
 

Flyget på banan - tar höjd för Regionens utveckling och expansion 

 

Nya flygplatschefen på Åre Östersund Airport, Peter Fahlén, ger sin syn på flygets 
betydelse för regionen och dess möjligheter till smidig kommunikation ut i landet och 
resten av världen. 

 

“Regionen Jämtland/Härjedalen är inte bara en av Sveriges vackraste. 

Den är också väldigt ”nära” tack vare en väldigt god infrastruktur. Tillgängligheten gör att allt fler 
företag etablerar sig i regionen, och att både invånarantalet och turismen hela tiden ökar. 

Ett viktigt nav är Åre Östersund Airport.  

– Åre Östersund Airport ger etablerade myndigheter, olika organisationer och boende i länet en 
enkel, snabb och flexibel kontakt med omvärlden både inrikes och globalt. Den skapar goda 
förutsättningar för nationella och internationella företag att  utveckla sina affärsmöjligheter vilket 
gynnar fortsatt ekonomisk tillväxt för regionen, säger Peter Fahlén, flygplatschef på Åre Östersund 
Airport.  

Den stora turistnäringen har tack vare flygplatsen en nära anslutning till sina anläggningar som 
lockar besökare från hela världen. Tack vare dessa vinteranläggningar finns det ett stort intresse att 
besöka regionen –  och nya flyglinjer etableras från destinationer som London, Köpenhamn och 
Bristol.  

Antalet resenärer till Åre Östersund Airport har stadigt ökat de senaste åren. 2017 var antalet 
passagerare cirka 500 000.  



Reguljär inrikestrafik mellan Östersund och Stockholm trafikeras dagligen av SAS och BRA. Totalt har 
flygplatsen ett 10-tal avgångar varje dag. Tack vare detta är anslutningar vidare till internationella 
destinationer enkla och smidiga att nå.  

Men det finns också direktflyg ut på kontinenten. 

– Från Östersund avgår direktflyg till många populära charterdestinationer. Med tanke på de långa 
avstånd som regionens invånare har till andra städer, är det väldigt uppskattat att på morgonen 
kunna åka från frukostbordet och sedan några timmar senare landa på exempelvis Mallorca, 
konstaterar Peter Fahlén. 

Gott om internationella besök i Jämtland fortsätter det att bli under 2019 då regionen på bästa 
sändningstid visar upp sig genom två stora idrottsevenemang. Först hålls Alpina VM i Åre, och några 
veckor senare Skidskytte-VM i Östersund. 

– Flygplatsen står redo att göra resan till och från dessa historiska event till en så smidig upplevelse 
som möjligt. Både flygbolag och Swedavia som äger flygplatsen jobbar aktivt med innovationer som 
kommer att underlätta incheckning och bagagehantering. 

  

Men Jämtland/Härjedalen är ju som sagt vackert också – inte minst sett från ovan … 

– Det är ofta vi får höra från piloter att Åre Östersund Airport har världens vackraste inflygning och 
kanske gör den flygplatsen till en av världens vackraste, med Oviks- och Årefjällen samt Storsjön som 
storslagen fond, avslutar en stolt flygplatschef, Peter Fahlén.  


