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Pressmeddelande 2014-06-17 

 
ACR beklagar återregleringsbeslut men 
blickar framåt  
 
Svenska ACR Aviation Capacity Resources AB, som är Sveriges och Europas första 
privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst, beklagar Riksdagens beslut att 
återreglera viss flygtrafikledningstjänst som blev konkurrensutsatt i och med att den 
nya Luftfartslagen trädde i kraft 2010. ACR blickar dock framåt och har visionen att 
det framöver ändå blir möjligt för alla flygplatser i Sverige att handla upp 
flygtrafikledningstjänsten i konkurrens och därmed kunna göra stora 
kostnadsbesparingar. 
 
Riksdagen går alltså med minsta möjliga marginal (3 röster) på Trafikutskottets linje som i ett 
lagförslag hävdat att flygtrafikledningstjänsten i huvudsak bör skötas av en myndighet och att 
denna därför ska återregleras vid de flygplatser som ägs eller drivs av staten. Bakom förslaget 
står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna har reserverat sig mot förslaget. 
 
Utskottet har som främsta motiv för återregleringen angett att det är synnerligen angeläget att 
Försvarsmaktens behov kan tillgodoses i alla beredskapslägen. 
 

- Är återregleringar Stefan Löfven och Socialdemokraternas nya ”aviationstrategi”? Det 
här är ett nederlag för dagen för svensk flygtrafik och flygnäring då det innebär att 90 
procent av passagerartrafikmarknaden för flygtrafikledningstjänster inte längre har 
möjlighet att sänka sina kostnader. För en del flygplatser utgör 
flygtrafikledningstjänsten halva kostnadsmassan. De nio flygplatser där vi hittills 
driver flygtrafikledningstjänsten har gjort kostnadsbesparingar på mellan 20 och 30 
procent, säger Wilhelm Wohlfahrt som är VD på ACR. 

 
ACR är dock inte oroligt för framtiden utan är övertygat om att alla flygplatser i Sverige, även 
de som är statligt ägda, får möjlighet att handla upp flygtrafikledningstjänsten längre fram. 
 

- Alla remissinstanser är positiva till avregleringen och oförstående till återregleringen. 
Försvarsmaktens behov, som tidigare utretts innan den nya Luftfartslagen klubbades, 
utreds på nytt på Regeringens initiativ och dess betänkande ska lämnas senast den 1 
september. Vi ser fram emot detta betänkande och är övertygade om att 
Försvarsmaktens behov kan kombineras med en avreglering av 
flygtrafikledningstjänsten, säger Wilhelm Wohlfahrt. 
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Den svenska flygtrafikledningstjänsten försörjer såväl det civila som det militära flygets 
behov och alla flygledare, såväl i statlig som i privat tjänst är utbildade för det. Det här är en 
fördel då det dels ger effektivare utnyttjande av luftrummet och effektivitets- och miljövinster, 
dels att det leder till större kostnadseffektivitet för inblandande parter. Den 
konkurrensutsättning som inleddes 2010 har lett till stora kostnadsbesparingar för aktuella 
flygplatser. 
 
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/ 


