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Affärsverket LFV svarar för flygtrafiktjänster i Sverige. LFV är verksamt på 30 platser runt om i landet. LFV omsatte 3,1 miljarder under
2013 och redovisar ett resultat efter finansiella poster på 95 miljoner.
Antalet årsarbetare var 1 084 under 2013.
Vår uppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad
flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. LFV ska också verka för att
de transportpolitiska målen uppnås.
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Viktiga händelser
Efter att flygtrafiken minskat under 2012 och inledningen av 2013
vände trafiken uppåt under våren.
Under året ökade antalet flygrörelser i det svenska luftrummet
med knappt 1% till 694 000. För år 2014 är prognosen en tillväxt
på 1,6%. Rörelserna ökar väsentligt mindre än antalet passagerare.

Positivt resultat
Resultatet för 2013 uppgår till 95 miljoner, vilket är en
kraftig förbättring jämfört med 2012. Antalet årsarbetare
uppgår till 1 084. Det är en minskning med 34 jämfört med
föregående år. Sedan delningen 2010 har personalvolymen
minskat med över 100 årsarbetare.
Det goda resultatet beror också på att övriga rörelsekostnader begränsats samtidigt som trafikvolymer och internationella uppdrag bidragit till ökade intäkter.

Ny GD och styrelse
Olle Sundin är ny GD för LFV sedan 16 december 2013.
Ekonomidirektör Mikael Larsson var under perioden
18 april – 15 december tillförordnad GD och är sedan
16 december ställföreträdande GD.

Avtalen med Sundsvall–Timrå och Örnsköldsvik flygplatser
öppnar vägen för den nya produkten ”Fjärrstyrda torn”.
Det innebär att flygplan till och från Örnsköldsvik leds från
centralen i Sundsvall. Transportstyrelsens driftgodkännande
väntas under våren.

Ny delägare i Entry Point North
NUAC, som ägs gemensamt av LFV och Naviair, bedriver
sedan 1 juli 2012 den operativa en route- verksamheten i
danskt–svenskt luftrum. Samordningen har medfört effektiviseringar. Ett projekt är igångsatt för att analysera möjligheten till ytterligare förbättringar.

Styrelseordförande sedan 18 april är Jan Olson. Regeringen
utsåg en ny styrelse som tillträdde 1 juli och bl a innehåller
en person från Försvarsmakten.

Samarbetet om ett gemensamt flygtrafikledningssystem,
Coopans utvecklas. Fem länder kommer under 2014 att
ha samma system, vilket underlättar harmoniseringen och
sänker utvecklingskostnaden. Flygledarskolan Entry Point
North har fått en fjärde delägare i Irland och har nu tre skolor; Malmö, Budapest och Shannon. EPNs försäljningsvolym
ökar och alltmer säljs utanför ägarkretsen.

Flygtrafiktjänstens framtid

Internationella kontrakt

En proposition om Flygtrafiktjänstens framtid är planerad till
18 mars. Som underlag för den har LFV, liksom Trafikanalys
och Transportstyrelsen, lämnat rapporter till Näringsdepartementet. Dessa kompletterar det betänkande ”Färdplan för
framtiden – en utvecklad flygtrafiktjänst” som lades fram i
april 2012.

Lokal flygtrafiktjänst
Under 2013 har LFV förlängt samarbetet med flygplatserna
Göteborg City, Halmstad, Linköping, Ljungbyhed, Sundsvall–
Timrå, Ängelholm och Örnsköldsvik. ACR övertog driften på
fem flygplatser den 1 januari 2014. Swedavia och Försvarsmakten anlitar LFV för lokal flygtrafiktjänst.

LFVs helägda dotterbolag LFV Aviation Consulting AB
bedriver tjänsteexport inom civil luftfart sedan 1982. Under
2013 slöts ett för LFV banbrytande avtal, tillsammans med
en lokal partner, för drift av flygledningen vid fem flygplatser i Abu Dhabi. Övertagandet av den operativa ledningen
skedde 1 maj och är delvis svensk.
Bolagets närvaro i Norge stärktes under året genom två nya
ramavtal bland annat ett treårigt flygmätningsuppdrag för
samtliga flygplatser i Norge. Dessutom tecknades avtal om
inhyrning av flygledare till kontrollcentralen i Röyken. Inom
ramen för Eco Airports och Green Flights bedrevs under
året ett omfattande hållbarhetsarbete för Indonesiska Miljödepartementet och Luftfartsmyndigheten.
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LFV skapar tillgänglighet
Foto Matz Glimhed

–LFVs uppdrag är mot bakgrund av de transportpolitiska målen att skapa tillgänglighet till och från
Sverige, säger Olle Sundin, ny GD för LFV. Vi leder
flygtrafiken och utgör därmed en viktig del av
flygets infrastruktur.
I en intervju gjord av Erik Söderberg pekar Sundin
på ett bra ekonomiskt resultat och flera nya internationella kontrakt som framgångar under 2013.
Vad är LFVs uppdrag?
Det transportpolitiska målet om tillgänglighet är viktigt. Det
handlar om ett tillgängligt Sverige, men flyget är också nödvändigt för att man ska kunna bo och arbeta i hela Sverige.
Självklart ska vi leva upp till LFVs uppdrag att se till att flyget
sker på ett säkert och effektivt sätt, med så liten miljöpåverkan som möjligt.
LFV utgör en viktig del av flygets infrastruktur. Det är vi som
leder flygtrafiken och erbjuder flygbolagen raka flygvägar
både i svenskt och danskt luftrum. LFV är luftens trafikverk,
men utan statlig finansiering.

Hur utvecklas flygtrafiken?
Jag kommer närmast från Swedavia som haft stora ökningar
i passagerarantalet under de senaste åren. Så efterfrågan
på flyg är fortsatt stark. Men för LFV innebär större flygplan
och högre kabinfaktorer att antalet rörelser inte alls ökar i
samma takt som passagerarökningen. Under våren 2013
vände flygtrafiken uppåt. För helåret blev det en liten ökning
i antalet flygrörelser, men konjunkturen är fortfarande bräcklig och framtiden svårbedömd.
Flygtrafikens utveckling har stor betydelse för LFVs ekonomi. Varje procentenhets trafikökning innebär 15- 20
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Olle Sundin är GD för LFV sedan 16 december 2013. Han anställdes på Luftfartsverket 1974 och utbildade sig till Flygledare,
men kommer närmast från tjänsten som
flygplatschef för Bromma Stockholm Airport
inom Swedavia. I Luftfartsverket har han varit chef för tornet på Arlanda, operativ chef
på Stockholm–Arlanda flygplats, chef för Division Flygplatsgruppen och flygplatsdirektör
för Göteborg–Landvetter Airport.

miljoner i ökade intäkter. En trafikminskning slår direkt på
resultatet eftersom våra kostnader till stor del är fasta. En
svag trafiktillväxt ökar kraven på kostnadsbesparingar. I LFVs
femårsprognos tror vi på en tillväxt med 1,5-2% per år.

Hur ser LFVs ekonomi ut?
Årets resultat uppgår till 95 miljoner, vilket är ett bra resultat.
Sedan delningen 2010 har kostnaderna sänkts och personalen minskat med över 100 årsarbetare. Stor återhållsamhet med kostnader och trafiktillväxt är huvudskälen till det
goda resultatet.
Den sammanlagda effekten av förbättringsprogrammet ska
uppgå till 350 miljoner under åren 2013–17. Detta krävs
för att vara framgångsrika på den konkurrensutsatta marknaden och för att klara EUs mål om sänkta kostnader för
flygtrafiktjänster.
Vi är på väg mot målet, men fortfarande är vårt kostnadsläge för högt och mycket återstår att göra. Det visar sig bland
annat i förlorade upphandlingar och hög avgiftsnivå.
LFV och Naviair har gemensamt dragit igång ett projekt
som syftar till att se över möjligheterna att genom strukturella förändringar sänka en route- kostnaderna. Den analys
av LFVs verksamhet som drogs igång i december kommer

Foto Matz Glimhed
tillsammans med det pågående förbättringsprogrammet att
medföra genomgripande förändringar som sänker kostnaderna.

Uppfyller LFV EUs prestandakrav?
Vår punktlighet är god och 99,8% av en route- rörelserna
påverkas inte av någon försening till följd av flygtrafiktjänsten. Det är en hög siffra, men är vad kunderna förväntar sig.
En regularitetsstörning, som t ex avbrottet i radio- förbindelserna 17 augusti på Arlanda, får snabbt stora konsekvenser
för flygtrafiken.
Vi har hittills med god marginal klarat både flygsäkerhetsoch kapacitetsmålen. Även det ekonomiska målet har
uppfyllts under 2013, vilket inneburit att enhetskostnaderna
sänkts med ca 3,5%.
Det tar tid att genomföra besparingar i en personalintensiv
verksamhet, men visst finns det en förväntan både på flygbolags- och flygplatssidan om sänkta priser och avgifter. EU
ställer också tydliga krav på LFV att sänka kostnaderna för
en route- verksamheten.

Är säkerhetskulturen bra i LFV?
Som fd flygledare har jag säkerhetstänkandet i ryggraden.
Även som ansvarig för flygplatsverksamhet har säkerhetsarbetet alltid haft högsta prioritet. Att flyga är ett av de absolut
säkraste sätten att resa.
SHK pekar i sin slutrapport om den militära flygolyckan i
Kebnekaise i mars 2012 på brister hos norska försvaret och
LFV. Vi har vidtagit åtgärder för att förebygga framtida incidenter. Ytterligare rekommendationer från SHK kommer att
genomföras i samarbete med Transportstyrelsen.
Flyget är det säkraste trafikslaget. Sverige ligger mycket väl
till och LFV är en viktig del i flygsäkerhetskedjan. Samtidigt
ligger det i säkerhetsarbetets natur att inget är vunnet för
evigt. Inom LFV är vi ödmjuka inför det faktum att en fort-

satt hög flygsäkerhet kräver mycket arbete – och en ständig
observans för att förebygga incidenter. Vi ser hög rapporteringsgrad som ett gott tecken på viljan att förebygga allvarligare problem.

Ska LFV bedriva forskning?
Utan särskilda medel kan inte LFV långsiktigt fortsätta bedriva forskning. Vi välkomnar därför att Regeringen genom
Trafikverket anslagit medel för forskning och innovation
inom luftfartsområdet.

EU vill effektivisera och harmonisera
flygledningen i Europa, vad gör LFV?
Sverige och Danmark har ett gemensamt luftrum och vårt
och Naviairs gemensamma bolag NUAC driver flygledningen i det övre luftrummet i bägge länderna. Genom harmonisering och integration ökar effektiviteten. I danskt-svenskt
luftrum tillämpas ”raka flygvägar” och arbete pågår med
att införa detta koncept även i omkringliggande stater, bl a
Norge och Finland.
LFV har varit pådrivande i arbetet med att skapa ett gemensamt flygtrafikledningssystem. Coopans finns nu förutom i
Sverige och Danmark, även i Österrike och Irland och kommer under året att installeras i Kroatien. Genom Coopans
delar fem länder på utvecklingskostnaderna.
Den skandinaviska flygledningsskolan EPN finns på Sturup.
Verksamhet bedrivs också i Ungern och sedan årsskiftet
2013/14 är Irland ny delägare i det gemensamma bolaget.
Det, liksom flera kurser för andra nationer, är goda tecken
på en effektiv och kvalitetsmässigt bra verksamhet.
LFV ser stora fördelar med att utveckla internationella samarbeten. Både flygledningssystem- och utbildningar är så
dyra att resurser måste samutnyttjas.
För luftfartens utveckling tror vi starkt på den nya tekniken
med fjärrstyrda torn som kan bidra till att många mindre

Luftfartsverket årsredovisning 2013

3

flygplatser kan leva vidare och utvecklas. Norge och Australien tillhör de länder som testar tekniken. För bilden av
Sverige är det bra att tekniken utvecklats tillsammans med
Saab. Det förstärker Sveriges roll som ett teknologiskt föregångsland. Utvecklingsarbeten måste bedrivas med tydliga
relationer och affärsöverenskommelser.

Ska LFV verka på den
internationella marknaden?
Vår instruktion är tydlig på den punkten, det ska vi. Under
det senaste året har vi haft betydande framgångar på den
internationella marknaden. Sedan 1 maj deltar vi tillsammans med en lokal partner i driften av flygtrafikledningen
vid Abu Dhabi och ytterligare några flygplatser i Förenade
Arabemiraten. LFV bedriver också flygmätning, samt hyr ut
flygledare, till Norge. Gröna flygningar i Indonesien och uppbyggnad av Luftfartsorgan i Ukraina är exempel på andra
spännande projekt.
Den nationella marknaden kommer att dominera och är vår
högsta prioritet. Men den internationella marknaden är ett
viktigt komplement som bidrar med kompetensutveckling
och lönsamma affärer.
Som chef för ett antal regionflygplatser i Luftfartsverket var
jag först vice ordförande och sedan under två år ordförande i ACIs organisation för små- och medelstora flygplatser.
Vi var 130 flygplatser som ville hålla ned kostnaderna för
flygledning och i Sverige bidrar enmansbetjäning i mindre
torn till en hög effektivitet. Jag vill understryka att även våra
kontrakt i utlandet måste vara lönsamma.

