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Trafikutskottet vill att Luftfartsverket 
ska sköta lokal flygledning 
   
Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett av de bästa 
länderna i världen när det gäller flygsäkerhet. Det menar 
trafikutskottet och vill att Luftfartsverket även i 
fortsättningen ska utöva den lokala flygledningen på 
Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och 
flygplatser som Försvarsmakten har ett stort behov av 
samt flygplatser inom samfällda terminalområden. 
Regeringspartierna reserverar sig. 

Utskottet föreslår tillkännagivandet till regeringen med anledning av 
motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster är numera 
avreglerad. Men utskottet menar att flygtrafikledningstjänsten är en 
synnerligen viktig form av myndighetsutövning och att den 
huvudsakligen bör utföras av en myndighet och inte av privata 
aktörer. 

ACR: Vilket underlag har TU när man påstår att Sverige är ett av de 
bästa länderna i världen när det gäller flygsäkerhet? Varför tar TU 
upp detta med flygsäkerhet igen när samtliga talare (TS, FM, LFV, 
ACR m.fl.) under TU utfrågning var överens om att flygsäkerheten 
inte äventyras av konkurrensutsättningen. Det finns heller ingen 
förklaring till varför TU pekar ut Luftfartsverket som en så viktig 
organisation att den är en förutsättning för att Sverige ska kunna 
vara ”världsbäst”, hur vet man det och hur kan ett sådant mål 
mätas?  

Varför ska just Luftfartsverket vara ”världsbäst”, räcker det inte med 
att alla leverantörer uppfyller de fastställda kraven, vilket kom fram 
med tydlighet under TU utfrågningen? 

Det är Transportstyrelsen som är garant för flygsäkerhet genom 
tillträdeskontroller och tillsyn, och på EU-nivå luftfartsmyndigheten 
EASA i Köln genom sin regelgivning för alla leverantörer av 



flygtrafiktjänster inom Europa.  

Luftfartsverket är ingen flygsäkerhetsmyndighet, som har någon 
särskild roll, som flygsäkerhets föredöme inom EU, utan är enbart 
en leverantör av flygtrafikledningstjänster bland andra 
tjänsteutövare. Det är Transportstyrelsen som har den utpekade 
rollen som tillsynsmyndighet för flygsäkerhet. 

Privata leverantörer utför myndighetsuppgifter ”klareringar” med 
stöd av lag (Luftfartslagen) annars ingen skillnad mot 
Luftfartsverket. 

Angående s.k. ”samfällda TMA” så finns det ingen definition av 
begreppet. Därför går det inte att avgöra på ett tydligt sätt vilka 
flygplatser som skulle kunna bli berörda. 

Försvarsmaktens behov viktiga 
Civil flygtrafikledning och militär flygtrafikledning är i dag 
samordnade i Sverige. Utskottet anser inte att denna fråga är 
tillräckligt utredd. Det handlar om Försvarsmaktens behov av 
civila flygledare och om privata företag verkligen ska ha 
tillgång till känslig information om försvaret. Utskottet 
påpekar att det är synnerligen viktigt att Försvarsmaktens 
behov kan säkras i alla beredskapslägen. 

ACR: Skrivningen antyder att det finns både civil och militär 
flygtrafikledning/flygledare i Sverige, vilket inte är korrekt.  

Sedan 70-talet har alla flygledare funnits i en och samma 
organisation inom Luftfartsverket med gemensam skola 1974, 
ledning 1976 och lokal flygtrafikledningsorganisation 1978. 
Sammanförandet i en organisation där alla flygledare kan leda 
militär trafik har sedan dess stått modell för och blivit s.k. 
”integrerad flygtrafiktjänst”.  

”Integrerad flygtrafiktjänst” avsåg därför från början att samtliga 
flygledare var anställda i en och samma organisation och alla 
flygledare fick samma utbildning, både för civilt och militär flygtrafik.  

Sedan införandet av ”integrerad flygtrafiktjänst” på 70-talet har den 
militära delen av utbildningen för 90 % av landets flygledare 
reducerats till att numera omfatta en utbildning som genomförs på 
16 dagar och det är tveksamt om alla flygledare får en årlig 



kompetenssäkring för att hantera mil trafik.  

Detta är vad som idag återstår av ”integrerad flygtrafiktjänst” när 
det gäller att hantera till vardags förekommande militär flygtrafik.   

En av grundförutsättningarna för den avreglerade flygtrafiktjänsten i 
Sverige var tillkomsten av de s.k. Single European Sky-
förordningarna, som bl.a. kräver åtskillnad mellan 
myndighetsutövning och tjänsteutövning. Som en följd av dessa EU-
förordningar bildades Luftfartsstyrelsen (sedermera 
Transportstyrelsen) och produktionen blev kvar i Luftfartsverket.  

