
 

Flygtrafiktjänsten kan konkurrensutsättas 
 

Flygtrafikledningsutredningen har idag överlämnat betänkandet 

”Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst till infrastrukturminister 

Catharina Elmsäter-Svärd”. 

Utredaren konstaterar att Försvarsmaktens egna flygplatser och Swedavia 

AB:s flygplatser tillsammans täcker det geografiska område som 

Försvarsmakten i dag bedömer att man behöver täcka för att få kontroll över 

det luftrum som är strategiskt för att kunna hantera kriser och konflikter i 

närområdet. Samtidigt som det också ger utrymme för riskspridning och den 

flexibilitet som behövs för att kunna hantera en ändrad försvarsinriktning 

Utredaren konstaterar att det varit svårt att få ett tydligt underlag för 

Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst under olika beredskapsgrader och 

i krig och därmed också behovet av statligt utförd flygtrafikledning. En 

anledning till detta är den ändrade försvarsinriktning som nyligen 

presenterades av Försvarsberedningen. En fortsatt beredskapsplanering krävs 

för att precisera behovet. 

Utredaren bedömer att lokal flygtrafikledningstjänst som tillgodoser 

Försvarsmaktens behov bör kunna levereras oberoende av om leverantören 

är statlig eller privat. Förutsättningen är att berörda myndigheter tar till sig 

Försvarsmaktens krav och beaktar dessa vid certifiering av 

flygtrafikledningsföretag och vid utnämning av leverantör av lokal 

flygtrafikledning. 

Utredningen föreslår att 

 Försvarsmakten och Transportstyrelsen ges i uppdrag att under en 

övergångsperiod på fyra år teckna avtal och anpassa föreskrifter 

avseende flygtrafiktjänsten.  

 Senaste efter en period på fyra år pröva om det finns möjligheter för 

konkurrensutsättning av den lokala flygtrafikledningstjänsten för 

Swedavia AB:s flygplatser. 

 Luftfartsförordningen kompletteras med en paragraf så att den som 

bedriver flygtrafikledningstjänst blir skyldig att samverka med 

Luftfartsverket i dess beredskapsplanering. 

 Försvarsmakten ges i uppdrag att se över vilka krav som ställs på 

leverantör av lokal flygtrafikledningstjänst. 
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 Transportstyrelsens instruktion ändras så att det tydligt framgår att 

Transportstyrelsen ska samverka med Försvarsmakten i dess 

beredskapsplanering. 

 Försvarsmakten ges i uppdrag att under en period på fyra år teckna 

civilrättsligt bindande avtal för de flygplatser de önskar använda i 

fred, i kris och under höjd beredskap. 

 Transportstyrelsen ges i uppdrag att fortlöpande följa upp och 

säkerställa effektiviseringar inom ramen för systemet med 

undervägsavgifter. 

 Luftfartsverket ges i uppdrag att visa hur verket kan effektivisera och 

utveckla verksamheten. 

Med utredningens förslag säkrar Försvarsmaktens sitt framtida behov av 

tillgång till flygplatser vid höjd beredskap. Likaså får Luftfartsverket under 

motsvarande tid möjlighet att utveckla sin konkurrensförmåga. Därmed 

finnas två alternativa framtida handlingsalternativ. Antingen behålls gällande 

lagstiftning med Luftfartsverket som enda leverantör av 

flygtrafikledningstjänst till Swedavia AB:s flygplatser eller så 

konkurrensutsätts även den. Oavsett vilket alternativ som blir aktuellt kan 

sänkta kostnader erhållas. 

 

----------------- 

Bakgrund till utredningen: 

Den lokala flygtrafikledningstjänsten har sedan år 2010 varit 

konkurrensutsatt. Gjorda upphandlingar visar på kostnadsbesparingar. 

Effektiviseringar på flygplatser och i flygtrafiktjänsten bidrar till att det är 

attraktivt att flyga till Sverige. 

Sverige har sedan år 1978 ett gemensamt civilt-militärt luftrum som under 

Luftfartsverkets ledning används av civilt och militärt flyg. Det 

gemensamma luftrummet skapar stora mervärden för samhället, inte minst 

genom att såväl det civila som det militära flyget kan optimera sina 

flygvägar och därmed minska miljö- och kostnadsbelastningen. 

Då det bedömdes att konkurrensutsättningen av den lokala 

flygtrafikledningen allvarligt skulle begränsa Luftfartsverkets förmåga att 

möta Försvarsmaktens behov, undantogs genom en lagändring i augusti 2014 

Swedavia AB:s flygplatser från konkurrensutsättning. Utredningens uppdrag 

har varit att kartlägga Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst för att 

därmed få ett underlag för vilken volym Luftfartsverket behöver för att 

kunna hantera Försvarsmaktens behov. Samtidigt som ägarna till 

flygplatserna har möjlighet att få en effektiv lokal flygtrafikledningstjänst. 

 


