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Pressmeddelande 2012-02-28 
 
ACR tar över driften av flygtrafikledningen på Västerås 
flygplats 
 
Det privata företaget ACR Aviation Capacity Resources AB (ACR) tar vid midnatt över 
flygtrafikledningen vid Västerås flygplats. Under perioden 31 mars 2011 t o m 28 februari 2012 
har Luftfartsverket varit en underleverantör till ACR.  
 
Förutom Västerås driver ACR i dag flygtrafikledningen vid tre kommunala flygplatser – 
Småland Airport (Växjö) och flygplatserna i Trollhättan-Vänersborg respektive Örebro.  
 
Resultatet efter genomförd och vunnen upphandling innebär att ACR tar över ansvaret för 
flygtrafikledningstjänsten från Luftfartsverket. Det hela planeras ske genom s.k. verksamhetsövergång.  
 
- Vid verksamhetsövergång erbjuder vi all personal att gå över till ACR och vårt ansvar och uppdrag 
från flygplatserna är att driva verksamheten med högsta flygsäkerhet, kvalité och service, säger 
Wilhelm Wohlfahrt, VD på ACR. 
 
I Västerås blev situationen sådan vid planerad övergång i fjol att behöriga flygledare valde att stanna i 
Luftfartsverket i motsats till flygledarna i Växjö och Örebro. Detta tvingade fram ett utbildningsavtal 
mellan ACR och Luftfartsverket som avslutas per i dag, den 28 februari. ACR har sedan december 
2011 försökt förmå Luftfartsverket att fortsätta ett samarbete för marknadens bästa. ACR har erbjudit 
Luftfartsverket ett förlängningsavtal om priset speglar uppdraget och är transparent med det 
avgiftssystem som både Luftfartsverket och ACR verkar i. Luftfartsverket har avböjt en förlängning. 
Luftfartsverket personal i Västerås är lovade andra arbetsplatser, såsom till Arlanda och Bromma. 
Ingen av flygledarna i Västerås har hittills varit intresserade av att ta anställning i ACR.         
 
Flygplatser i landet har velat upphandla flygtrafiktjänster sedan länge då priset för denna tjänst är den 
enskilt största kostnadsposten vid mindre och mellanstora flygplatser. Sen hösten 2010 blev det 
möjligt och de flygplatser som hittills hunnit upphandla flygtrafiktjänster har sett priset sjunka med ca 
20 procent. Kostnaden för att driva flygtrafikledningstjänst vid landets 35 större flygplatser är drygt 750 
MSEK. Stora kostnadsbesparingar är att vänta för branschen ifall konkurrensutsättningen möjliggör 
konkurrensneutrala upphandlingar.            
 
Luftfartsverket hade fram till den 1 september 2010 en monopolställning på den svenska marknaden 
för flygtrafiktjänster vid flygplatser och i svenskt luftrum. Det betyder att alla flygledare på samtliga 
flygplatser med flygkontrolltjänst, oavsett ägare, runt om i landet har haft Luftfartsverket som 
arbetsgivare. 
 
Frågan om en konkurrensutsättning av flygtrafiktjänster har varit aktuellt i mer än 10 år och så sent 
som 1 september 2010 trädde lagändringen i kraft som tillåter andra aktörer än Luftfartsverket att 
lämna anbud på flygtrafiktjänster.  
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- En bekräftelse på att vi gör ett bra jobb på våra flygplatser är att våra kunder stödjer oss i vår 
process. Branschen kommer att gynnas stort och må bra av en fri och transparent marknad. Vi ser 
början på en ny epok för flygtrafikledningstjänster vid flygplatser inom Sverige och medlemsstaterna 
inom den europeiska gemenskapen, säger Wilhelm Wohlfahrt. 
 
- Jag är imponerad av vår mycket duktiga och kompetenta personal i Växjö, Trollhättan-Vänersborg 
och Örebro. Alla deltar på olika sätt och ställer upp för att finna en långsiktig lösning i Västerås. Vi är 
mycket angelägna att vår kundrelation med Stockholm-Västerås flygplats fungerar och att 
flygplatspersonalen och övriga flygplatskunder är nöjda med oss, säger Wilhelm Wohlfahrt. 
 
Initialt kommer flygtrafikledningen i Västerås att ha en mycket begränsad öppethållning och vara helt 
inriktad på att hantera flygplatsens reguljära trafik. Efterhand som behörig bemanning finns att tillgå 
kommer öppethållningen succesivt att öka. 
 
ACRs affärsidé är att driva flygtrafikledningstjänster med högsta säkerhet och kostnadseffektivitet 
samt på ett rationellt sätt utveckla kringliggande verksamheter på flygplatsen för att möta den allt 
tuffare kravbilden från luftrummets användare, flygplatser och flygbranschen. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Lars Rörick, operativt ansvarig på ACR, tel: 08-440 49 00, mobil: 0768-51 92 27,  
E-mail: lr@acr-sweden.se.   
Wilhelm Wohlfahrt, VD på ACR, mobil: 0708-24 65 40, E-mail: ww@acr-sweden.se 
Läs mer om ACR på: www.acr-sweden.com 
 
 
Bakgrund 
Bakgrunden till problemen på Stockholm-Västerås flygplats är att Luftfartsverket som fram till 1 
september 2010 hade ensamrätt på att utföra flygkontrolltjänster i Sverige förlorade kontraktet på 
flygplatsen i en offentlig upphandling. Detta vanns istället av ACR under hösten 2010.  
 
Det krävs lokal behörighet (det vill säga flygledare med utbildning och behörighet i det lokala 
luftrummet runt flygplatsen) för att få tillhandahålla flygkontrolltjänster, och endast den organisation 
som har flygledare med sådan lokal behörighet har de förutsättningar som krävs för att utbilda nya 
flygledare. I samband med den verksamhetsövergång som skedde mellan den tidigare leverantören 
Luftfartsverket och det nya bolaget ACR, så valde 5 flygledare att inte gå över till ACR med stöd av 
den valfrihet LAS (Lagen om anställningsskydd) ger. Konsekvensen av detta har blivit att den nya 
leverantören inte kan utbilda fler av sina egna nya flygledare. 
 
Regelverket innebär i praktiken att Luftfartsverket, om de önskar, har en möjlighet att stänga ute alla 
eventuella konkurrenter genom att erbjuda flygledarna fortsatt anställning vid andra tjänsteställen och 
därmed omöjliggöra smidiga verksamhetsövergångar.  