EU-förordningar reglerar hur flygtrafikledning för civil flygtrafik ska 
utföras i gemenskapen (inkl EES länder). Den militära kompetensen 
för att utföra ledning av militär trafik regleras nationellt inom 
medlemsstaterna. Transportstyrelsen (TS) har föreskriftsrätten för 
detta i Sverige dvs i föreskrifter från TS, som omsätter 
Försvarsmaktens (FM) krav och som flygledarna ska tillämpa. 

Avregleringen innebär, att andra leverantörer än Luftfartsverket 
kommer in på ”marknaden”, som har att tillämpa föreskrifterna på 
samma sätt som Luftfartsverket. 

Försvarsmakten har i dagsläget inte anpassat sina krav mot en 
marknad med flera leverantörer. Exvis ingen föreskriven kravbild för 
utbildning av nya flygledare på denna sedan 2008 också avreglerade 
marknad.    

Det är i dagsläget oklart vad som avses med ”integrerad 
flygtrafiktjänst”. Vilken är grundutbildningen och på vilket sätt ska 
den kompetenssäkras? Har FM behov av flygtrafiktjänstpersonal i sin 
ledningsorganisation, och i så fall på vilket sätt? 

Rekrytering av personal till nyckelbefattningar inom FM kan göras 
även ur privata organisationer utanför LFV. 

”Integrerad flygtrafiktjänst” har efter avregleringen fått en ny 
innebörd, nämligen att säkerställa att flygledarnas kompetens 
behålls och utvecklas så att alla flygledare i Sverige kan leda militär 
flygtrafik.  

”Alla” eftersom FM ska kunna operera i hela landet och i alla delar, 
varför alla flygledare måste ha kompetensen att leda militär trafik. 
Även i kriser har vi de flygledare vi har att tillgå. Samma flygledare 



som varje dag arbetar i kontrolltornen. Kris innebär sannolikt ökade 
insatser för alla flygledare. Det finns ingen ”reserv” att tillgå. Flytta 
flygledare mellan flygplatserna eller från kontrollcentraler kräver 
behörighetsutbildningar, om detta ska ske på ett flygsäkert sätt.       

Frågan ”om privata företag verkligen ska ha tillgång till 
känslig information om försvaret”, är mer säkrad i ett bolag 
(företagsangelägenheter får inte yppas) än i ett affärsverk där det 
finns full medlarfrihet. Luftfartsverket har både personal från andra 
länder anställd och flygledare som inte är svenska medborgare. 
Kravet syns således inte vara någon ”stor” fråga. Notabelt är att när 
FM gör utlandsuppdrag baserar man på flygplatser där svenska 
JAS39 leds av utländska flygledare under pågående skarpa insatser 
typ Libyen.   

Vilken typ av känslig information avses? Enbart flygledare inom FM 
ledningsorganisation (reservofficerare) kan komma i kontakt med 
”känslig information”. Övriga flygledare kommer i sin dagliga 
gärning aldrig i kontakt med någon sådan information. 

Eftersom det saknas en definition av ”integrerad flygtrafiktjänst” blir 
det otydligt vem som tar ansvar för att Sverige även i framtiden har 
en ”integrerad flygtrafiktjänst”. Detta berör även frågan om vilken 
myndighet som ska utföra beredskapsplaneringen, vilket inte kan 
åläggas en organisation med produktions uppgifter enligt EU 
regelverket. ACR håller med TU om att det finns all anledning att 
utreda dessa frågor. 

En viktig aspekt är att den militära flygverksamheten finansieras 
genom anslag ur statsbudgeten. En svag och otydlig militär kravbild 
leder till att flygledarna gör tjänster som finansieras av den civila 
luftfarten, vilket inte får ske enligt EU avgiftsförordning.  

Landning på icke militära flygplatser kan endast ske om det finns 
avtal med dessa flygplatshållare. FM har få sådana avtal. Om FM 
krav ska säkras i alla beredskapslägen måste FM tydliggöra sin 
kravbild. Detta måste göras genom en avtalad kravbild mot 
flygplatser och mot leverantörer av flygtrafiktjänst inte minst för att 
LUF-upphandlingarna ska kunna innefatta militära kompetenskrav. 
Man kan fråga sig om hotbilden har förändrats så att ett 
invasionsförsvar verkligen behöver återskapas?   

