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MidSweden 365 GÄLLÖ 
Unikt event och testområde med  
möjlighet att köra på snö året om.
Erbjuder: Stadig temperatur på  
-4 grader, gott om förvarings och  
garagemöjligheter, attraktiv utemiljö  
som går att nyttja. Möjlighet till mat  
och logi.

Östersund  
64 110 invånare

Utveckling, forskning  
och kompetens
Några exempel på aktörer:

EMC labbet  
SWEDAC-ackrediterat anpassat för fordon.
Erbjuder: Provningslabroratorium, testar  
elstörningar på fordon och komponenter.

Mittuniversitetet
Erbjuder: Utbildning och forskning med bland  
annat tillgång till vindtunnel.

IUC Z-group
En samlad kompetens för länets industrikluster.
Erbjuder: Utbildning, nätverk och stöd.

Jämtland Härjedalens centrala position geografiskt har alltid varit en av våra styrkor. Vi 
kan med lätthet samarbeta med Tröndelag i väster, samtidigt som vi ligger strategiskt placerat mitt 
i Sverige. Här finns orörd natur, en unik fjällmiljö och pulsen från stadskärnan i Östersund. Vi har väl 
utvecklad infrastruktur vilket gör att du snabbt kan ta dig till och från regionen med både flyg, tåg 
och elbil. Tillsammans gör detta att Jämtland Härjedalen är ett populärt resmål såväl sommar  
som vinter för både nationella och internationella gäster. 

De senaste åren har vi även sett en kraftigt ökad inflyttning vilket har gjort att kompetensen  
hos de som bor här breddats. Det finns redan en rad utbildningar inom branschen men även  
utrymme att utveckla den delen ytterligare då utvecklingen sker snabbt och etableringar  
med ny teknik regelbundet kommer hit.

Vi har en tät laddinfrastruktur genom hela länet och det finns kapacitet för tyngre  
fordon samt större energikrävande etableringar som serverhallar och batterifabriker.  
Allt försörjs av grön el som är tillverkad här.

Jämtland Härjedalens utgångspunkt är unik och vi har goda möjligheter att  
utveckla en större plattform för motorbranschen här. 

ÖSTERSUND

BORGAFJÄLL

KALL
JÄRPEN

OFFERDALÅRE

FRÖSÖN

RISSNA

SVEG

VEMDALEN

GÄLLÖ
Jämtland 131 810 invånare

Flyg 1 timme Östersund–Stockholm

Tåg 5 timmar Östersund–Stockholm

Mittuniversitetet 7 000 studenter

Åre  
Motortesternas Stureplan vintertid med 
en rad attraktiva och publika event. 
Erbjuder: Testarena och bra läge för  
publika event.

Kall  
Här har det pågått fordonstester i över 20 år.  
Kall byggdes upp för motortester vilket gör att det 
finns en lång historia av event och motortester här. 
Det finns vacker natur, ostördhet, sjöar och vägar 
samtidigt som det är nära Åre. 
Erbjuder: Tester på isbana, terrängbana, hotell,  
lokaler och garage i direkt anslutning till testområdet.

Offerdals motorstadion RISE/ÄNGE 
Ett ostört område i en bygd som växer. Här byggs det för fullt och  
det dyker upp nya företagsetableringar samtidigt som redan befintliga  
företag expanderar.  
Erbjuder: Motorbana och ytor att nyttja.

Depå Grande RISSNA 
Sedan 2003 har företaget drivits av 
bilsportentusiaster med mångårig  
rallyerfarenhet. 
Erbjuder: Rallytestser, fordonstester, 
kommersiell verksamhet, utbildning, 
konferens, event, boende mat och  
tillgång till garage.

Fordonstest 
på Åresjön

Frösöpark FRÖSÖN  
Erbjuder: Hotell, testarena, isbanor  
och eventarena.

Molanda JÄRPEN  
Erbjuder: Flygfält, testarena, motorbana, 
terrängbana, område för exploatering.

Trötänga HERRÖ SVEG 
Här finns ett myrområde på fem hektar där det utförs säkra tester. Det finns 
möjlighet att landa med små flygplan och utföra fordonstester. Tröt betyder  
lek och Änga betyder äng eller myr, vilket beskriver verksamheten rätt bra. 
Erbjuder: Isbana och motorbana under vintersäsong på ett myrområde på  
5 hektar. Samt terrängbana.

Hedlanda VEMDALEN 
I anslutning till två skidorter med 15 minuter till Björnrike och 15 minuter till 
Vemdalsskalet hittar du Hedlanda. Detta är ett område som växer så att det 
knakar och som ligger i startgroparna för att exploatera ytterligare. 
Erbjuder: Flygfält, isbana, terrängbana tester och aktiviteter.

Borgafjäll 
På gränsen till Jämtland och Västerbotten 
hittar du detta snösäkra område vid  
vägens ände i en unik fjällmiljö.
Erbjuder: Befintliga körområden.

ETT URVAL AV BEFINTLIGA TESTANLÄGGNINGAR I JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Antal laddstationer: 146 st       Antal laddpunkter: 522 st
Publika snabbladdare: 25 st



Tobias Classon, SOPRA STERIA

Torbjörn Bäckström, ADVALI

Johan Didriksson, POLARIS

ADVALI

Tester med tunga fordon 
Advali har över 15 års erfarenhet av att testa tunga for-
don i Jämtländska miljöer. De testar främst bussar och 
lastbilar innan de ska ut på marknaden vilket gör att de 
ligger långt fram i utvecklingen där fokus just nu ligger 
på omställning till elfordon. 

Idag arbetar ungefär 55 personer i olika omfattning i 
Brunflo utanför Östersund och Malmby utanför Sträng-
näs. Detta gör att det regelbundet körs fordon som ska 
testas mellan dessa orter och testerna kan pågå i allt 
från en vecka till flera år.

