
             

  
 

 

Pressmeddelande 2013-12-12 

Fjärrstyrda torn en unik lösning för flygtrafikledning 
LFV och Saab har tillsammans utvecklat en operativ och teknisk lösning för fjärrstyrda 
torn som kommer att bli den första anläggningen i världen som får licens för operativ 
drift. Det är en ny, helt svenskutvecklad produkt för flygtrafikledning på distans färdig 
att tas i drift under första kvartalet nästa år. 
 
- Detta är en ny och banbrytande  teknik för branschen. Remote Tower Services ger LFV 
möjlighet att på ett säkert sätt leverera tjänster och samtidigt minska kostnaderna för våra 
kunder, säger LFVs marknadschef Niclas Gustavsson. 
- Intresset är mycket stort. Saab visar denna vecka systemet för intressenter från 25 olika 
länder. Saab har skapat en ny global marknad för fjärrstyrda torn, där det inte längre är en 
teknikfråga utan en implementeringsfråga, säger Per Ahl, marknadschef Air Traffic 
Management. 
Tekniken fungerar så att kameror och sensorer placeras ut på flygplatsen och allt de 
registrerar länkas i realtid till flygledningscentralen och projiceras i en 360-gradersvy. 
Istället för att titta ut genom ett fönster för att se flygplanen, ser man dem på bildskärmar. I 
flygledningscentralen kontrollerar och styr flygledaren trafiken precis som i ett vanligt 
flygledartorn. 
Tekniken är nu klar att tas i skarp drift i Sundsvall, där centralen för flygtrafikledning är 
placerad, och på Örnsköldsviks flygplats. Transportstyrelsen beräknas lämna licensen för 
operativ drift under januari månad. Örnsköldsvik blir därmed den första flygplatsen i 
världen att styras på distans. 
 
Företagsfakta 
LFV är ett statligt affärsverk som ansvarar för flygtrafiktjänst i svenskt luftrum. Varje år 
hanteras omkring 700 000 flygplansrörelser. LFV är även verksamt utomlands. 
Omsättningen är drygt 3 miljarder och antalet anställda 1 300. 
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar 
som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och 
medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny 
teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 
 
Bilder på fjärrstyrda torn kan laddas ner på lfv.se/press. 
 
 