 



 
Svårt att uppnå fungerande konkurrens 
Det har hittills kommit in en mindre, privat, aktör på 
marknaden för flygtrafikledningstjänster. Större delen av de 
svenska flygplatserna har valt att anlita Luftfartsverket. 
Flygledning är en avancerad verksamhet med betydande 
stordriftsfördelar vilket skapar inträdesbarriärer för nya 
aktörer. Man kan därför enligt utskottet inte tala om en 
marknad med verkligt fungerande konkurrens. 

ACR: Luftfartsverket har, genom att förlänga ett antal avtal med 
flygplatserna hindrat andra leverantörer från att kunna komma in på 
marknaden genom att konkurrensupphandlingarna inte kommit 
igång.  

Vidare har frågan om LUF överhuvudtaget skulle gälla för 
upphandling av leverantörer av flygtrafiktjänster varit föremål för 
juridisk process i förvaltningsdomstol. Allt har försenat 
upphandlingsprocesserna.  

I några fall har överklaganden också försenat 
konkurrensutsättningen. Swedavias upphandlingar som är av 
internationellt intresse har inte kommit igång ännu. Europas 
leverantörer har därför tvekat att gå in i Sverige.  

Slutsatsen är att en avreglering tar några år till att genomföra innan 
man kan utvärdera om det blivit en fungerande marknad. Man kan 
säga att TU har dragit en förhastad slutsats. Konkurrensutsättningen 
har knappt hunnit börja.  

Risker med överlämningar 
Utskottet pekar på att det inom samfällda terminalområden 
som omfattar mer än en flygplats finns särskilda risker med 
överlämningar mellan olika leverantörer av flygtrafiktjänster. 
Dessutom riskerar miljöhänsyn att gå förlorad genom att det 
blir svårare att genomföra så kallade gröna inflygningar i 
dessa områden. Sverige har gått längst i världen när det 
gäller konkurrensutsättning genom att konkurrensutsätta 
den lokala flygtrafikledningstjänsten inom samfällda 
terminalområden. Det är enligt utskottet oroande att 
flygtrafikledning nu konkurrensutsätts utan att det klarlagts 



att detta kan ske utan risk för flygsäkerheten. 

ACR: Överlämning mellan flygtrafikledningspositioner i kontrolltorn 
och områdeskontroller sker dagligen över hela världen. Alla 
varianter förekommer med flygledare i olika nationer, med olika 
arbetsgivare, som överlämnar efter strikta och fastställda rutiner, 
som är reglerade i föreskrifter och avtal mellan olika leverantörer. 
Detta gäller oavsett och för alla typer av flygkontrollorgan dvs TWR, 
APP/TMC eller ACC. Eftersom det inte finns några ekonomiska 
incitament, för flygledare i olika arbetspositioner, att inte göra 
korrekta överlämningar genom att frångå det grundläggande 
regelverket och samarbetsföreskrifter. Globalt är det en ”icke” fråga. 

”Gröna inflygningar” kan göras vid alla flygplatser och 
konkurrensutsättningen är inte gränssättande för när sådana 
inflygningar är möjliga. De kräver heller inga särskilda utrustningar 
vid flygtrafikledningsenheterna utan enbart ett samarbete mellan 
pilot och flygledare, 

Konsulterna Copenhagen Economics (EC) har gjort en studie i denna 
fråga och funnit att det inte finns anledning till att hindra konkurrens 
i s.k. samfällda TMA av de skäl TU framför (Rapporten från studien 
kan erhållas via ACR). 

Regeringspartierna reserverar sig 
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
reserverar sig. Även dessa partier menar att flygsäkerheten alltid 
måste komma i första rummet och anser att konkurrensutsättning 
av den lokala flygtrafikledningstjänsten inte på något sätt innebär 
att säkerheten riskerar att försämras eftersom samma 
säkerhetskrav och tillsyn gäller alla leverantörer. 

Sverige har en mycket hög kompetens inom flygtrafikledning och 
svenska tjänster är eftertraktade i utlandet. En återreglering skulle 
förhindra eller kraftigt försvåra för Luftfartsverket att erbjuda sina 
tjänster på marknader utanför Sverige, vilket vore mycket 
beklagligt, menar partierna. Inträdet av ytterligare en aktör på 
marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster har lett till att 
priserna har sänkts. Enligt regeringspartierna kan en återreglering 
innebära ett hårt slag för de mindre, kommunala och regionala, 
flygplatserna eftersom de då skulle förlora möjligheterna att 
kontrollera sina kostnader. 



 
För mer information 
• Faktafrågor: Ring Linda Kennemyr, föredragande i trafikutskottet, 

telefon 08-786 43 40. 
• Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i 

utskottet. Trafikutskottets ledamöter 

Planerad dag för debatt och beslut 
Torsdagen den 30 maj. Debatten sänds via webb-tv. 
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