Vilka är de största
utmaningarna för LFV?
Som ny GD har jag behov av att sätta mig in i hur verksamheten fungerar i relation till uppdraget, till mål och strategier.
Med hjälp av intervjuer skapar vi tillsammans en bild av samspelet mellan mål, strategier, lednings- och organisationsstruktur. Det ska utmynna i en övergripande handlingsplan
som innehåller förslag på förbättringar och effektiviseringar.
Det gäller att anpassa LFV till omvärldens krav, så vi är konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. Det finns
ett starkt tryck på europeisk nivå för att sänka kostnaderna
inom en route. Många jämför avgifterna med de amerikanska, som ligger väsentligt under.
Min förhoppning är att ni tillsammans med mig ska skapa
ett starkt och konkurrenskraftigt LFV!

Med årsredovisningen som bas finns här fr o m 14 mars
en digital Koncernpresentation med bl a en aktuell intervju med Olle Sundin.
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LFV hanterade 700 000
luftrumsrörelser 2013
LFV är ett statligt ägt affärsverk med ca 1 250 medarbetare, som bedriver flygtrafiktjänst för civil och militär trafik vid 30 platser från Malmö i söder till Kiruna i norr.
LFV hanterar knappt 700 000 luftrumsrörelser per år och omsättningen uppgår till
3,1 miljarder.
Tillsammans med flygbolag och flygplatser arbetar LFV för
att flyget ska fortsätta bidra till Sveriges utveckling genom
att erbjuda snabba och säkra transporter. Flyget skapar
tillgänglighet till Sverige och i landet. LFV är en av Europas
ledande aktörer inom flygtrafiktjänst och arbetar med lösningar för en säkrare och mer kostnadsaffektiv flygtrafik. På
miljöområdet driver LFV på för att minska flygets miljöpåverkan.

Utredningen konstaterar att organisatoriska säkerhetsbrister
och brister i arbetssätt hos både norska Luftförsvaret och
LFV förelegat och bidragit till olycksförloppet. Inom LFV har
det sedan sommaren 2012, baserat på den egna utredningen, vidtagits ett antal åtgärder för att förbättra de rutiner och brister vi själva identifierat. Det kompletteras nu med
att arbetet går vidare med de rekommendationer som SHK
riktat till Transportstyrelsen och som rör LFVs verksamhet.

Punktlighet

Händelserapportering

Flygtrafiktjänsten en route har under året fungerat utan
några större störningar. Av de knappt 700 000 flygningar
som genomfördes 2013 i svensk luftrum var 99,77 % helt
opåverkade av svenska en route-restriktioner. Den genomsnittliga förseningen i svenskt luftrum var mindre än två
sekunder, långt under Prestandaplanens mål på max nio
sekunder.

För att upprätthålla den höga flygsäkerheten är det av
yttersta vikt att flygsäkerhetshändelser rapporteras. Alla som
arbetar inom flygsektorn är skyldiga att rapportera händelser som påverkat eller kunnat påverka flygsäkerheten, och
spridningen på det som rapporteras är stor. Allt från incidenter till driftstörningar rapporteras. LFV har under många
år arbetat aktivt med att utveckla säkerhetskulturen för att
uppmuntra medarbetare att rapportera händelser och svagheter, samt även lämna förslag på förbättringar. Inom LFV
är rapporteringsviljan fortsatt hög, vilket är en förutsättning
för ett proaktivt flygsäkerhetsarbete.

Arlanda-tornet drabbades lördag 17 augusti av ett radioavbrott. Radiofelet medförde att flygtrafiken till och från Arlanda begränsades av flygsäkerhetsskäl under fem timmar. En
utredning har genomförts och åtgärder vidtagits för att felet
inte ska återupprepas.

Kebnekaise
Den tragiska flygolyckan vid Kebnekaise då ett Herculesflygplan ur det norska Luftförsvaret havererade 15 mars 2012,
kom att påverka LFVs flygsäkerhetsarbete även under
2013. Statens haverikommission, SHK publicerade slutrapporten 22 oktober 2013. I slutrapporten konstateras att
olyckan inte orsakats av en enskild faktor, utan att det är fler
omständigheter som sammanfallit vid ett och samma tillfälle
och lett fram till haveriet.

Under året har 2 000 händelser rapporterats inom LFV,
vilket är i nivå med förra året. Rapporteringen omfattar både
händelser där vi varit delaktiga till utfallet och de där orsakerna ligger utanför vårt ansvarsområde. På så sätt bidrar
LFV till att ge Transportstyrelsen en god bild av nivån på
säkerheten inom luftfartssystemet.

Hög flygsäkerhet
Flygbranschens höga säkerhetstänkande och det systematiska arbete som hela tiden görs för att utesluta alla tänkbara risker, har skapat en säkerhetskultur som går igen i det
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dagliga arbetet. Säkerhetskulturen, i kombination med ett
strikt internationellt regelverk, har gjort flyget till det säkraste
transportslaget. Strävan efter att säkerställa och förbättra
flygsäkerheten är en grundförutsättning för verksamheten
inom LFV.
Eurocontrol har genomfört en utvärdering av LFV säkerhetskultur, enligt en modell som under flera år använts
för flygtrafiktjänstleverantörer i Europa. Den genomfördes
med enkäter och kompletterades sedan med regionala
workshops. Den övergripande bedömningen var att LFV
har en god säkerhetskultur, men vissa förbättringsområden identifierades. Totalt resulterade undersökningen i nio
rekommendationer till LFV och dessa har inarbetats i LFVs
Flygsäkerhetsplan för 2014–2018.
LFVs flygsäkerhetsplan är ett viktigt verktyg för att styra
vårt systematiska flygsäkerhetsarbete. Samarbetet med
Försvarsmakten har utökats. Under året har mycket arbete lagts på att tillsammans med danska Naviair och det
gemensamma dotterbolaget NUAC, vidareutveckla ett
harmoniserat system för säkerhetsledning inom det dansk–
svenska funktionella luftrumsblocket (DK-SE FAB). Under
2014 fortsätter arbetet med att harmonisera regelverk och
arbetsmetoder.

LFVs flygsäkerhetsmål
Transportstyrelsen har fastställt mål för DK-SE FAB att
det högst får inträffa 1,45 separationsunderskridanden
av allvarlighetsklass A eller B i ”en route-luft” per 100 000
flygtimmar. Under 2013 inträffade endast en sådan händelse, vilket innebär att målet uppnås med god marginal.
Inom LFV inträffade under året totalt fem händelser med
ATM-bidrag (två A- och tre B-händelser), att jämföra med
fyra under 2012.
Antalet separationsunderskridanden uppgick till 15 rapporterade fall under 2013. Under året rapporterades 100
rullbaneintrång, en ökning med ca. 10%, varav LFV ansetts
vara bidragande i 16 fall. Huvuddelen av denna ökning finns
under årets första månader. Detta trendbrott identifierades tidigt och under våren gjordes en ingående analys av
samtliga rullbaneintrång 2012-2013, för att hitta orsaker till
ökningen. Analysen kunde inte påvisa någon entydig orsak
till ökningen. Produktionsavdelningen skickade i början av
sommaren ut information om rullbaneintrång och analysrapporten. Antalet händelser har under andra halvan av året
återgått till en nivå som ligger nära femårssnittet och området bevakas fortsatt. Se diagram.
Alla rapporterade händelser analyseras i syfte att förbättra
säkerheten. Allvarliga händelser där LFV varit bidragande, resulterar alltid i att en ingående intern utredning genomförs,
där fokus är vår roll i händelseförloppet. Utöver dessa genomförs även utredningar av andra händelser som bedöms
innehålla en möjlighet att vinna kunskap och erfarenhet.
Under 2013 har 12 utredningar påbörjats.

Minskar flygets miljöpåverkan
LFV har under många år arbetat för ett effektivare luftrum
med allt från flygvägsförkortningar till bättre tidsstyrning
av flygningar. Samarbetet med danska Naviair har gjort
att rakare flygvägar erbjuds i hela DK-SE FAB. Eurocontrol
beräknar att en förkortning av flygvägarna med 6 500 km,
minskar bränsleförbrukningen med 20 ton och reducerar
koldioxidutsläppen med 70 ton – varje dag.
Projektet EcoDescend genomfördes i Göteborg under
2013. Det innebar lägre inflygningshastighet till flygplatsen
och beräknas spara 800 ton koldioxid per år bara på Göteborgs två flygplatser. Fartminskningen ger en knappt märkbar tidsförlust för passagerarna men har en positiv påverkan
på miljön. I januari införs det permanent både på Göteborg
Landvetter och City- flygplatsen. Målet är att införa det i
hela Sverige och skapa intresse för det också i Europa.
Under 2013 infördes också direktpunkter på lång final in
till Skellefteå, vilket innebär kortare inflygningar mot flygplatsen. Fullt utbyggt innebär det besparingar på ca 110
ton CO2 per år. Det är två exempel och fler finns på LFVs
webbplats.

Civil/militär integration
Sedan 1 januari 2008 har LFV hela ansvaret för flygtrafiktjänsten under alla beredskapsskeden för både civil och
militär luftfart. Sedan 70-talet är flygtrafiktjänsten i Sverige
civil-militärt integrerad och LFV tillhandahåller flygtrafiktjänst
för såväl civil som militär luftfart. Flygtrafikledningstjänst
utförs för militär luftfart såväl vid militära flygplatser som i
övriga delar av luftrummet eftersom Försvarsmakten inte
har någon egen flygtrafiktjänst i Sverige.
LFV har en väl utvecklad samverkan med Försvarsmakten
på såväl strategisk- och taktisk nivå samt i den operativa produktionen av flygtrafiktjänst. Den samverkan som sker med
Försvarsmakten omfattar totalförsvarssamverkan för att
planera och genomföra förberedelser för att hantera situationer under fred och övningar samt under höjd beredskap
och krig. Försvarsmakten är dessutom återigen representerad i LFVs styrelse.

Rapporterade rullbaneintrång 2009–2013
120
100
80

Total
60

20
0

6

Luftfartsverket årsredovisning 2013

ATM Bidrag

40

2009

2010

2011

2012

2013

Långtgående samverkan
Samverkan omfattar nästintill alla delar av flygtrafiktjänsten
och syftar till att skapa en robust flygtrafiktjänst i alla beredskapsskeden för både civil och militär luftfart. Samverkan
omfattar också utbildning av LFVs flygledare för att säkerställa kompetens att hantera militär trafik samt utbildning av
Försvarsmaktens reservofficerare i flygtrafiktjänst.
Samverkan avseende teknik och system är långtgående
och komplex eftersom de gemensamma systemen och

tekniken är en av hörnstenarna i den civil-militärt integrerade flygtrafiktjänsten. I stora delar samutnyttjas system
och teknik och har dessutom system placerade i varandras
anläggningar.
För den civila luftfarten är LFV sedan 2012 en myndighet
med särskilt ansvar för krisberedskap samt vid höjd beredskap. LFV har även en tjänsteman i beredskap och har
utvecklat samverkan med Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB.
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Svag ökning av flygtrafiken
Under året ökade antalet flygrörelser i det svenska luftrummet till 694 000. Det
var en ökning med knappt 1 % jämfört med 2012. Bakom ökningen finns ett flygtrafikår med flera ansikten. Det första kvartalet präglades av stora trafiknedgångar.
Under sommaren och inledningen av hösten växte trafiken, medan avslutningen av
året blev avvaktande.
Utrikesflyget positivt
Utrikestrafiken var det segment som utvecklades mest positivt. Ökningen för helåret blev drygt 2 % upp till 255 000
rörelser. Det är framför allt på utrikes resor som den svenska efterfrågan varit mycket stor. Biljettpriserna var historiskt
låga under sommaren vilket ökade efterfrågan. Södra Europas ekonomiska stagnation hämmar dock utrikestrafikens
utveckling.
För den överflygande trafiken, flygplan som vare sig startar
eller landar i Sverige, slutade året på en nedgång med några
hundra rörelser till 290 000. Överflygningar svarar för 42%
av den totala trafikvolymen i det svenska luftrummet och
en ännu större andel av LFVs en route-intäkter. Den fortsatt
svaga ekonomiska utvecklingen i Europa i kombination
med att tillväxten i Asien avtagit påverkar negativt. Det finns
situationer då flygbolag undviker svenskt luftrum beroende
på den jämförelsevis höga svenska undervägsavgiften. Inrikestrafiken är i nivå med föregående år på cirka 149 000
rörelser.
Antalet utrikes resenärer ökade med sex procent medan
antalet inrikes resenärer ökade med en procent. Högre
kabinfaktorer samt större flygplan förklarar den skilda utvecklingen för luftrumsrörelser respektive passagerare. På
Swedavias tio flygplatser ökade antalet resenärer med fyra
procent under 2013 till 33,4 miljoner.

