplatser. På sikt är målet att etablera sig som en ledande aktör på den 
europeiska marknaden. 
 
Sedan 2010, när den nya svenska Luftfartslagen trädde i kraft, har flygplatsinnehavare i 
Sverige möjlighet att upphandla den lokala flygtrafikledningstjänsten. Tidigare hade 
Luftfartsverket (LFV) monopol. Sedan dess har privata ACR vunnit upphandlingar vid 
sammanlagt 14 av de totalt 21 svenska flygplatser som omfattas av avregleringen. 
 

- Men det här är bara början. En stark trend runt om i Europa är att flygtrafikledning 
konkurrensutsätts. Många flygplatser i Europa har lönsamhetsproblem eller behöver 
bli mer lönsamma och har därför intresserat följt ACRs utveckling i Sverige, säger 
Wilhelm Wohlfahrt, grundare och VD. 

 
ACR utmanar inte bara de gamla statliga monopolen i Europa utan har även som syfte att 
förändra hela spelplanen. 
 

- Sedan ACR bildades har marknaden för flygtrafikledningstjänster i Europa börjat 
förändras. Nu är konkurrens över nationsgränserna allt vanligare, vilket inte var fallet 
tidigare. Nyligen tog exempelvis den tyska motsvarigheten till LFV över 
flygtrafikledningstjänsten på Gatwick Airport, säger Wohlfahrt. 

 
ACRs internationella ambitioner tar nu fart på allvar med en etablering i Norge, där 
marknaden har avreglerats efter svensk modell. 
 

- Vi har i dagarna startat en filial i Oslo och deltar i upphandlingen av flygtrafikledning 
vid två norska flygplatser. Vem som vinner upphandlingen avgörs i sommar och 
övertagandet av verksamheten sker vid årsskiftet, säger Wohlfahrt. 

 
Möjligheterna till framgång för ACR bedöms som goda i såväl Norge som på andra 
marknader som är eller håller på att bli avreglerade. 
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- Avregleringen har inneburit att kostnaderna har kunnat sänkas med cirka 30 procent 
för de flygplatser som upphandlat tjänsterna av ACR. De besparingar som 
konkurrensutsättningen innebär kan vara avgörande för mindre flygplatser att överleva 
eller att en större internationell flygplats ska öka sin lönsamhet, säger Wohlfahrt. 

 
Idén med ACR är att skapa ett företag med en effektiv administration och ett nytänkande i 
branschen. Framgången är att kunna erbjuda mer kostnadseffektiva flygtrafikledningstjänster 
med starkt kundfokus, högre kvalitet och bibehållen säkerhetsnivå. 
 
När ACR vinner en upphandling innebär det att bolaget gör ett verksamhetsövertagande med 
befintliga medarbetare. Det handlar inte om att minska på den operativa personalen. 
 

- Besparingar sker normalt genom att ACR har betydligt effektivare organisation 
jämförd med konkurrenterna och större andel operativ personal. Inom ACR är 90 
procent av de anställda operativa flygledare, säger Wohlfahrt. 

 
ACR har växt snabbt och omsatte 121 miljoner kronor 2015 med god lönsamhet och har för 
närvarande, efter övertagandet av två nya kontrakt i januari, 105 anställda. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Wilhelm Wohlfahrt, VD på ACR, mob: 070-824 65 40, e-mail: ww@acr-sweden.se 
Arne Stokke, Area Manager NO, mob: 070-840 87 07, e-mail: as@acr-sweden.se 
 
 
ACR Aviation Capacity Resources AB, är Sveriges och Europas första privata bolag som 
erbjuder flygtrafikledningstjänst. ACR ansvarar för flygtrafikledningen vid 14 svenska 
flygplatser. ACR affärsidé är att driva flygtrafikledningar med högsta säkerhet och med 
kostnadseffektiva och rationella kringliggande tjänster. Bolaget bildades våren 2004 och har 
idag cirka 105 anställda. ACR drivs av en erfaren ledning och namnkunnig styrelse där bland 
andra Jan Carlzon ingår under Sebastian Ehrnrooths ordförandeskap. Läs mer på 
http://www.acr-sweden.se/. 


