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Pressmeddelande 2014-06-24 
 

ACR tar över flygtrafikledningen vid 
Stockholm Skavsta Airport 
 
Svenska ACR Aviation Capacity Resources AB, som är Sveriges och Europas första 
privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst, tar över flygledningstornet vid 
Stockholm Skavsta Airport från och med den 1 januari 2015. ACR driver sedan tidigare 
flygtrafikledningstjänsten vid nio regionala kommunalt ägda flygplatser och har nyligen 
vunnit upphandlingen av flygtrafikledningstjänsten vid Ängelholm Helsingborg Airport 
och Ljungbyhed Park. Stockholm Skavsta blir den hittills största flygplatsen där ACR 
sköter flygtrafikledningstjänsten. 
 
Sedan 2010 när den nya Luftfartslagen trädde i kraft har flygplatsinnehavare möjlighet att 
upphandla den lokala flygtrafikledningstjänsten. Tidigare hade Luftfartsverket (LFV) 
monopol. Sedan dess har privata ACR vunnit upphandlingar vid sammanlagt tolv av de totalt 
36 flygplatser som omfattades av avregleringen 2010.  
 
Sedan tidigare driver ACR flygtrafikledningstjänsten vid de kommunalt ägda flygplatserna i 
Trollhättan-Vänersborg, Västerås, Växjö, Örebro, Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad 
och Skellefteå. I förra veckan blev det klart att ACR från den 1 januari 2015 tar över 
flygtornen vid Ängelholm Helsingborg Airport och Ljungbyhed Park som båda är helägda av 
byggbolaget Peab och nu kommer beskedet att Sveriges fjärde största flygplats Stockholm 
Skavsta Airport med nästan 2,2 miljoner passagerare 2013 också väljer ACR. 
 

- Det här är enormt glädjande då det visar att marknaden och våra kunder har förtroende 
för att vår idé att utföra flygtrafikledningstjänst med bibehållen hög säkerhet och ökad 
kvalitet men till en lägre kostnad för flygplatsen fungerar, säger Wilhelm Wohlfahrt 
som är VD på ACR. 

 
Riksdagens opposition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet beslutade i förra veckan om en återreglering av en del av marknaden – de 
statligt ägda eller drivna flygplatserna – motsvarande 90 procent av 
passagerartrafikmarknaden. Det omfattar dock inte Stockholm Skavsta Airport som ägs till 90 
procent av amerikanska Airports Worldwide och till tio procent av Nyköpings kommun. 
 

- Vi har följt ACRs arbete sedan 2005. Erfarenheterna från de flygplatser som tidigare 
har handlat upp flygtrafikledningstjänsten från ACR är mycket positiva. Det här är 
därför ett viktigt beslut för Skavstas fortsatta utveckling och kommer att stärka vår 
konkurrenskraft, säger Joakim Lindholm, Vice VD för Stockholm Skavsta Flygplats. 
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Stockholm Skavsta Airport har utvecklats och växt fort och idag går det att flyga till ett 40-tal 
destinationer från flygplatsen. Siktet är inställt på fortsatt expansion och den befintliga 
passagerarterminalen har kapacitet för cirka 3 miljoner passagerare per år och är designad för 
ytterligare utbyggnad. 
 

- Den kostnadseffektivisering på flygtrafikledningstjänsten som ACRs övertagande 
innebär kommer att ge oss bra förutsättningar och underlätta för vår tillväxt, säger 
Joakim Lindholm. 

 
ACR leder såväl civilt som militärt flyg och uppfyller samma säkerhetskrav som andra aktörer 
på inom Europa. Valet av ACR har medfört att kostnaderna för flygtrafikledningstjänsten har 
kunnat sänkas rejält jämfört med tidigare kontraktsperioder. 
 

- De besparingar som konkurrensutsättningen innebär kan vara avgörande för att en 
mindre flygplats ska överleva och en viktig faktor för en större flygplats 
konkurrenskraft, säger Wilhelm Wohlfahrt. 

 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Wilhelm Wohlfahrt, VD på ACR, mobil: 070-824 65 40, e-mail: ww@acr-sweden.se 
Joakim Lindholm, Vice VD Stockholm Skavsta Airport, mobil: 070-398 50 17,  
e-mail: joakim.lindholm@skavsta.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/. 