Svag trafikökning
Den svenska marknaden ökade svagt, medan utvecklingen
varit blandad i övriga Europa. För Europa som helhet är det
en nedgång på cirka 1 % 2013. Framför allt är det en del
länder i södra Europa som har en svag trafikutveckling.
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Andra länder, exempelvis Turkiet, har dock haft en god tillväxt. Av våra grannländer så hade Norge, Lettland, Litauen,
Polen och Danmark en positiv trafikutveckling medan flygtrafiken i Finland, Estland och Tyskland minskade.
Trafiken ökar i Asien, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.
Länder som sticker ut med fortsatt god trafiktillväxt är Kina,
Indien och Brasilien. En växande medelklass vill flyga. Positivt
är att priset på flygbränsle sjunkit och inte förutses öka i det
korta perspektivet.
Europas ekonomiska utveckling innebär svårbedömda förutsättningar för flygtrafiken i det svenska luftrummet. För
2014 räknar LFV med en tillväxt på 1,6 % och för perioden
fram t o m 2018 väntas antalet luftrumsrörelser öka med i
genomsnitt 1,7 %.

Rörelser i svenskt luftrum åren 2009–2013
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Överflygningar

Lokal flygtrafiktjänst
I ett europeiskt perspektiv är den svenska flygtrafiktjänsten
den mest avreglerade och tillgängliga marknaden för nya
aktörer. Nu finns endast LFV och ACR på marknaden för
flygledning, medan det för stödtjänster finns fler aktörer.
Under 2013 var LFV fortsatt den ledande aktören för lokal
flygtrafikledning och olika stödtjänster till de svenska flygplatserna. LFV arbetar aktivt med att effektivisera verksamheten och intensifierar kundvårds- och marknadsarbetet.
LFV har fått fortsatt förtroende och tecknat nya kontrakt
med Göteborg City, Halmstad, Linköping, Ljungbyhed,
Sundsvall–Timrå, Ängelholm och Örnsköldsvik. Positivt är att
även mindre flygplatser nu har kvalitets- och regularitetskrav
som en parameter vid upphandlingar. ACR övertog driften
av flygledningen på ytterligare fem flygplatser 1 januari
2014, nämligen Skellefteå, Kalmar, Jönköping, Norrköping
och Karlstad.
Swedavia är LFVs största kund på flygplatssidan och det
finns ett konstruktivt och gott samarbete. Arbetet med att
anpassa olika produkter efter kundens önskemål, både tekniskt och operativt, kommer att fortsätta och intensifieras.

Fjärrstyrda torn
Avtalet om lokal flygtrafiktjänst för Örnsköldsvik och Sundsvall–Timrå Airport gäller till mars 2018 och är ett viktigt steg
för att kunna pröva den nya produkten fjärrstyrda torn, RTS.
Transportstyrelsens beslut om att tillåta flygledning av trafiken till och från Örnsköldsvik från centralen i Sundsvall gäller
under en testperiod till 28 februari 2014. LFV hoppas att
ett driftgodkännande kommer under de närmaste månaderna. Det kommer att öka vår konkurrensförmåga. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla konceptet både vad
gäller effektivitet och flygsäkerhet.

Entry Point North
I LFVs instruktion ingår att verka både nationellt och internationellt. Intressebolaget Entry Point North, EPN utbildar
flygledningspersonal och är lokaliserad till Malmö Airport.
Skolan etablerades 1974, men verksamheten där bedrivs
sedan 2006 av EPN. Bolaget ägs till en fjärdedel vardera av
grundarna LFV, danska Naviair och norska Avinor, samt sedan årsskiftet även av Irländska IAA. Då tillkom också en skola på Irland som tillhör EPN- familjen. Sedan 2011 bedrivs
skolverksamhet i Budapest, som EPN äger tillsammans med
den ungerska flygtrafiktjänsten.
På skolan i Malmö bedrivs grundläggande flygledarutbildning för ägarna. Men det genomförs också många kurser
för andra länder både i form av grund- och fortbildning. Nu
finns t ex 28 saudier på plats för att genomgå en tvåårig utbildning. Skolan på Irland hoppas man ska öppna ytterligare
marknader.

Exportverksamheten
LFVs helägda dotterbolag LFV Aviation Consulting AB bedriver tjänsteexport inom civil luftfart sedan 1982. Bolaget har

en lång erfarenhet och gedigen kompetens av att bedriva
internationella projekt inom flygplats- och flygtrafiktjänst,
men också vid uppbyggnad av myndighetsfunktioner.
Under 2013 slöts ett för LFV banbrytande avtal, tillsammans med en lokal partner, för drift av flygledningen vid
fem flygplatser i Abu Dhabi. Övertagandet av driften skedde
1 maj och ledningen för verksamheten är till största delen
svensk. Avtalet är femårigt och som en följd av driftuppdraget slöts avtal för att genomföra procedurkonstruktion för
drifttagande av en tredje bana på Abu Dhabi International
Airport.
Bolagets närvaro i Norge stärktes under året genom två nya
ramavtal, dels inom bygg och anläggning för Oslo Gardermoen, men även inom teknisk support för nytt flygtrafikledningssystem för Avinor. Dessutom tecknades avtal om inhyrning av tre flygledare till kontrollcentralen i Röyken utanför
Oslo samt ett treårigt flygmätningsuppdrag för samtliga
flygplatser i Norge. Idag har bolaget avtal för genomförande
av flygmätning förutom i Norge även i Lettland, Litauen,
Danmark och Jordanien.
Inom ramen för Eco Airports och Green Flights bedrevs
under året ett omfattande hållbarhetsarbete för Indonesiska
Miljödepartementet och Luftfartsmyndigheten. Uppdraget
som är tvåårigt kommer under 2014 att avslutas med ett
större hållbarhetsseminarium. Under året har projekt inom
uppbyggnad av Luftfartsmyndighet och regelverk bedrivits.
Ett syftar till att anpassa Ukrainas luftfart till EUs regelverk
EASA och avslutades 2013.
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Satsning på Forskning
och Innovation
EU driver på utvecklingen av Single European Sky (SES) för att reformera och harmonisera europeisk flygtrafiktjänst. Detta sker främst genom lagstiftning och har
skapat ett regulativt ramverk som påverkar LFV på flera sätt. Regleringen ställer
krav på den kvalitet som LFV ska leverera. Prestandastyrningen fastställer också förutsättningar för de intäkter som LFV kan få för en route- verksamheten.
Prestandastyrning
Som en del av EUs styrning av flygtrafiktjänstleverantörer
finns mål för kapacitet, kostnadseffektivitet, miljö och
flygsäkerhet. För referensperiod 1, som omfattar åren
2012–2014, fastställdes nationella mål för kapacitet, kostnadseffektivitet och flygsäkerhet. Kostnadseffektivitetsmålet
innebär att LFVs kostnader för en route ska minska med
3,5% per år.
EU-mål för period 2, perioden 2015 till 2019, ska fastställas
i början av 2014. Inriktningen är att EU-målen ska brytas
ned för funktionella luftrumsblock. Förutom mål för kapacitet, kostnadseffektivitet och flygsäkerhet är avsikten också
att sätta miljömål. Miljömålen handlar om uppföljning av
avvikelser relativt planerad färdväg och närmsta flygväg. Kapacitetsmålet utökas med ett krav för terminalkontrollen för
flygplatser med mer än 70 000 rörelser per år.

ATM Master Plan
EU, Eurocontrol och flygbranschen har ett samarbete under
namnet Single European Sky ATM Research, SESAR. Tillsammans med ett konsortium av intressenter utvecklas system
och komponenter för det framtida flygtrafikledningssystemet. EU vill implementera resultaten från SESAR under en
period fram till 2020.
LFV deltar aktivt i det arbetet och av utvecklingsverksamheten externfinansieras ca 40 % av EU genom SESAR-projekt. Forsknings- och innovations-verksamheten består idag
till drygt 80% av arbete inom SESAR. ”Fjärrstyrda torn” är ett
projekt med inriktning på att utveckla tekniska hjälpmedel
och operativa koncept, som EU hoppas kan medföra effektiviseringar för att åstadkomma en kostnadsreduktion och
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lägre avgifter till brukarna. LFV finansierade en del av den
totala FoI- budgeten, som under 2013 var ca 80 miljoner.

Anslag på 50 miljoner
Möjligheten för LFV att finansiera utvecklingsverksamheten
via undervägsavgifterna minskar beroende på SES-förordningens krav på kostnadsminskningar. Det andra skälet är
avregleringen av lokal flygtrafiktjänst som innebär höga
krav om LFV ska vara konkurrenskraftigt. Kunderna, främst
flygbolagen bl a genom IATA, är drivande i kraven på avgiftsreduktioner.
Regeringen har beslutat att även luftfartens FoI-verksamhet
ska anslagsfinansieras. Anslaget till Trafikverket blir minst
50 miljoner och innebär att LFV sannolikt även i fortsättningen kan bedriva en utvecklingsverksamhet i samma utsträckning som under de senaste åren. För LFV och Sverige
är det framförallt inom miljö och flygsäkerhet som FoI-verksamheten bedrivs. Det finns ett fortsatt behov av utveckling
av trafikflöden kring Stockholm och i Öresunds-regionen
beroende på miljökrav, och för att behålla en hög kapacitet.
Fokus kommer också att ligga på flygsäkerhetsprojekt.

Tre harmoniseringsinitiativ
I syfte att effektivisera och harmonisera verksamheten har
LFV tillsammans med några partners tagit tre stora initiativ.
NUAC bedriver sedan juli 2012 på LFV och Naviairs uppdrag produktionen av flygtrafiktjänst en route och de större
terminalkontrollerna som sköts från Stockholm, Malmö och
Köpenhamns kontrollcentraler. Det gemensamma bolaget
arbetar med harmonisering för att kunna göra effektiviseringar med bibehållen eller ökad flygsäkerhet. Ett projekt

för att analysera och utvärdera möjligheten till strukturella
förändringar är igångsatt.
Coopans är ett samarbete mellan flygtrafiktjänstleverantörer, som syftar till att genom en samordnad utveckling och
implementering av ett gemensamt flygtrafikledningssystem
sänka kostnaderna. I samarbetet deltar förutom LFV, Naviair,
IAA, österrikiska Austro Control och Croatia Control. Under
2014 kommer samtliga deltagare att ha samma system i
drift vilket skapar förutsättningar till fortsatt harmonisering.
Tillsammans med danska Naviair och norska Avinor driver
LFV Entry Point North som på kommersiell basis säljer flygledarutbildning till delägarna samt till externa kunder. Från
1 januari 2014 har samarbetet utökats med Irländska IAA.
Förutom skolan på Malmö Airport finns nu också skolor på
Irland och i Ungern.

Undervägsavgifter
I Europa finns en hög korrelation mellan undervägsavgiften
i det centrala blocket av länder. Frankrike, Tyskland och Spanien och de tre skandinaviska länderna ligger nu alla på en
avgift mellan 64,76 euro (Norge) och 78,23 euro (Sverige).
Snittavgiften bland dessa är 70,57 euro.
Sverige ligger på 78,23 vilket är över snittet och över både
Norge och Danmark. Ett av våra grannländer, Polen har
en avgift på 36,56 euro. Avgifterna är inte helt jämförbara
eftersom det bland annat skiljer i gränsdragningen mellan
en route och lokal flygtrafiktjänst i olika länder. LFV arbetar

aktivt, bl a genom sitt förändringsprogram, med att sänka
kostnaderna i verksamheten och på så sätt bidra till en lägre
svensk avgift under nästa referensperiod.

Undervägsavgifter 2013 i Europa
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Undervägsavgiften per service unit i några europeiska
länder 2013. Den svenska avgiften var 78,23 euro, varav
63,88 avser LFVs kostnader. Den genomsnittliga avgiften i
Eurocontrols länder var 52,17 euro. Kostnaden för flygning
baseras på avgiften, flugen sträcka i landets luftrum och
planets vikt.
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Ny GD och ny organisation
Nya Luftfartslagen (2010:150) innebar att LFV utsattes för konkurrens av lokal
flygtrafiktjänst vid alla flygplatser i Sverige. För att belysa konsekvenserna av denna
förändring genomfördes, på regeringens uppdrag, en utredning som överlämnades
våren 2012 ”Färdplan för framtiden – en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27)”.
Utredningen belyste bl a LFVs verksamhetsform, konsekvenser för den civil-militärt
integrerade flygtrafiktjänsten och nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna för
eventuella målkonflikter
Riksdagen lämnade i juni 2013 ett tillkännagivande att den
lokala flygtrafikledningstjänsten på Swedavias flygplatser,
de militära flygplatserna och de flygplatser som Försvarsmakten har stort behov av, samt flygplatser inom samfällda
terminalområden fortsättningsvis ska utövas av LFV.
Tillkännagivandet innebär behov av förändringar av gällande
luftfartslag och luftfartsförordning. LFV lämnade 27 januari
2014 i en skrivelse till regeringen en redovisning hur en
delvis återreglering av lokal flygtrafiktjänst kan hanteras. Där
redovisas hur kostnadseffektiviteten kan säkerställas för de
tjänster som ska utföras av LFV med ensamrätt. Trafikanalys
och Transportstyrelsen har också fått uppdrag som ska ligga
till grund för den proposition om framtidens flygtrafiktjänst
som förväntas i mars.

