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Letter of support för projektansökan
”GreenFly”
Bakgrund
Trafikverket har fått i uppdrag att arbeta med grön omställning för flyg. Tillsammans med
forskningsinstitutet RISE håller de nu på att skriva en projektansökan inom Norra
Periferiprogrammet för att utreda och driva på utvecklingen för produktion av biobränsle
för flyg. Ansökan ska vara inne den 30 november.
Tanken är att Sveriges fyra nordligaste regioner tillfrågas om att skriva under ansökan via
ett så kallat "Letter of Support", det vill säga respektive region skriver ett brev med en
avsiktsförklaring om att man stödjer projektet och varför det är viktigt för regionen.
Trafikverket kommer att vara "lead-partner" och projektet beräknas pågå från maj 2019 april 2022. Ingen medfinansiering från deltagande regioner krävs. Deltagare i projektet är
tänkta att förutom Trafikverket och RISE vara de fyra norrlandsregionerna och de regionala
och kommunala flygplatserna, någon region/expertis från Finland och expertis från Island.

Region Jämtland Härjedalens deltagande i projektet
Jämtland Härjedalen är en inlandsregion i norra Sverige. Regionens i särklass störst
växande näring är besöksnäringen. Fjällvärlden i Jämtland Härjedalen är internationellt
attraktiv och destinationen har besökare från hela världen. Idrotten och stora
idrottsevenemang är av stor betydelse för tillväxten och år 2019 arrangeras både VM i
skidskytte och alpina VM i Östersund och Åre.
I den regionala utvecklingsstrategin anges att flyget har en ”viktig roll för att ge
resmöjligheter mellan Östersund och Stockholm över dagen samt för besöksnäringen.
Flyget till Stockholm ger också möjlighet att snabbt och enkelt nå andra destinationer i och
utanför landet. Ett bra utbud av turer anpassade till behoven ska finnas. Konkurrens
mellan olika flygbolag ska uppmuntras.” Av den regionala utvecklingsstrategin framgår
också att; ”Från Härjedalen, där avstånden till både tåg och flygplatsen på Frösön är
långa, ska det finnas dagliga flygförbindelser till Stockholm anpassade till resenärernas
behov.”
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Flyget är för Region Jämtland Härjedalen viktigt för tillgängligheten och tillväxten. Vid Åre
Östersund Airport bedrivs idag reguljär inrikes trafik med ett flertal olika flygbolag samt
även direktlinje till bland annat Bristol och London, förutom dessa också charter till några
europeiska destinationer. Vid Härjedalen Sveg Airport trafikerar inrikes reguljär trafik till
Stockholm Arlanda Airport.
Flygets betydelse för sjukvård och räddningstjänst är mycket stor. Möjligheter att kunna
använda flyg vid olika räddningsinsatser och krislägen kan vara avgörande. Jämtland
Härjedalen har stora geografiska områden med begränsad tillgänglighet och flyget är viktigt
för att kunna genomföra snabba räddningsinsatser.
Region Jämtland Härjedalen välkomnar initiativet med projektet ”GreenFly” – grön
omställning för flyg för utveckling och produktion av hållbara bränslen för flyg. Att kunna
erbjuda bioflygbränsle för flyg i och till och från Jämtland Härjedalen är angeläget.
Tillgången på biobränsle är idag ett hinder för ett ”grönare flyg”. Det biobränsle som
används vid Åre Östersund Airport idag exporteras från Kanada. Med en större tillgång och
produktion av biobränsle i Europa och Skandinavien skulle omställningen till grönt flyg
kunna gå snabbare.
Projektet ”GreenFly” ligger i linje med det arbete som Region Jämtland Härjedalen bedriver
kopplat till målen om hållbar tillväxt samt visionen om ett fossilfritt län 2030. Satsningen
passar väl in i de strategiska mål som antagits för en minskad miljö- och klimatpåverkan.
Region Jämtland Härjedalen ställer sig därför positiv till att delta i projektet ”GreenFly” som
kommer att ledas av Trafikverket i samarbete med forskningsinstitutet RISE.
Härmed intygas att Region Jämtland Härjedalen avser delta i projektet ”GreenFly” om
ansökan beviljas och under förutsättningar som beskrivits av Trafikverket.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Robert Uitto
Ordförande regionala
utvecklingsnämnden

Anders Byström
Förvaltningschef regional utveckling
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