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Pressmeddelande 2018-06-29 
 
 
ACR vinner upphandling om flygtrafiktjänster på Lapland Airport, 
Gällivare 
 
 
Lapland Airport, Gällivare har under våren upphandlat flygtrafiktjänster. ACR 
vann upphandlingen och fortsätter som leverantör av flygtrafikledningstjänster 
till 2024-12-31. ACR driver flygtrafikledningen vid ytterligare 14 flygplatser i 
Sverige. 
 
Upphandlingen omfattar både flyginformationstjänst (AFIS) och meteorologisk 
observationstjänst (MET) samt kommunikations- och navigationstjänster (CN). 
 

- Vi är glada över ett förnyat förtroende och ser fram emot att fortsätta leverera 
våra tjänster till Lapland Airport. Flygplatsen fyller en samhällsviktig funktion 
och är viktig för de norra regionerna, säger Wilhelm Wohlfahrt, vd för ACR.  

 
ACR har vunnit flera viktiga uppdrag under de senaste åren och vi driver idag 
flygtrafikledning på 15 flygplatser från södra till norra Sverige. Stockholm-Skavsta är 
det största uppdraget i Sverige räknat på antalet lokalt anställda. 
 

- För ACR är grunden till effektivitet att så många som möjligt av företagets 
anställda är operativa, arbetar ute på enheterna och sitter nära kunderna. I 
detta ligger en av våra starkaste konkurrensfördelar idag och i framtiden, 
säger Wilhelm Wohlfahrt. 

 
Flygtrafiktjänst är för många flygplatser i Europa den i särklass största enskilda 
kostnadsposten. Ca 80 % av Europas flygplatser med färre än en miljon passagerare 
drivs med förluster. Därför är det viktigt att fungerande konkurrens råder inom 
flygtrafiktjänster så att priser kan erbjudas till marknadsmässiga nivåer. I Sverige och 
i andra länder i Europa där flygtrafikledningen blivit konkurrensutsatt har priserna per 
produktionstimme sänkts i snitt med ca 40–50 %. För flygplatser runt om i Europa är 
det ett viktigt incitament, inte bara ekonomiskt, att erhålla rätten till att kunna 
upphandla sin flygtrafiktjänst. Konkurrens driver utveckling framåt. 
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Avregleringen av marknaden för flygtrafikledningstjänster är en del i EU 
kommissionens arbete för en ökad rörlighet och krav på ökad kostnadseffektivitet.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Wilhelm Wohlfahrt, vd ACR. Telefon 0708-24 65 40 
 
 
Om ACR: ACR Aviation Capacity Resources AB är ett privat företag med säte i Stockholm. ACR 
driver flygtrafikledningstjänst i Sverige sedan 2011. Uppdraget är att leverera både högsta 
flygsäkerhet och effektivitet som kan bidra till att våra kunder får en bättre ekonomi. Nöjda och 
trygga kunder är ambassadörer och garanter för vår affär. ACR är ett tillväxtföretag och antalet 
anställda uppgår idag till 112 varav 90% är operativ personal ute på enheterna. ACR har nyligen 
startat bolag i Norge och Schweiz. 
 
Lapland Airport: Gällivare flygplats är en öppen trafikflygplats i Norrbotten med reguljär trafik, 
postfrakt, ambulans- och allmänflyg. Flygplatsen är utsedd till statlig beredskapsflygplats. 
Flygplatsen ägs och drivs av Gällivare Kommun. 

 
 
 
 
 