Ny GD och styrelse
GD Thomas Allard lämnade sin tjänst 18 april. Samtidigt
förordnades Jan Olson som ny styrelseordförande. Ekonomidirektör Mikael Larsson utsågs till tf GD. Den styrelse som
tillträdde 1 juli innehåller flera nya ledamöter. Bland annat
ingår återigen en person från Försvarsmakten, vilket stärker
den unika svenska lösningen med en civil-militärt integrerad
flygtrafiktjänst. I september utsågs Olle Sundin, flygplatschef
Bromma, till ny GD. Han tillträdde sin tjänst 16 december
och samtidigt blev Mikael Larsson stf GD.
LFV bedriver ett förändringsarbete för att stärka positionen
som en ledande flygtrafikledningsorganisation med bibehål-
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len konkurrenskraft. I maj genomfördes en omorganisation
som sammanförde LFVs produktion till en avdelning. Dessutom skapades en ny marknadsavdelning samt en avdelning
för System och utveckling.

Nya avdelningar
Produktionsavdelningen bedriver flygtrafiktjänster för civil
och militär luftfart. Verksamheten omfattar operativ flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst och flygvädertjänst.
Vidare tillhandahålls verksamhetsinriktade stödtjänster för
flygtrafiktjänstproduktionen och flygsektorn där bl a utbildning och olika typer av säkerhetsarbete ingår.
Avdelning System och utveckling bedriver kommunikations-,
navigations- och övervakningstjänster. Avdelningen ansvarar
dessutom för LFVs administrativa informationsteknologi
samt utvecklingsverksamhet och systemanskaffning. Avdelningen ansvarar även för LFVs tekniska utrustningar för flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst och flygvädertjänst.
Marknadsavdelningen ansvarar för LFV-koncernens marknadsplan och produktportfölj samt för framtagande av
offerter. Avdelningen ansvarar också för LFVs marknadsföring och försäljning i Sverige. Den ska också utveckla och
samordna koncernens internationella engagemang och
åtaganden inom ramen för det europeiska samarbetet.
I övrigt finns en enhet för Kvalitet, Säkerhet och Miljö (QSM)
och koncernfunktioner för Ekonomi, HR, Kommunikation
och Juridik samt gemensamma servicefunktioner (GSF)

som tillhandahåller olika administrativa stödtjänster till såväl
LFV som Sjöfartsverket. LFV hade under 2013 1 084 årsarbetare, vilket är en minskning med 34 jämfört med 2012.
Antalet anställda är 1 280.

Kultur och medarbetarskap
Medarbetarskapet är viktigt för LFV. Genom att känna
engagemang och stolthet som medarbetare utvecklas ett
ambassadörskap i verksamheten. Under året har ”Code of
Conduct”, LFVs identitet och förhållningssätt genomförts.
Syftet är att omsätta Code of Conduct till den egna verksamheten och hur vi agerar utifrån kundernas förväntningar,
organisationens och verksamhetens krav. Värderingar och
förhållningssätt följs upp genom utvecklingssamtal och
medarbetarundersökningar.
LFV ska ha ett ledarskap som kan möta framtiden, har
kundfokus och agerar affärsmässigt. En viktig del i ledarskapet är att utveckla ett medarbetarskap som kan möta
förändringar och har förmågan till att driva effektiviseringar.
Under året har ett grundläggande chefsprogram genomförts som har givit förutsättningar för ledare att förstå
affärsplanen kopplat till den egna verksamheten, kunskap
och förståelse för arbetsgivarrollen och att leda genom värderingar och kommunikation.
Nio High Potentials har genomfört ett program som förbereder ledare för ett kommande ledaransvar och utvecklar
projektledarskapet. Senior Potentials har deltagit i Mentorskapsprogrammet och fått en ökad förståelse för andras
verksamhet samt utblick genom externa mentorer. Under
året har en koncerngemensam kompetensförsörjningsplan
arbetats fram.

Flygledarutbildning
Januari 2012 påbörjades den nya flygledarutbildningen
vid Linköpings universitet. De tre första terminerna sker på
Campus Norrköping, sedan delas programmet upp i två
spår. Flygledarspåret innebär att studenterna fortsätter sin
utbildning hos Entry Point North AB för att bli flygledare.
Andra spåret fortsätter sin specialisering i Norrköping med
inriktning på flyg- och transportlogistik. Totalt löper Kandidatprogrammet Flygtrafik & Logistik över sju terminer. Under
hösten 2013 gjorde studenterna examensarbeten inom
LFV för att avslutningsvis genomgå ”Unit Training” i LFV.

Avtalsförhandlingar
I årets avtalsförhandlingar har diskussioner förts kring löneoch anställningsvillkor för avtalsperioden 2013–2016. Individuella löner har reviderats för 2013/2014. Tariffavtal för
operativ personal har träffats för hela perioden 2013–2016.
LFV har en hög ambition att förebygga ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del för att skapa en säker
miljö, arbetsglädje och motivation, som i sin tur bidrar till
positiva resultat i vår verksamhet. Kontinuerligt genomförs
arbetsmiljöutbildningar med diplomering för att kunna delegera arbetsmiljöuppgifter, som är en förutsättning för ett
systematiskt arbetsmiljöarbete lokalt i verksamheten. Arbetet resulterar i en låg sjukfrånvaro och få rehabiliteringsärenden. Sjukfrånvaron ökade under året till 2,42 % att jämföra
med 2,16 % under 2012. Långtidsfrånvaron har ökat i åldersgruppen över 50 år, men från en låg nivå. Sjukfrånvaron
är högre inom administrativa funktioner än i den operativa
verksamheten.
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Ekonomi
Resultaträkning med kommentarer
2013 blev, ur ekonomisk synvinkel, det hittills bästa året sedan delningen av LFV
2010. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 95 mkr vilket är en förbättring
jämfört med 2012 då resultatet var 9 mkr. Förbättringen beror delvis på att fjolåret
belastades med engångskostnader för ökad pensionsskuld. Även lägre personalvolymer samt ökad trafikvolym bidrar till det förbättrade resultatet.
Sänkta kostnader
Året började svagt, men i takt med att flygtrafiken vände
uppåt fr o m april vände också den ekonomiska utvecklingen. Positivt är att pågående förändringsarbete visar fortsatt
god effekt genom att kostnaderna begränsats. Långsiktigt
måste kostnadsnivån sänkas ytterligare. Sveriges undervägsavgifter är i nuläget högre än våra grannländers vilket gör
att flygbolagen i vissa fall väljer att flyga utanför det svenska
luftrummet. Prestandaplanen för en route, referensperiod 2,
kommer dessutom att ställa fortsatta krav på ökad kostnadseffektivitet, liksom konkurrensen på lokal flygledning. Som
en konsekvens av det fortsatta förändringsarbetet inkluderas reserveringar för personalomställningar i bokslutet.
Fr o m 2012 gäller den, av EU fastställda, prestandabaserade prissättningen av flygtrafiktjänst en route. Denna innebär
att avgifterna i förväg fastställs för en hel referensperiod
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(just nu åren 2012 – 2014). Leverantörer av flygtrafiktjänst
bär risken för avvikelser i kostnader, trafikvolymer mm. Kompensation utgår endast för s k okontrollerbara kostnader
(förändringar i beräkningsgrunder för pensionsskulden)
samt delvis för större trafikvolymförändringar. I årets rörelseintäkter ingår en reservering för okontrollerbara kostnader
med 89 mkr avseende pensionskostnader 2012. Med tanke på beloppets osäkerhet, och att slutlig avstämning sker
först efter 2014, har motsvarande belopp reserverats som
osäker fordran. En räntehöjning under 2014 skulle påverka
pensionskostnaderna positivt.

Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna uppgår till 3 093 mkr (3 076). Ett antal
orsaker, av bokföringsmässig karaktär, påverkar intäkternas
storlek.

• NUAC övertog från 1 juli 2012 driften av flygtrafiktjänst
en route i det svensk/danska luftrummet. LFV säljer tjänster till NUAC i huvudsak personalresurser mot en ersättning som motsvarar LFVs faktiska kostnader och köper
samtidigt tillbaka flygtrafiktjänster från NUAC. Intäkterna
ökar därför jämfört med fjolåret, +293 mkr.
• Både årets och fjolårets intäkter inkluderar reserveringar
för ”okontrollerbara kostnader” (pensionskostnader) vilka
alltjämt tillåts kompenseras via avgiftssystemet för undervägsavgifter. Fjolårets reservering var dock väsentligt
högre än årets vilket innebär en intäktsminskning 2013,
-204 mkr.
• Lägre inflation påverkar intäkterna från undervägsavgifter,
-40 mkr.
Exklusive ovanstående är rörelseintäkterna lägre än fjolåret
trots ökad trafikvolym och ökad internationell exportverksamhet. Detta främst beroende på lägre intäkter från kostnadsbaserade avgifter.
Fördelningsmässigt dominerar undervägsavgifterna LFVs
omsättning och står för ca 55% av de totala rörelseintäkterna. Därtill kommer intäkter från NUAC med ytterligare cirka
25%. Resterande intäkter härrör från lokal flygtrafiktjänst
– inkl. terminalavgifter på Stockholm-Arlanda och Göteborg
Landvetter flygplatser – med ca 15 % och kommersiella/
övriga intäkter med ca 7% av rörelseintäkterna. I de kommersiella intäkterna inkluderas internationella uppdrag via
dotterbolaget LFV Aviation Consulting AB vars omsättning
under 2013 ökade med nära 30 mkr främst till följd av uppdraget i Förenade Arabemiraten.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgår till 3 016 mkr (2 720). Nära
300 mkr av ökningen avser ersättningar till NUAC. Ytterligare 89 mkr beror på reserverad ersättning för okontrollerbara kostnader som osäker fordran eftersom denna inte

slutregleras förrän efter utgången av 2014. Exklusive dessa
båda jämförelsestörande poster är kostnadsnivån lägre än
fjolåret. Åtgärderna inom det pågående förändringsprogrammet visar fortsatt effekt. Exempelvis har personalvolymen minskat med 34 årsarbetare jämfört med 2012. Även
övriga kostnader har sänkts då noggranna prioriteringar sker
vid köp av externa tjänster.
Personalkostnaderna dominerar kostnadsbilden inom LFV
och står (inklusive räntedelen av pensionskostnader) för
mer än 50% av de totala kostnaderna. Diverse externa
driftkostnader utgör drygt 40% av kostnaderna varav drygt
hälften utgörs av ersättning till NUAC. Dominerande bland
externa driftkostnader är kostnader för drift och underhåll
av LFVs infrastrukturanläggningar för flygledning och flygsäkerhet. Avskrivningar på anläggningstillgångar står för drygt
5% av kostnaderna.

Finansiella poster
Summan av finansiella intäkter och kostnader uppgick till
16 mkr (-348). Fjolåret belastades med en engångspost på
315 mkr gällande pensionsskulden till följd av sänkt realränta.
Räntenettot består av ränteintäkter på 50 mkr (51) och räntekostnader på 33 mkr (399). Intäkterna avser i första hand
ränta på LFVs likvida medel. Kostnaderna utgörs nästan uteslutande av den finansiella delen av årets pensionskostnad.

LFV Holding AB
I koncernens resultat ingår resultaten från dotter- och intressebolag samlade i holdingbolaget LFV Holding AB. LFV
Holding bildades 1995 för att samordna och förvalta LFVs
bolagsverksamhet. LFV Holding består av moderbolaget,
det helägda dotterbolaget LFV Aviation Consulting AB samt
intressebolagen Entry Point North AB och NUAC HB.
Bolagsverksamheten omsatte 48 mkr (20) och resultatet
efter finansiella poster blev 0 mkr (-5).
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Resultaträkning (mkr)

Not

Koncernen

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

Rörelsens intäkter
Luftfartsintäkter

1

2 170

2 432

2 170

2 432

Övriga rörelseintäkter

2

922

644

902

640

3 093

3 076

3 072

3 072

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader

3

–1 519

–1 553

–1 504

–1 543

Diverse externa kostnader

4

–1 320

–979

–1 311

–975

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

5

–177

–188

–177

–188

–3 016

–2 720

–2 992

–2 706

2

2

–

–

79

357

80

366

–

–

–

–

Summa rörelsens kostnader
Resultat från andelar i intresseföretag

6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Utdelning från dotterföretag
Ränteintäkter

7

50

51

47

48

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

–33

–399

–33

–399

Summa finansiella poster

16

–348

14

–351

Resultat efter finansiella poster

95

9

94

15

–21

–5

–

–

74

5

94

15

Skatt/skattemotsvarighet på periodens resultat
Årets resultat
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Balansräkningar och
finansieringsanalyser med kommentarer
LFVs investeringar uppgick under året till 90 mkr (100 mkr). Den största investeringen avser fortsatt utveckling av flygtrafikledningssystemet Coopans.
Syftet med Coopans är att tillsammans med andra leverantörer av flygtrafiktjänst som har samma typ av utrustning
och systemleverantör utveckla nästa generation av flygtrafikledningssystem samt en gemensam teknisk plattform
för möjlighet att dela framtida kostnader för underhåll,
utveckling, utbildning och kompetenser. LFV (Sverige), Naviair (Danmark), IAA (Irland), Austrocontrol (Österrike) och
Croatia Control Ltd (Kroatien) är medlemmar.
Bland övriga större investeringar kan nämnas utveckling av
fjärrstyrda torn, LFV-ATN och fortsatt utbyte av och uppgradering av radiostationer.

