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Politiker vill återförstatliga flygledningen
Flygnyheter, Anders Carlsson, den 3 februari 2014

Alla statliga flygplatser till LFV. Alla statliga och militära flygplatser till LFV. Alla statliga, militära och flygplatser i enskilda terminalområden till LFV.

Oppositionspartierna i riksdagen vill återreglera flygledningen i Sverige. Går det igenom blir ett hårt slag mot både de regionala flygplatserna och den enda fristående
leverantören av flygledning. Men några trovärdiga argument för en återreglering saknas, menar kritikerna.

Trafikutskottet driver sedan en tid frågan om att återreglera den konkurrensutsättning av flygledningen som infördes 2010. Den nya, öppna marknaden har hittills gett
framför allt de mindre flygplatserna en möjlighet att sänka kostnaderna för bemanningen i tornen genom att anlita ACR, det hittills enda företag som tagit upp
konkurrensen med LFV. ACR levererar idag flygledning till nio flygplatser, Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad, Skellefteå, Västerås, Växjö, Örebro och Trollhättan-
Vänersborg.

– Det har gett ekonomiskt pressade flygplatser möjlighet att sänka kostnaderna med upp till 30 procent, säger Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala Flygplatser, SRF.

Men det är en utveckling som möter motstånd hos Trafikutskottet som i sin tur tvingat regeringen att ge Transportstyrelsen och LFV i uppdrag att beskriva konsekvenserna
av en återreglering av marknaden. Den utredningen presenterades i dagarna och alla de tre alternativ som tas upp, sätter LFV som ansvarig för merparten av flygledningen
i landet.

I korthet innebär Trafikutskottets förslag att LFV återfår monopolet på flygtrafikledning vid alla statliga flygplatser, alltså de tio som Swedavia driver och de som
Försvarsmakten driver eller som de har stort behov av. Det ska heller inte fortsättningsvis vara tillåtet att upphandla flygledning för det övre luftrummet och vid de
flygplatserna som ligger inom de fyra så kallade samfällda terminalområden, alltså Västerås, Uppsala, Göteborg City, Trollhättan, Sotenäs, Ängelholm, Kristianstad,
Ljungbyhed, Linköpings två flygplatser, Skavsta och Norrköping.

– Det innebär att merparten av vår möjliga marknad försvinner, då är det bara att kasta in handduken, säger Lars Rörick på ACR.
Just nu pågår remissrundan inför det beslut som regeringen ska fatta under våren. Peter Larsson på SRF skriver just nu en sådan där han kommer att avråda regeringen
från att göra en återreglering.

– Problemet är att det här är ett politiskt spel där regeringen håller på att bli överkörd av vänstermajoriteten i Trafikutskottet, säger han och menar att mycket är otydligt,
det är luddiga formuleringarna och brist på hållbara argument.

– Inledningsvis var säkerheten det viktiga och att konkurrensutsättningen kunde påverka den. Men sedan dess vet vi att det finns tydliga brister i säkerhetskulturen inom
LFV och därför används inte de argumenten längre.

Enligt de källor som Flygtorget talat med är det dels ett politiskt rävspel, dels hårda påtryckningar från Försvarsmakten som ligger bakom kraven på en återreglering. Men
eftersom det inte finns tydliga argument för en sådan, är det svårt att i remissvaren konkret motbevisa påståenden om att en konkurrensutsatt flygledning på något sätt
skulle vara sämre än en statlig.

– Det är också besvärande att de som tidigare var sakkunniga hos LFV i frågan nu är sakkunniga i Trafikanalys som sedan en tid tillbaka också har ett regeringsuppdrag att
utreda konsekvenserna av en återreglering och vars ord väger mycket tungt, säger Lars Rörick.

Peter Larsson befarar att en återreglering till LFV drastiskt höjer kostnaderna för de enskilda flygplatserna, kostnader som steg kraftigt ända fram till att marknaden
öppnades 2010.

– Det blir som ett nollsummespel med skattemedel. Statliga LFV får in mer pengar samtidigt som kommunerna tvingas betala mer för sina flygplatser. Men alla pengarna
kommer ju från samma källa.

– Ingen har heller kunnat förklara varför LFV ska få konkurrera utomlands men ska slippa all konkurrens här hemma i Sverige, säger Peter Larsson.
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