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Pressmeddelande 2014-06-18 

 
ACR tar över flygtornen vid Ängelholm 
Helsingborg Airport och Ljungbyhed Park 
 
Svenska ACR Aviation Capacity Resources, som är Sveriges och Europas första privata 
bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst, tar över flygledningstornen vid 
flygplatserna i Ängelholm Helsingborg och Ljungbyhed från och med den 1 januari 
2015. Det blev klart när upphandlingen av flygtrafikledningstjänsten vid de båda 
flygplatserna avgjordes idag. ACR driver sedan tidigare flygtrafikledningstjänsten vid 
nio regionala kommunalt ägda flygplatser. Ängelholm Helsingborg och Ljungbyhed är 
de första privatägda flygplatserna som väljer ACR. 
 
Sedan 2010 när den nya Luftfartslagen trädde i kraft har flygplatsinnehavare möjlighet att 
upphandla den lokala flygtrafikledningstjänsten. Tidigare hade Luftfartsverket (LFV) 
monopol. Ängelholm Helsingborg Airport och Ljungbyhed Park är båda helägda av 
byggbolaget Peab och har därför genomfört en gemensam upphandling. 
 

- Det här är mycket glädjande för oss och vi är stolta idag. Det visar att vår idé att utföra 
flygtrafikledningstjänst med bibehållen hög säkerhet och ökad kvalitet men till en 
lägre kostnad för flygplatsen fungerar. Ängelholm Helsingborg är en av de största 
regionala flygplatserna i Sverige, vilket betyder att vår verksamhet växer markant, 
säger Wilhelm Wohlfahrt som är VD på ACR. 

 
ACR driver sedan tidigare flygtrafikledningstjänsten vid flygplatserna i Trollhättan-
Vänersborg, Västerås, Växjö, Örebro, Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad och 
Skellefteå. ACR leder såväl civilt som militärt flyg och uppfyller samma säkerhetskrav som 
andra aktörer på denna marknad inom Europa. Valet av ACR har medfört att kostnaderna för 
flygtrafikledningstjänsten på dessa flygplatser har kunnat sänkas rejält jämfört med tidigare 
kontraktsperioder. 
 

- 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, Sveriges konkurrenskraft och 
spelar en central roll för alla människor som bor utanför storstadsregionerna, säger 
Wilhelm Wohlfahrt. 

 
För Ängelholm Helsingborg Airport och Ljungbyhed Park, som är en av världens äldsta 
flygplatser, innebär det fyraåriga avtalen med ACR ökade möjligheter att bedriva 
verksamheterna med god lönsamhet. 
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- Det är en positiv utveckling då det ger oss chansen att bli än mer konkurrenskraftiga 
och attraktiva för flygbolagen. Ängelholm Helsingborg har växt snabbt sista åren och 
hade drygt 400 000 resenärer 2013. Nu kan vi troligen växa ändå snabbare, säger 
Christian Ziese som är VD för Ängelholm Helsingborg Airport. 

 
Totalt uppskattas marknaden för flygtrafikledningstjänster i Sverige till drygt 900 miljoner 
kronor. Det innebär en samlad effektiviseringspotential på 250 till 300 miljoner kronor 
årligen. 
 

- Tyvärr valde Riksdagens oppositionspartier igår att besluta om återreglering av en stor 
del av marknaden – de statligt ägda eller drivna flygplatserna – motsvarande 90 
procent av passagerartrafikmarknaden. Det är inte bra för Sveriges konkurrenskraft 
och näringsliv att politiker ska avgöra vilken aktör flygplatserna ska välja. Statens 
flygplatser går nu miste om möjligheten att göra motsvarande besparingar, säger 
Wilhelm Wohlfahrt. 

 
Avregleringen är en internationell trend och idag är marknaden förutom i Sverige 
konkurrensutsatt i USA, Danmark, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Fler länder går i 
samma riktning däribland Norge, Finland och Nederländerna. ACR är Sveriges och Europas 
första privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst och siktet är inställt på en 
internationell expansion. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Wilhelm Wohlfahrt, VD på ACR, mobil: 070-824 65 40, e-mail: ww@acr-sweden.se 
 
ACR Aviation Capacity Resources AB, är Sveriges och Europas första privata bolag som 
erbjuder flygtrafikledningstjänst. ACR ansvarar för den lokala flygtrafikledningen vid nio 
svenska flygplatser. ACRs affärsidé är att driva flygtrafikledningstjänster med högsta 
säkerhet och kringliggande verksamheter på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt. Bolaget 
bildades våren 2004 och har idag cirka 70 anställda. ACR drivs av en erfaren ledning och 
namnkunnig styrelse där bland andra både Jan Carlzon och Ulrica Messing ingår under 
Sebastian Ehrnrooths ordförandeskap. Läs mer på http://www.acr-sweden.se/. 