Andra långfristiga fordringar
LFVs intäkter härrörande till en route verksamheten följer
från och med 2012 en ny avgiftsmodell inom EU, vilket
innebär att principen för full kostnadstäckning ersatts av en
modell med riskdelning mellan leverantör av flygtrafiktjänst
och flygbolagen. Förutsättningarna fastställs i en nationell
prestandaplan. Riskdelning tillämpas beträffande avvikelser
i trafikprognosen, där leverantören står för hela risken upp
till 2% i avvikelser mot prognosen i prestandaplanen och
mellan 2-10% bär leverantören 30% av risken. Vidare görs
undantag för okontrollerbara kostnadsökningar. För Sveriges
del tillhör förändringar i pensionskostnader denna kategori.
LFV har valt periodisera tidigare år och årets återvinningsbara underskott, under en femårs-period och redovisas
under Andra långfristiga fordringar. Dessa har i år minskat
från 648 mkr till 588 mkr. Av förändringen avser 46 mkr
riskdelningen mellan leverantör och flygbolagen enligt den
nationella prestandaplanen och 106 mkr avser minskning av
tidigare års fordringar.

Avsättning till pensioner
Statens Pensionsverk (SPV) beslutade i oktober 2013
om ändrade beräkningsgrunder för skuldberäkning av af-

färsverkens åtaganden rörande pensionsavsättningar. De
nya beräkningsgrunderna har en högre bruttoränta, 0,5%
(0,4%) men samma nettoränta -0,1% (-0,1%). Nettoräntan
är den räntesats som påverkar storleken på den beräknade
skulden. De nya beräkningsgrunderna gäller från och med
2014-01-01 men får tillämpas tidigare. LFV har tillämpat
dem i bokslutet för 2013.
Årets avsättningar till pensioner inklusive löneskatt uppgår
till 4 411 mkr (4 027 mkr), en ökning med 384 mkr. Ökningen motsvaras av indexering och ränta 41 mkr, utbetalda
pensioner 47 mkr, återförd ÅPF-skuld p g a verksamhetsövergång 24 mkr samt intjänade pensionsförmåner och
övriga förändringar 414 mkr. Samtliga belopp inklusive
löneskatt.

Likviditet
Likviditeten i LFV-koncernen är god och uppgår till 3 325
mkr inkl kortfristiga placeringar (2 592 mkr), en ökning på
733 mkr.

Utdelning och skatt
Årets skattemotsvarighet uppgår till 21 mkr (5 mkr). Skattemotsvarigheten är beräknad enligt regeringens riktlinjer.
Dotterbolagen har under året betalat 0 mkr (0 mkr) i inkomstskatt. LFV ska lämna utdelning för verksamhetsåret
2013 motsvarande 15% på resultat efter skattemotsvarighet.

Räntabilitet och soliditet
Regeringens ekonomiska mål för LFV är att räntabiliteten på
eget kapital ska uppgå till 4% och soliditeten ska långsiktigt
motsvara 15%. Räntabiliteten på eget kapital efter skattemotsvarighet uppgår till 10% (1% ).
Soliditeten per 2013-12-31 uppgår till 13% (13%).
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Balansräkning (mkr)

Not

Affärsverket

2013
31 Dec

2012
31 Dec

2013
31 Dec

2012
31 Dec

10

–
–

1
1

–
–

1
1

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Elanläggningar
Teleutrustningar
Fordon
Leasade anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

11
11
11
11
11
11

205
26
871
21
4
170
1 298

208
27
742
29
4
374
1 384

205
26
871
21
4
170
1 298

208
27
742
29
4
374
1 384

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Andelar i intresseföretag
Latent skattefodran
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

12
13
9
14

–
6
–
588
595

–
10
14
648
673

75
–
–
588
663

75
–
–
648
723

1 893

2 058

1 961

2 108

1

1

1

1

87
–
154
0
87
252
581

91
–
153
0
191
249
683

81
11
154
–
84
235
566

89
4
153
–
190
247
683

–
3 325
3 907

49
2 542
3 276

–
3 178
3 744

49
2384
3117

5 800

5 334

5 706

5 226

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser
Summa immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
– Förråd
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos dotterföretag
Fordringar hos intresseföretag
Skattefodringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

18

Koncernen
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Balansräkning (mkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet kapital
Statskapital
Bundna reserver
Summa bundet kapital
Fritt kapital
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa fritt kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Räntebärande avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjutna skatteskulder
Icke räntebärande avsättningar
Övriga avsättningar
Summa
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Skulder till leasingföretag
Icke räntebärande skulder
Övriga icke räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Skulder till dotterföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga icke räntebärande skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

Not

Koncernen

Affärsverket

2013
31 Dec

2012
31 Dec

2013
31 Dec

2012
31 Dec

202
266
467

202
269
471

202
252
453

202
252
453

221
74
296
763

213
5
218
688

131
94
225
678

117
15
131
585

18
9

4 411
6

4 027
–

4 411
–

4 027
–

19

144
4 562

125
4 152

143
4 555

125
4 152

20

4

4

4

4

21

23
27

21
25

23
27

21
25

63
–
148
75
163
448

87
–
138
74
168
468

62
2
148
75
159
446

83
2
138
74
166
464

5 800

5 334

5 706

5 226

3
Inga

2
Inga

18
Inga

17
Inga

17

17

22

23
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Finansieringsanalyser (mkr)

Koncernen

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

95

9

94

15

177

188

177

188

272

197

271

203

Skattemotsvarighet

–21

–5

–

–

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

251

192

271

203

Förändring av kortfristiga fordringar

102

–144

117

–151

Förändring av kortfristiga skulder

390

912

385

916

492

768

502

765

–90

–100

–90

–100

4

–2

0

0

–86

–102

–90

–100

Rörelsen
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förändring materiella anläggningstillgångar
Förändring koncern- och intressebolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga fordringar

74

–198

60

–184

Förändring av långfristiga skulder

2

0

2

0

Justering av fria reserver/skattefodran

–

19

–

–

76

–179

62

–184

733

679

745

684

Likvida medel vid årets början

2 592

1 912

2 433

1 749

Likvida medel vid årets slut

3 325

2 592

3 178

2 433

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
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Noter

Belopp är angivna i mkr om ej annat anges.

Not 1

Arvode till revisorer
Koncernen

Luftfartsintäkter
Koncernen
Undervägsavgifter

2012

2013

2012

1

1

1

1

– Revisionsuppdrag

0

0

–

–

– Andra uppdrag

0

0

0

0

PWC

–

0

–

–

Transcendent Group

2

1

2

1

3

2

3

2

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

Riksrevisionen

1 708

1 941

1 708

1 941

– Revisionsuppdrag

Terminalavgifter

129

155

129

155

Ersättning för
flygtrafiktjänst

334

336

334

336

2 170

2 432

2 170

2 432

KPMG

Not 2
Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

Hyror och arrenden

17

12

17

12

Kommersiell service

826

557

850

573

Erhållna bidrag

23

25

23

25

Tjänsteexport1

45

19

–

–

Övrigt

11

30

11

30

922

643

902

640

Koncernföretagens andel av affärsverkets övriga rörelseintäkter, 2,5 % (2,2)
1 LFV Aviation Consulting AB

Affärsverket

2013

Sjukfrånvaro
Koncernen
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie
arbetstid:
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser
sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar
eller mer

2013

2012

2,42%

2,16%

52,98% 47,39%

Sjukfrånvaro fördelad efter kön:
Män

1,37%

1,20%

Kvinnor

3,78%

3,43%

29 år eller yngre

1,19%

1,24%

30–49 år

2,03%

2,02%

50 år eller äldre

3,40%

2,65%

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori

Not 3
Personalkostnader och upplysningar om personal,
generaldirektör, styrelse och revisorer
Koncernen

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

Löner

775

776

765

770

Sociala kostnader

702

760

698

757

Övriga personalkostnader

42

17

41

17

1 519

1 553

1 504

1 543

I sociala kostnader ingår
pensionskostnader inklusive löneskatt med

456

512

455

511

Löner och ersättningar, mkr
Styrelser,
generaldirektören
samt verkställande
direktörer
Affärsverket

Övriga
anställda

2013

2012

2013

2012

2

2

763

768

Dotterföretag

1

1

9

5

Totalt koncernen

3

3

772

773

Lön/arvoden till styrelse och generaldirektör i kr
Lön/arvode
GD Thomas Allard

130101–130417

643 828

GD tf Mikael Larsson

130418–131215

816 816

GD Olle Sundin

131216–131231

69 090

Billinger Nils Gunnar, ordförande

130101–130417

35 000

Olson Jan, ordförande

130418–131231

52 500

Bredberg Pettersson Maria, ledamot

130101–130630

15 000

Zetterdahl Ann-Catrine, ledamot

130101–130630

15 000

Fredriksson Ingemar, ledamot

130101–130630

15 000

Hafström Marie, ledamot

130101–131231

15 000

Andrén Eva, ledamot

130701–131231

15 000

Bydén Micael, ledamot

130701–131231

15 000

Davidsson Johan, ledamot

130701–131231

15 000

Sylvander Marcela, ledamot

130701–131231

15 000

Lennartsson Peter, personalrepr.

130101–131231

30 000

Bredberg Anne-Marie, personalrepr.

130101–131231

30 000
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Not 8

Not 4
Diverse externa kostnader

Räntekostnader och liknande poster

Koncernen
2013

2012

2012

Kostnader för
vidareförsäljning

42

35

14

21

Fastighets- och
hyreskostnader

72

74

72

74

Material,
underhåll, transporter
Resekostnader
Främmande tjänster
Admin. kostnader

142

154

Koncernen

Affärsverket
2013

142

154

23

21

20

20

889

635

915

649

151

59

148

56

1 320

979

1 311

975

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

0

0

–

–

Bank
Räntedel i pensionskostnad

33

397

33

397

Finansiell leasing

0

0

0

0

Övrigt

0

1

0

1

33

399

33

399

Not 9
Skatt/ skattemotsvarighet på periodens resultat

Koncernföretagens andel av affärsverkets diverse externa kostnader, 0,4% (0,3)

Not 5
Koncernen
2012

Affärsverket
2013

2012

Avskrivningar:
Immateriella tillgångar

1

1

1

1

12

22

12

22

Fältanläggningar

–

10

–

10

Elanläggningar

3

5

3

5

Teleutrustning

Byggnader

Koncernens resultat före skatt

95

9

Avgår intressebolags andel

–2

–2

Resultat efter intressebolagsandel

94

7

–

–2

Beräknad skatt 26,3%
Omräkning av latent skattefordran
Årets redovisade skatt 22%
Resultat efter skatt

145

132

145

132

Fordon, maskiner mm

9

8

9

8

Ingående värde

Leasade anläggningar

1

2

1

2

Utnyttjat underskottsavdrag; 65x22%

Byggnader

–

0

–

0

Teleutrustning

6

7

6

7

Fordon, maskiner mm

–

1

–

1

Leasade anläggningar

0

0

0

0

177

188

177

188

Nedskrivningar:

2013

2013

2012

Intresseföretag:
Entry Point North AB
Andel i intresseföretag

2

2

–

–

0

0

–

–

2

2

–

–

NUAC HB
Andel i intresseföretag

Not 7
Ränteintäkter
Koncernen
2013

2012

2013

2012

5

17

3

14

Ränteintäkter fr kortfr
placeringar

41

29

41

29

Ränteintäkter fr kortfr
fordringar

1

1

1

1

Övrigt

2

4

2

4

50

51

47

48

Ränteintäkter från bank

22

Affärsverket
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–5

74

5

14
–14
–6

Utgående värde

–6

Not 10
Immateriella tillgångar
Koncernen

2012

–3

Överavskrivningar; 28x22%

Resultat från andelar i intresseföretag
Affärsverket

–
–21

Uppskjuten skattefordran/skuld

Not 6
Koncernen

2012

Årets skattemotsvarighet

Avskrivningar och nedskrivningar
2013

Koncernen
2013

Ingående
anskaffningsvärde

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

17

17

17

17

Årets anskaffningar

–

–

–

–

Utgående
anskaffningsvärde

17

17

17

17

Ingående av och nedskrivningar

–16

–15

–16

–15

Årets avskrivningar

–1

–1

–1

–1

–17

–16

–17

–16

–

1

–

1

Utgående ack. av- och
nedskrivningar
Utgående
planenligt restvärde

Not 11

Teleutrustning (Not 11)
Koncernen

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Koncernen
Ingående
anskaffningsvärde

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

434

447

434

447

Årets anskaffningar

8

10

8

10

Försäljningar/
utrangeringar

–

–23

–

–23

Övriga justeringar

–

0

–

0

443

434

443

434

–226

–227

–226

–227

–12

–22

–12

–22

Årets nedskrivningar

–

0

–

0

Försäljningar /
utrangeringar

–

23

–

23

Övriga justeringar

–

0

–

0

–238

–226

–238

–226

205

208

205

208

Utgående
anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående av- och nedskrivningar
Utgående planenligt
restvärde

