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Medfinansiering till projekt "CAT III - start och landning vid dimma - Åre
Östersund Airport" (RUN/506/2018)
Sammanfattning
Under hösten 2018 har diskussioner förts mellan Swedavia AB, Region Jämtland Härjedalen,
Östersunds-, Krokom-, och Åre kommun kring möjligheterna att finansiera investeringar på
Åre Östersunds Airport. Detta för att komma bort från problemet med dimma som omöjliggör
start och landning och som under många år har inneburit problem, med inställda som
försenade flyg, för såväl näringslivet som enskilda personers resande. Investeringarna som
planeras innebär att flygplatsen vädersäkras från dimproblematiken och genomförs via
investeringar i olika typer av banljus, elkraftsförsörjning, styr- och övervakningsutrustning
samt instrumentlandningssystem. Flygplatsens investering till en kategori CAT III innebär att
flygplatsen kan fungera som en reservflygplats för andra flygplatser i regionen när de har
dimproblem, även om Åre Östersunds Airport skulle ha samma dimproblematik.
Den totala investeringen omsluter 75 679 513 kronor. Investeringen genomförs under
perioden 2019 till 2021. Investeringen föreslås finansieras enligt följande:
Swedavia AB: 38 500 000
Region Jämtland Härjedalen: 27 179 513
Östersunds kommun: 7 000 000
Krokoms kommun: 1 000 000
Åre kommun: 2 000 000
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att
beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden
2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Förslag till beslut
1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet ”CAT III - start och
landning vid dimma – Åre Östersund Airport” med 35,91 % av redovisade och godkända
kostnader, dock max 27 179 513 kronor.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala utvecklingspolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering
ordnas i enlighet med ansökan.
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Beslut
1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet ”CAT III - start och
landning vid dimma – Åre Östersund Airport” med 35,91 % av redovisade och
godkända kostnader, dock max 27 179 513 kronor.
2. Medfinansiering tas från anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
3. Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken och gäller under
förutsättning att övrig finansiering ordnas i enlighet med ansökan.

Expedieras till
Swedavia AB

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Medfinansiering till CAT III - start och landning vid dimma - Åre
Östersund Airport
Borttagen på grund av personuppgifter.
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