Ingående
anskaffningsvärde

2012

2013

2012

2 112

1 877

2 112

1 877

Årets anskaffningar

281

249

281

249

Försäljningar/
utrangeringar

–34

–14

–34

–14

2 359

2 112

2 359

2 112

Utgående
anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar

–1 370 –1 245
–132

–145

–132

Årets nedskrivningar

–6

–7

–6

–7

Försäljningar/
utrangeringar

34

13

34

13

–

0

–

0

Övriga justeringar

Utgående ack. av- och
nedskrivningar
–1 487 –1 370
Utgående
planenligt restvärde

871

742

2013

Affärsverket

2012

2013

2012

Ingående
anskaffningsvärde

–

25

–

25

Försäljningar /
utrangeringar

–

–25

–

–25

Utgående
anskaffningsvärde

–

–

–

–

2012

Ingående
anskaffningsvärde

70

72

70

72

Årets anskaffningar

2

4

2

4

Försäljningar/
utrangeringar

–

–7

–

–7

71

70

71

70

–43

–45

–43

–45

–3

–5

–3

–5

–

7

–

7

–45

–43

–45

–43

26

27

26

27

Utgående
anskaffningsvärde

–15

–

–15

Årets avskrivningar

Årets avskrivningar

–

–10

–

–10

Årets nedskrivningar

–

–

–

–

Försäljningar/
utrangeringar

–

25

–

–

–

–

Utgående
planenligt restvärde

–

–

–

–

Affärsverket
2013

–

25

742

2012

Ingående av- och nedskrivningar

–

871

2013

Ingående av- och nedskrivningar

Utgående ack av- och
nedskrivningar

–1 487 –1 370

Elanläggningar (Not 11)
Koncernen

Koncernen

–1 370 –1 245

–145

Fältanläggningar (Not 11)

Försäljningar/
utrangeringar

Affärsverket

2013

Utgående ack av- och
nedskrivningar
Utgående
planenligt restvärde

Pågående nyanläggningar (Not 11)
Koncernen

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

Ingående
anskaffningsvärde

374

550

374

550

Årets anskaffningar

88

100

88

100

–292

–275

–292

–275

0

–1

0

–1

170

374

170

374

Färdigställda
nyanläggningar
Nedskrivning
Utgående
anskaffningsvärde

Luftfartsverket årsredovisning 2013
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Leasade anläggningstillgångar (Not 11)

Fordon, maskiner mm (Not 11)
Koncernen
2013

Koncernen

Affärsverket

2012

2013

2012

2013

2012

8

10

8

10

2

2

2

2

–2

–4

–2

–4

7

8

7

8

Ingående av- och nedskrivningar

–3

–4

–3

–4

Årets avskrivningar

–1

–2

–1

–2

Ingående
anskaffningsvärde

97

86

97

86

Ingående
anskaffningsvärde

Årets anskaffningar

1

11

1

11

Årets anskaffningar

Försäljningar/utrangeringar/överföring

–

0

–

0

Övriga justeringar

–

–

–

–

98

97

98

97

–68

–59

–68

–59

Utgående
anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar

Affärsverket

2013

2012

Försäljningar/
utrangeringar
Utgående
anskaffningsvärde

–9

–8

–9

–8

Årets nedskrivningar

0

0

0

0

Årets nedskrivningar

–

–1

–

–1

Försäljningar/utrangeringar/överföring

Försäljningar/
utrangeringar

1

3

1

3

–

0

–

0

Övriga justeringar

0

0

0

0

Övriga justeringar

–

0

–

0

Utgående ack av- och
nedskrivningar

–3

–3

–3

–3

–77

–68

–77

–68

4

4

4

4

21

29

21

29

Årets avskrivningar

Utgående ack av- och
nedskrivningar
Utgående
planenligt restvärde

Utgående
planenligt restvärde

Not 12
Andelar i dotterföretag
Organisations-nummer

Antal Aktier

Procent av
aktiekapital

Nominellt
värde

Bokfört värde

Aktier i koncernföretag, Affärsverket, LFV Holding AB

556374-8432

75 000

100

75

75

Indirekta innehav (via LFV Holding AB)
Aktier i koncernföretag - LFV Aviation Consulting AB

556193-1469

3 000

100

3

–

Direkta innehav

Not 13
Andelar i intresseföretag Specifikation av affärsverkets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag
Organisations-nummer

Antal Aktier

Procent av
aktiekapital

Nominellt
värde

Andel av just.
Eget kapital

Bokfört värde
Koncernen

Affärsverket

–

Indirekta innehav (via LFV
Holding AB)
– NUAC HB

969745-6433

–

50

0

0

0

– Entry Point North AB

556682-8272

100000

25

25

0

6

51

118

0

0

–

6

–

Indirekta innehav (via EPN AB)
– Entry Point Central Kft

23399583

143

I koncernens resultaträkning redovisas
resultatandelar från intressebolag i två
poster. Dels resultat före skatt, dels andel
i intressebolagets betalda skatt, vilken
redovisas tillsammans med koncernens
skatter (se not 9).

Andelar i intresseföretag
Koncernen

Årets andel i intresseföretags nettoresultat
Förändring i intresseföretags egna kapital mm
Bokfört värde

Luftfartsverket årsredovisning 2013

2012

2013

2012

10

8

–

–

2

2

–

–

–6

0

–

–

6

10

–

–

6

10

–

–

Ackumulerade resultatandelar mm.
Vid årets början

24

Affärsverket

2013

Not 14

Not 19

Andra långfristiga fordringar

Övriga avsättningar

Koncernen

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

648

464

648

464

Vid årets början
Tillkommande poster

Koncernen
2013
Omstruktureringskostnader
Övriga avsättningar

Avräkning
terminalavgifter
Avräkning Eurocontrol

12

–26

12

–26

–72

210

–72

210

588

648

588

648

Koncernen
2012

2013

2012

27

35

27

34

225

214

208

213

252

249

235

247

Leasingföretag

Not 16

108

92

34

35

34

144

125

143

125

2012

Affärsverket
2013

2012

4

4

4

4

4

4

4

4

2013

2012

2013

23

21

23

21

23

21

23

21

Not 21

Koncernen

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

–

49

–

49

–

92

36

2013

Kortfristiga placeringar

Vid årets slut

108

Koncernen

Affärsverket

2013

Företagscerifikat

2012

Skulder till leasingföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter

2013

Not 20

Not 15

Förutbetalda kostnader

Affärsverket

2012

49

–

49

Övriga icke räntebärande skulder
Koncernen
Trygghetsmedel

Affärsverket
2012

Not 17
Bundna reserver och fritt kapital
Koncernen

Affärsverket

Bundna
reserver

Fritt
kapital

Bundna
reserver

Fritt
kapital

269

218

252

131

–4

4

–

–

–

74

–

94

266

296

252

225

Belopp vid årets
ingång
Förskjutning mellan
fritt och bundet
eget kapital
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Not 22
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

6

7

6

7

Semesterlöneskuld

64

72

63

72

Sociala avgifter

48

52

47

51

Övriga upplupna
kostnader

40

34

39

33

Löner och ersättningar

Förutbetalda intäkter

4

4

4

4

163

168

159

166

Not 18
Avsatt till pensioner
Koncernen

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

Vid årets början

4 027

3 205

4 027

3 205

Årets pensionsavsättning

431

462

431

462

Årets pensionsutbetalningar

–47

–31

–47

–31

–

391

–

391

4 411

4 027

4 411

4 027

Ändrade beräkningsprinciper

Not 23
Ansvarsförbindelser
Koncernen
Borgen för pensionsåtaganden I LFV AirportCenter AB
Borgen för dotterbolag
(LFV Aviation Consulting)

Affärsverket

2013

2012

2013

2012

3

2

3

2

0

0

15

15

3

2

18

17
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Rapportering enligt prestandaplan
I enlighet med Single European Sky-lagstiftningen (SES) har
prestandamål avseende flygtrafiktjänst en route fastställts av
EU för den första referensperioden (RP1) 2012 – 2014. I
enlighet med LFVs SES-certifikat redovisas i följande tabell

de satta målen för det dansk/svenska luftrumsblocket (DKSE FAB) och LFVs uppföljning av dessa. Ytterligare beskrivning av verksamheten finns framförallt i den första delen av
årsredovisningen.

Mål för DK-SE FAB och LFVs utfall
Område

KPI

2012

2013

2014

Flygsäkerhet

Separationsunderskridanden 1

Mål

1,49

1,45

1,42

Utfall LFV

0,36

0,18

Kapacitet

En route ATFMförsening
(min/flygning) 2

Mål

0,2

0,15

Utfall LFV

0,06

0,03

Fastställd enhetsavgift en route
(2009 års prisnivå)

Mål Sverige

591,77

570,85

546,91

Mål LFV

497,59

466,62

437,78

589,00 alt 473,04

453,13

Kostnadseffektivitet
(Sverige)

Utfall LFV

0,08

1 A eller B-händelser / 100 000 flygtimmar i det ATCC-kontrollerade luftrummet ”Copenhagen and Sweden FIR and Malmö, Stockholm och
Copenhagen TMAs”.
2 Antalet förseningsminuter orsakade av ATFM-restriktioner inom En route-delen av Sweden FIR, delat med antalet En route-rörelser, vilket innebär
förseningar orsakat av flygtrafiktjänsten.

Flygsäkerhet: Målet för flygsäkerhet innebär att antalet
flygsäkerhetshändelser som klassificeras som A- elle B inte
får överstiga målnivån per 100 000 flygtimmar. Utfallet för
2013 är preliminärt men indikerar att LFV med god marginal bidrar till att målet nås.
Kapacitet: Målet avseende kapacitet innebär att de förseningar som förorsakas av en route- restriktioner i genomsnitt
ska understiga 15 sekunder per flygning. Den genomsnittliga förseningen var under tre sekunder, vilket innebär att
målet nås med god marginal.
Kostnadseffektivitet: Målet för kostnadseffektivitet är
nedbrutet på stater och leverantörer, varav LFV är en. Målet

26

Luftfartsverket årsredovisning 2013

innebär att en fastställd enhetsavgift för en route-verksamheten inte får överskridas. Det blev ett högt utfall 2012
då den innehåller en okontrollerbar kostnad (ökning av
pensionsskulden). Det lägre utfallet är exklusive okontrollerbara kostnader. De okontrollerbara kostnaderna regleras
vid utgången av RP1, vilket innebär att slutlig avstämning
sker tidigast 2015. Utfallet för 2013 är preliminär tills slutlig
avstämning och rapportering skett men indikerar att målet
har nåtts.
Under 2013 har LFV deltagit vid Transportstyrelsens konsultationer avseende avgifter.

Rapportering enligt regleringsbrev
Här följer en sammanfattande rapportering av hur Luftfartsverket, LFV, verkat för
att de transportpolitiska målen ska uppnås samt uppdrag och mål enligt regleringsbrevet. Återrapportering finns även i övriga delar av årsredovisningen.
Transportpolitiska mål
Enligt förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket ska vi verka för att de transportpolitiska målen
uppnås. Flyget spelar en viktig roll för att möjliggöra för näringsliv och medborgare i hela landet att transportera passagerare och gods, såväl inom landet som globalt. Särskilt för
många mindre orter finns inget realistiskt alternativ till flyget
för att säkerställa snabba och effektiva kommunikationer.
LFV har en viktig roll i luftfartssektorn. En säker, effektiv
och miljöanpassad flygtrafiktjänst är en förutsättning för väl
fungerande flygtransporter.
Till funktionsmålet – som handlar om att skapa tillgänglighet
för resor och transporter – bidrar LFV genom att tillhandahålla säkra, effektiva och miljöanpassade flygtrafiktjänster
över hela landet vilket är en förutsättning för den tillgänglighet flyget ger.
Till hänsynsmålet – som handlar om säkerhet, miljö och
hälsa – bidrar LFV genom att erbjuda säkra flygtrafiktjänster
där största möjliga miljöhänsyn tas. Systemet är uppbyggt
för att LFV inte ska bidra till att någon dödas eller skadas allvarligt. Genom att optimera flygvägar och trafikflöden bidrar
LFV till att minska flygets miljöpåverkan.
LFV spelar en aktiv roll i det arbete som pågår för att utveckla det europeiska flygtrafiktjänstsystemet så att den
långsiktigt växande flygtrafiken ska kunna hanteras samtidigt som målen om ökad flygsäkerhet, reducerade kostnader och minskad miljöpåverkan ska kunna uppnås. LFV har
under 2013 uppnått de EU-mål som satts upp avseende
flygtrafiktjänstens säkerhet, kapacitet samt kostnadseffektivitet och har därmed bidragit till de transportpolitiska målen.
LFV har fortsatt bedrivit en aktiv forsknings- och innovationsverksamhet i syfte att utveckla ny teknik av betydelse
för verksamheten och bidrar därmed till att långsiktiga mål
avseende säkerhet, effektivitet och miljöanpassning kan
uppnås. LFV bedriver ett förändringsprogram för att öka effektiviteten, säkerställa konkurrenskraften och sänka enhetskostnaderna för flygtrafiktjänst. För en djupare redovisning

kring resultatet av LFVs verksamhet under 2013 hänvisas till
övriga delar av årsredovisningen och då framförallt avsnitten
på sidan 5 och 10.

Uppdrag enligt regleringsbrev
Enligt regleringsbrev för 2013 ska LFV under 2013 överlämna kulturhistoriskt intressanta flygplan samt kringutrustning enligt reviderad bevarandeplan till Trafikverket. LFV ska
vidare i samråd med Flyghistoriska föreningen och föreningen Arlanda Flygsamlingars vänner ansvara för att ombesörja
gallring och flytt av flygplan samt utrustning och kostnader
kopplade till dessa åtgärder. LFVs kostnader för genomförandet av uppdraget får högst uppgå till 3 miljoner kronor.
Efter att frågan utretts fattade regeringen 28 november
2013 beslut att förvaltningsansvaret ska överföras från LFV
till Trafikverket (TRV). LFV kommer snarast att överlämna
förvaltningsansvaret för statens flyghistoriska samlingar till
TRV. Samlingarna befinner sig huvudsakligen i Swedavia
ABs lokaler vid Stockholm Arlanda Airport. Trafikverket och
Swedavia AB får träffa avtal om fortsatt upplåtelse av lokaler.
LFV och TRV avser att inför en förestående gallring i samråd
inventera och dokumentera samlingarna.

Mål enligt regleringsbrev
Luftfartsverkets ekonomiska mål avseende räntabiliteten är
att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 4 procent av eget kapital. Räntabiliteten på eget kapital var under
2013 10 procent. LFVs resultat har under 2013 utvecklats
positivt till följd av en viss trafiktillväxt och av ett fortsatt aktivt arbete med att reducera kostnaderna.
Luftfartsverkets långsiktiga ekonomiska mål avseende soliditeten är att denna ska uppgå till minst 15 procent. Soliditeten uppgick den 31 december 2013 till 13 %. Orsaken till
att målet inte uppnåtts är den stora och växande pensionsskulden. På sikt eftersträvar LFV att få lösa in, hela eller delar,
av pensionsskulden och istället betala premier. Om och när
en sådan pensionsskuldsinlösen kan realiseras är i dagsläget
osäkert.
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Redovisningshandlingar
Av regeringens instruktion för LFV (SFS 2010:184) framgår att LFV och de bolag,
där staten genom affärsverket direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande,
tillsammans bildar en affärsverkskoncern.
Koncernen består av affärsverket, det helägda holdingbolaget
LFV Holding AB samt det av holdingbolaget helägda aktiebolaget LFV Aviation Consulting AB samt intresseföretagen Entry
Point North AB och NUAC HB som ägs till 25% respektive 50%.
I Intressebolaget Entry Point North AB ingår dotterföretaget,
Entry Point Central Kft, i Budapest i Ungern, som ägs till 51%
medan Hungaro Control Plc, som ägs av ungerska staten, äger
resterande 49%.
Av instruktionen framgår att LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil
och militär luftfart.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.
Principer för koncernens redovisning av uppskjutna (latenta)
skatteeffekter beskrivs nedan under rubriken Skatter och skattemotsvarighet.

Intresseföretag
Som intresseföretag redovisas företag i vilka affärsverket på
grund av innehav av mer än 20% och högst 50% av rösterna
kan utöva ett betydande inflytande. Intresseföretag redovisas
enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.

Under 2013 har lokal flygtrafikledning bedrivits på 32 flygplatser. Två kontrollcentraler i Malmö och Stockholm har svarat för
trafikledning i luftrummet utanför flygplatsområdena.

Allmän balansvärderingsprincip

Redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar

LFVs redovisning för affärsverket och koncernen följer Förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd samt kravet på god redovisningssed enligt Förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring. I den mån det saknas
normgivning som direkt tar sikte på myndigheter och statliga
verk tillämpar LFV, på sätt som redogörs för i respektive avsnitt
nedan, värderingsreglerna i Redovisningsrådets rekommendationer.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
med avdrag för avskrivning enligt plan. I förekommande fall
görs nedskrivning på sätt som framgår nedan.

LFVs dotterföretag upprättar årsredovisning med tillämpning av
årsredovisningslagen och god redovisningssed för aktiebolag.

Uppställningsformer och tilläggsupplysningar
Resultat- och balansräkningar och finansieringsanalyser har
ställts upp i enlighet med för affärsverk och affärsverkskoncerner gällande regler.
Redovisningsrådets rekommendation RR 4, Redovisning av
extraordinära intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelseändamål tillämpas.

Ändrade redovisningsprinciper m m
I resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser samt i
noter till dessa har vissa marginella korrigeringar och flyttningar
gjorts i 2012 års siffror.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår affärsverket och de koncernföretag i vilka affärsverket direkt eller indirekt innehar mer än
hälften av rösterna för samtliga aktier eller eljest utövar ett
bestämmande inflytande samt de andra bolag (intresseföretag)
i vilka affärsverket till följd av aktieinnehav har ett betydande
inflytande.
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Om inget annat anges nedan har tillgångar, skulder och avsättningar värderats till anskaffningsvärde.

Avskrivning enligt plan beräknas genom att anskaffningsvärdet
periodiseras linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Avskrivning påbörjas när en tillgång är färdig att tas i bruk för sitt
ändamål. När det i en tillgång ingår komponenter med olika
nyttjandeperiod tillämpas reglerna i RR 12 rörande så kallad
komponentavskrivning. Avskrivningstiderna omprövas löpande.
Pågående investeringsprojekt redovisas under rubriken Pågående nyanläggningar. Eventuella nedskrivningsbehov prövas med
tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 17,
Nedskrivningar.
Immateriella anläggningstillgångar
LFV tillämpar Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd rörande redovisning av utgifter för utveckling. Enligt
föreskrifterna ska sådana utgifter för utveckling som uppfyller
specificerade krav tas upp som immateriell anläggningstillgång.
Utgifter för forskning får inte aktiveras. Eftersom Ekonomistyrningsverkets regler bygger på samma princip som Redovisningsrådets rekommendation RR 15, Immateriella tillgångar
har vägledning i olika tillämpningsfrågor hämtats från rådsrekommendationen. Köpt mjukvara vars ekonomiska livslängd
bedöms överstiga tre år tas upp som tillgång.

Avskrivningar enligt plan
Fältanläggningar
Byggnader
Elanläggningar
Teleanläggningar
FMU
Immateriella tillgångar
Leasade tillgångar

15–30 år
15–30 år
5–20 år
5–15 år
3–15 år
3–7 år
3–5 år

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller som operationell leasing. Klassificeringen görs med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99, Leasingavtal.
Avtal som klassificeras som finansiell leasing redovisas som
tillgång och skuld i koncernbalansräkningen samt i förekommande fall i affärsverkets balansräkning. Redovisade belopp
behandlas på sätt rådsrekommendationen anger.

Förrådslager
Förrådslager värderas enligt lägsta värdets princip.

Intäktsredovisning
Affärsverket tillämpar allmänna principer för periodiserad redovisning. Tillämpade principer är förenliga med Redovisningsrådets rekommendation RR 11, Intäkter.
Dotterföretagen tillämpar RR 11 vid sin intäktsredovisning. Dotterföretaget LFV Aviation Consulting redovisar därför intäkter
till följd av pågående konsultprojekt med tillämpning av rekommendationens regler om tjänsteuppdrag.

Kundfordringar
Avsättning för befarade förlustrisker avseende utestående
kundfordringar har skett efter individuell prövning.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 8, Redovisning av effekter av ändrade valutakurser. I
den mån fordringar och skulder har terminssäkrats omräknas
de till terminskurs.

Avsättningar och ansvarsförbindelser
Redovisningsrådets rekommendation RR 16, Avsättningar,
ansvarsförbindelser och eventualtillgångar tillämpas vid redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser.
Under avsättningar redovisas även eventuella framtida åtaganden avseende sådana anställda som erhållit avtals- eller delpension, tjänstebefriade med lön eller som sagts upp på grund av
arbetsbrist och är 55 år eller äldre. Sådana personer kan inom
en sexårsperiod beviljas pensionsersättning enligt avtal med
Trygghetsstiftelsen förutsatt att de inte fått ny fast anställning.
Bedömning av avsättningens storlek har gjorts med ett genomsnittligt belopp som motsvarar högst 48 månadslöner inklusive
särskild löneskatt.

den september till september året innan. Affärsverket får tillämpa de nya beräkningsgrunderna per 2013-12-31.
Dessa förpliktelser redovisas under avsättningar.
Årets avsättning till pensionsskulden har tillsammans med betalda premier kostnadsförts. Räntedelen i årets pensionskostnad
redovisas som finansiell kostnad. I räntedelen ingår värdesäkringen av vissa förmåner. Mindre än 1% av de anställda var inte
aktualiserade per 2013-12-31. vilket innebär att pensionsskulden för dessa har schablonberäknats.
I pensionsskulden ingår utfästelser avseende såväl aktiv personal som pensionärer. Antastbara utfästelser avseende personal
som har tidigare pensionsålder än 65 år ingår i skulden då
dessa pensioner bedöms bli intjänade.
Affärsverket betalar särskild löneskatt på utbetalda pensioner.
Avsättning görs därför för särskild löneskatt baserat på pensionsskuldens storlek vid räkenskapsårets utgång.

Skatter och skattemotsvarighet samt utdelning
LFVs dotterföretag erlägger bolagsskatt. LFV är inte skattskyldigt till inkomstskatt men ska till staten inleverera ett belopp, så
kallad skattemotsvarighet, motsvarande den inkomstskatt som
skulle erlagts om verksamheten bedrivits i aktiebolagsform.
Årets aktuella skattemotsvarighet beräknas på basis av i koncernredovisningen redovisat resultat med avdrag för skattemässiga dispositioner motsvarande de bokslutsdispositioner som
aktiebolag kan utnyttja. Avdrag görs också för den bolagsskatt
som dotterföretagen erlägger.
Både i affärsverket och i koncernen redovisas, i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation RR 9, uppskjuten (latent)
skatt på alla skillnader mellan redovisade och skattemässiga
värden.
Eget kapitaldelen av dels dotterföretagens obeskattade reserver, dels utnyttjad del av affärsverkets möjlighet till överavskrivningar på anläggningar ingår i de bundna reserver som redovisas dels i affärsverkets redovisning, dels i koncernredovisningen.
LFV erlägger särskild löneskatt på pensionskostnader samt är
skattskyldig enligt mervärdesskattelagen.
LFV ska, till staten för år 2013. lämna utdelning motsvarande
15% på resultatet efter skatt. Slutligt belopp för utdelning kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet
av verkets årsredovisning för 2013.

Pensioner

Övrigt

Från och med 2003 gäller pensionsavtalet, PA 03, för statligt
anställda födda 1943 eller senare. PA 03 ingår ålderspension,
efterlevandepension och sjukpension samt temporär ålderspension för flygledare. Pensionsskulden är beräknad av Statens
Pensionsverk (SPV). SPVs styrelse har beslutat om nya försäkringstekniska grunder för beräkning av pensionsskulden, vilket
innebär att nuvärdet av pensionsskulden har beräknats efter en
ränta om 0,5% för 2014 (2013 år 0,40%). Räntan är beräknad
som ett genomsnitt av räntan för lång realobligation för perio-

De siffror som redovisas har i vissa fall avrundats, vilket innebär
att tabeller, grafer och beräkningar inte alltid summerar.
I texter och tabeller redovisas siffror mellan 0 och 0,5 med 0.
Saknas värde anges ett streck.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 95 mkr (9 mkr)
vilket är en förbättring med 86 mkr jämfört med föregående år.
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Risker
Flygmarknadens utveckling påverkar LFVs ekonomi kraftigt. En nedgång i antalet
rörelser utgör en risk, liksom förmågan att genomföra effektiviseringar.
Kravet på sådana är starka för att möta den nya prestandastyrningen av en routeverksamheten och konkurrensen på tornmarknaden.
Finansiella risker
LFVs finansverksamhet och finansiella risker hanteras av
LFV Koncernekonomi. Verksamheten bedrivs utifrån en av
styrelsen fastställd finanspolicy som anger inom vilka ramar
LFV får exponeras för finansiella risker inom områdena
finansiering, finansiell och operationell leasing, placeringar
och valutaaffärer.
Ränterisk definieras som risken för att förändringar i det
allmänna ränteläget medför en negativ effekt på resultatet.
Valutarisk definieras som den resultateffekt en valutakursförändring får på resultatet. Kreditrisk definieras som risken
för att motparten i en transaktion inte kan fullfölja sitt engagemang. Riskvärdet för de finansiella riskerna är lågt med
hänsyn taget till den verksamhet som bedrivs och de ramar
som är satta i finanspolicyn.

Flygmarknadens utveckling
LFVs ekonomi är starkt beroende av flygmarknadens
utveckling. Under 2013 har flygtrafiken utvecklats svagt
positivt i Sverige. Årets första kvartal präglades av en nedgång men under andra kvartalet vände trafiken uppåt och
den positiva trenden fortsatte även under resten av året.
Sammantaget ökade antalet luftrumsrörelser i det svenska
luftrummet med knappt 1 % under 2013 jämfört med
2012. LFV har i budgeten för 2014 räknat med en trafikökning om 1,6 % vilket bedöms kunna infrias. Det finns dock
alltid en risk att trafiken viker nedåt, även om sannolikheten i
dagsläget bedöms vara låg.

Åtgärder
Följa flygmarknadens trafikutveckling och ha beredskap för
att vidta åtgärder vid negativa förändringar.
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Prestandaplan och
kostnadsutveckling
Fr o m 2012 gäller nya förutsättningar för en route-avgifterna till följd av att en ny avgiftsmodell införts inom EU vilket
innebär att principen om full kostnadstäckning ersatts av
en modell med riskdelning mellan leverantörer av flygtrafiktjänst och flygbolagen. Förutsättningarna fastställs i en s k
prestandaplan. För Sverige och LFVs del innebär detta krav
på att sänka de reala enhetskostnaderna med drygt 10 %
under perioden 2012–2014. Som en konsekvens reduceras en route-avgiften i motsvarande utsträckning.
Beträffande avvikelser i trafikprognosen tillämpas en riskdelning som innebär att för avvikelser med upp till 2 procentenheter jämfört med prestandaplanens trafikprognos,
bär leverantörerna den fulla risken, för avvikelser på 2-10
procentenheter bär leverantören 30 % av risken medan resterande risk bärs av flygoperatörerna genom justeringar av
avgifterna. Vid avvikelser på mer än 10 procentenheter bär
flygoperatörerna den fulla risken.
Sedan planen fastställdes har de samhällsekonomiska utsikterna försvagats och trafiken utvecklats svagare än prognosen. Eftersom avgifterna är indexerade påverkar även den
låga inflationen intäkterna negativt.
Undantag görs i övrigt för kostnadsökningar som beror på
faktorer som är ”okontrollerbara” för leverantören. För Sveriges del tillhör okontrollerbara förändringar i pensionskostnaderna denna kategori.
LFV påbörjade under 2009 ett effektiviseringsprogram. Kraven på fortsatta effektiviseringar är starka. För att möta den
nya prestandastyrningen av en route-verksamheten och
konkurrensen på tornmarknaden. Målet för det pågående
förändringsprogrammet är att det under åren 2013–2017
ska medföra effektiviseringar med ytterligare 350 mkr.

Åtgärder

Åtgärder

Ett programkontor har upprättats för att samordna och följa
upp nödvändiga effektiviseringsåtgärder. Budget- och aktivitetsansvar är delegerade och resultatet kommer att följas
nogsamt. Om nuvarande förändringsprogram inte bedöms
ge avsedd effekt måste korrigerande åtgärder vidtas.

Kostnadsmassan måste reduceras. Genomförandet av pågående effektiviseringsarbete är en förutsättning för ökad
konkurrenskraft. Om LFV lyckas med implementeringen
av ”fjärrstyrda torn” (Remote Tower Services, RTS) kan
konkurrenskraften stärkas och risken att förlora kommande
upphandlingar sänkas.

Konkurrensutsättning av
lokal flygtrafiktjänst
LFV bedriver lokal flygtrafiktjänst vid 32 flygplatser 31/12
2013. Verksamheten är konkurrensutsatt fr o m 2010.
Marknadsandelen på den svenska marknaden är i dagsläget
knappt 90 %. Under 2010–2013 har LFV förlorat 9 upphandlingar på mindre flygplatser varav 5 flygplatser bytte
leverantör 1 januari 2014. Under samma period har LFV
vunnit och förlängt 10 avtal.
Den största nationella flygplatsoperatören Swedavia påbörjade en process för upphandling av flygtrafikledningstjänster
och eventuellt kringliggande tjänster som dock avbröts
p g a oklarheter kring det konkurrensutsatta luftrummets
omfattning. Riksdagen har beslutat om ett ”tillkännagivande”
till regeringen om att Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort
behov av samt flygplatser inom samfällda terminalområden
ska återregleras och att LFV ska vara flygtrafikledningsleverantör. Inom regeringskansliet bereds för närvarande en
proposition som förväntas läggas fram under mars 2014.
LFV löper fortfarande en stor risk att bli av med ett antal
kontrakt på lokal flygtrafikledning på den svenska marknaden. Om inte LFV lyckas med planerade effektiviseringar
är sannolikheten för att LFV kommer att förlora ytterligare
tornkontrakt mycket hög.

LFVs skydd mot bedrägeri mm
Sammantaget bedöms LFVs skydd mot bedrägeri, korruption, mutor och andra oegentligheter som gott. Den
huvudsakliga verksamheten är regelstyrd och övervakas av
Transportstyrelsen. LFVs organisation, arbetsordning och
delegeringar, regelverk, instruktioner, processer mm är
definierade och dokumenterade. Därutöver finns ett antal
dokument och en digital personalhandbok som bidrar till att
tydliggöra regelverk och inställning i dessa frågor. Samtliga
instruktioner och dokument finns publicerade på intranätet
som varje anställd har tillgång till.

Åtgärder
För att ytterligare tydliggöra LFVs ståndpunkt i denna fråga
kommer den interna skriften ”code of conduct” att uppdateras. Löpande information angående korruption, bedrägeri,
mutor och andra oegentligheter publiceras via intranätet,
samt delges i samband med nyanställningar och chefsutbildningar.

Kontinuitetsrisker
LFVs kontinuitetsrisker ska omhändertas enligt samma metod som övriga identifierade affärsrisker. Under år 2013 har
ett arbete inletts med att ta fram en gemensam kontinuitetsplanering för hela LFV. Denna beräknas vara klar under
2014.
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Förslag till utdelning
LFV ska lämna utdelning med 15% av årets vinst. För 2013 redovisas en vinst på 74 mkr. Utdelning föreslås
därmed utgå med 11 mkr. Årets skatt uppgår till 21 mkr och avser i sin helhet uppskjuten skatt och avräkning
mot skattefordran. Skatt att betala uppgår därmed till 0 mkr.
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och Luftfartsverkets ekonomiska ställning.
Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid Luftfartsverket är betryggande.

Norrköping den 14 februari 2014

Jan Olson, ordförande

Olle Sundin, generaldirektör

Ann-Marie Bredberg

Micael Bydén

Eva Andrén

Marie Hafström

Peter Lennartsson

Johan Davidson

Marcela Sylvander

Riksrevisionens revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits i februari 2014.

Leif Lundin

32

Luftfartsverket årsredovisning 2013

Anders Tormod

Revisionsberättelse
2014–02–27
Regeringen
103 33 Stockholm

Revisionsberättelse för Luftfartsverket med Luftfartsverkskoncernen
Rapport om årsredovisningen med koncernredovisningen
Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen med koncernredovisning för Luftfartsverket för 2013, daterad 2014–02–14.

Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen med koncernredovisningen
Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning med koncernredovisningen som ger en
rättvisande bild enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt i enlighet med instruktion,
regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. Myndighetsledningen har också ansvar för den interna styrning och kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning med koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Riksrevisionens ansvar är att uttala sig om årsredovisningen med koncernredovisningen på grundval av sin revision. Riksrevisionen har utfört revisionen enligt International Standards of Supreme Audit Institutions för finansiell revision. Denna standard
kräver att Riksrevisionen följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen med koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen
med koncernredovisningen samt om ledningen i sin förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen med
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den interna styrningen och kontrollen som är relevanta för hur myndigheten upprättar årsredovisningen med koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild. Syftet är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte att göra ett uttalande om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i myndighetsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen
med koncernredovisningen.
Riksrevisionen anser att de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för uttalandet.

Uttalande
Enligt Riksrevisionens uppfattning ger årsredovisningen med koncernredovisningen en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Luftfartsverket och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess resultat och finansiering för
året enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och övriga beslut
för myndigheten.
Ansvarig revisor Leif Lundin har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anders Tormod har varit föredragande.

Leif Lundin			

Anders Tormod
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Styrelse
Jan Olson
Styrelseordförande i LFV 2013–
Styrelseledamot i Svedab AB samt
Öresundsbrokonsortiet AS. Har
haft ledande befattningar inom
SAS och SJ . Satt i SJ koncernledning såsom affärsutvecklingschef
2003–2012 och avslutade med
uppdraget som VD under 2012.

Olle Sundin
Generaldirektör och styrelse–
ledamot i LFV 2013–
Ledamot i insynsrådet för SMHI
2014–. Ordf i LFV Aviation Consulting AB och LFV Holding AB, samt
ledamot i Entry Point North AB och
NUAC HB.

Styrelseledamot LFV 2013–
Director Group Communications,
Boliden, 2005–. Tidigare bland
annat Etikanalytiker på Robur AB,
Manager Environmental Affairs för
Scania AB samt Departementssekreterare på Miljödepartementet.

Micael Bydén

Eva Andrén

Styrelseledamot LFV 2013–
Flygvapenchef 2014–
Har tidigare tjänstgjort som Flygvapeninspektör/Flygtaktisk chef,
chef FM Helikopterflottilj, chef FV
Flygskola, Flygattaché i Washington
D.C.

Styrelseledamot i LFV 2013–
Vice President Inköp på Ericsson och sitter i affärsområdets
Networks ledningsgrupp sedan
2010.
Dessförinnan Director för Supply
och Logistics 2007–2010.
Har haft ledande befattningar inom
Ericsson sedan 1995.

Johan Davidson

Marie Hafström

Styrelseledamot i LFV 2013–.
Chefsekonom Sveriges Apoteksförening.
Tidigare bl a politiskt sakkunnig och
bitr samordningschef i Statsrådsberedningen.

Styrelseledamot i LFV 2010–.
Generaldirektör för Kustbevakningen 1996–2005 och generaldirektör
i och stf. chef för Försvarsmakten
2005–2008. Styrelseledamot i Institutet för rättshistorisk forskning. Har
haft ett flertal statliga styrelse -och
utredningsuppdrag.

Ann-Marie Bredberg

Peter Lennartsson
Styrelseledamot i LFV 2010–.

Styrelseledamot i LFV 2010–.
Personalrepresentant.
Ordförande för ST inom Flygledningen i LFV/NUAC
Styrelseledamot i Entry Point North
AB (arbetstagarrepresentant) och
i NUAC HB (arbetstagarrepresentant)
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Personalrepresentant.
1 vice ordförande i ST.

Koncernledning

Olle Sundin,

Mikael Larsson,

generaldirektör

stf generaldirektör o
ekonomidirektör

Anna Falck,
HR- direktör

Niclas Gustavsson,

Ulf Thibblin,

marknadsdirektör

teknisk direktör

Maths Göransson,

Maria Wall Petrini,

chefsjurist

VD LFV Aviation Consulting

Carl Selling,

Anna-Helena Wåhlin,

kommunikationsdirektör

produktionschef
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Tre år i sammandrag
2013

2012

2011

Inrikes

149

148

155

Utrikes

255

250

256

Överflygningar

290

291

295

Totalt

694

689

706

3 195

3 113

3 175

Flygtrafiken (tusental)
Antal rörelser i svenskt luftrum:

Antal service units (tusental)
Ekonomi (mkr där inte annat anges)
Rörelseintäkter

3 093

3 076

2 489

Resultat efter finansiella poster

95

9

85

Investeringar

90

100

84

Räntabilitet på eget kapital (%)

10

1

14

Soliditet (%)
Likvida medel
Eget kapital
Pensionsskuld

13

13

15

3 325

2 592

1 912

784

688

665

4 411

4 027

3 205

Personal
Antal årsarbetare

1 084

1 118

1 138

varav operativa flygledare

605

611

624

varav övrig personal

479

507

514

Antal anställda

1280

1 314

1 320

varav kvinnor

576

578

568

varav män

704

736

752

2,42

2,16

2,16

Sjukfrånvaro (%)
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LFV i Sverige

•
•
•
•

ATS-ENHETER
KONTROLLCENTRALER
HUVUDKONTOR, NORRKÖPING

FLYGLEDARUTBILDNING

FLYGTRAFIKTJÄNSTER 1)
Borlänge
Gällivare
Göteborg City
Göteborg Landvetter
Halmstad
Karlsborg
Kiruna
Kristianstad
Linköping–Malmen
Linköping–Saab
Ljungbyhed
Luleå
Malmö
Norrköping 3)
Pajala
Ronneby
Stockholm Arlanda
Stockholm Bromma
Stockholm Skavsta
Sundsvall Timrå
Såtenäs
Umeå
Uppsala
Vidsel
Visby
Åre Östersund
Ängelholm Helsingborg
Örnsköldsvik
KONTROLLCENTRALER 2)
Malmö
Stockholm Arlanda
FLYGLEDARUTBILDNING
Entry Point North, Malmö
Campus Norrköping
1) LFV bedriver lokal flygtrafikledning
på 28 platser.
2) Kontrollcentraler svarar för flygtrafikledning i luftrummet utanför
flygplatsområdet.
3) Fr o m 1 januari bedriver ACR
flygledning i kontrollzonen för Norrköping, medan LFV fortsätter sköta
det samfällda terminalområdet för
Östgöta- regionen
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