– Egentligen är det inte körningen som ligger i fokus 
utan själva datainsamlingen av information. Med vår 
kompetens kan vi analysera och berätta för utvecklare 
och andra uppdragsgivare vad som händer och om vår 
upplevelse, berättar Torbjörn Bäckström, Advali.

I dagsläget står företaget inför en större elektrifiering av 
verksamheten. Från cirka 20 procent rena elfordon eller 
hybrider till att det om ett år ska vara hela 80 procent 
elfordon. 

– Vi ska påbörja ett stort elfordonsprojekt där fjärr-
transporterna med tunga fordonen ska elektrifieras. Det 
kräver att de ska klara av att åka långa sträckor innan 
de behöver laddas.

I dagsläget finns det inte laddstruktur för tunga fordon 
i Jämtland Härjedalen. Vilket har gjort att Advali själva 
valt att sätta upp laddstolpar för att kunna genomföra 
testerna. 

–Jämtkraft har hjälpt oss med strömmen så att vi kan 
placera dessa laddare hos oss. Tanken är att vi ska ha 
fyra laddare med kapacitet för att ladda tunga fordon, 
innan sommaren. 

Macken med laddstolpar kommer att stå hos Advali un-
der projekttiden. Sedan hoppas de att utvecklingen ska 
ha kommit så långt att någon investerare kan ta över 
och laddmöjligheter för tunga fordon kan finnas publikt 
i regionen.

– Vi har legat långt fram i utvecklingen när det 
gäller möjligheterna att ladda personbilar, så 
jag hoppas att man kan haka på här också. Det 

skulle skapa stora möjligheter för andra 
tester, etableringar och för att vi 

ska kunna fortsätta växa och 
vara attraktiva som region. 

SOPRA STERIA

Mjukvarutester 
Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som 
är ledande inom digital transformation med kompetens 
inom verksamhetsutveckling, strategi och IT. De har 
kontor och kunder runt om i Europa och på kontoret i 
Östersund finns 14 anställda. 

Idag arbetar de med uppdraget att analysera laddinfra-
struktur i Norden och se över kompetensen för batteri-
försörjning och även nyttjande av digitala tvillingar. För-
utom att arbeta med digitalisering inom detta område 
arbetar de även med mjukvaruutveckling inom fordons-
tillverkning, både med tester på distans och i fabrik. 

Styrkan ligger inom datainsamling och Internet of 
things, IoT, som är ett samlingsbegrepp för saker som 
har en inbyggd elektronik och uppkoppling.

– Idag är bilar väldigt anvancerade IoT-enheter, vi ar-
betar till exempel med förutsättningar för självkörande 
bilar och liknande processer, berättar, Tobias Classon, 
affärenhetsschef, Sopra Steria. 

Det finns ett flertal företag i Jämtland Härjedalen som 
arbetar med fordonstester och hårdvaruteknik. Sopra 
Steria arbetar med mjukvarudelen och har ett flertal 
biltillverkare runt om i Europa som kunder.   

– Vi arbetar i skärningen mellan människor, affär och 
teknik. Det är där vi vill vara och möjliggöra att även den 
kompetensen finns i Jämtland.

Ungefär hälften av en bil är mjukvara. I mjukvarutester-
na kan man till exempel undersöka vad som händer i en 
bil vid kyla, vad som händer med batterikompetensen 
och dess förmågor och vad som händer när man kör ut 
självkörande fordon på vägarna.

– Vår idé är att vara en del av och skapa den framtida 
 världen, där fordonstester, batteridatadrivet och  
autonoma fordon är viktiga områden för framtiden.  
Där kommer vår kompetens till användning och vi kan 
bidra till Jämtlands och framtidens utveckling inom 
området. 

Att det finns goda 
möjligheter till samar-
bete och utveckling här 
tycker jag att nätverk-
sträffen som Business 
Region MidSweden 
anordnade i november 
är ett bevis på.

En annan utvecklingsmöjlighet som Torbjörn ser är 
testmiljöer för autonoma- och självkörande fordon.   
Om regionen fortsätter vara på tå och ligga i framkant 
vid sådana satsningar skulle det gagna företag inom 
branschen och fortsatt attrahera stora tillverkare, vilket 
i sin tur gör att de kan växa i sina engagemang här.

– Vi har kunnat behålla våra uppdragsgivare och fått 
nya tack vare bland annat omgivningarna i Östersund 
med närhet till både natur och stadskärna, vilket har 
varit idealiska för tester. Vi har gått från att ha några 
enstaka elfordon och en handfull anställda till att emel-
lanåt sysselsätta nästan 60 personer eftersom vi som 
region har legat långt fram samt att vi i samarbete med 
kommunen har kunnat visa att vi satsar på förnybart.

POLARIS

Tester med snöskoter
Redan idag är Jämtland Härjedalen ett län med många 
platser för testverksamhet och det har blivit lite av en 
hubb för snöskoter och fordonstester. Detta gör att  
det finns gott om kompetens och möjligheter för  
samarbete.

– Östersund har ett bra kostnads- och kompetensläge. 
Här finns teknik samt utrustning och jag ser att det 
skulle kunna bli en naturlig bas för utvecklingen av våra 
produkter som säljs i Sverige och Norden berättar Johan 
Didriksson, produktchef för Polaris, snöskoter i Europa.

Under en längre tid har Polaris bedrivit produkt-tester i 
Jämtland. Företaget har sin bas i Nordamerika men runt 
om i Sverige finns 65 återförsäljare med huvudkontor 
i Östersund. Där arbetar det idag 16 personer, bland 
annat teknisk chef för Norden, utbildningsansvarig  
för Norden och produktchef för snöskoter i Europa.  

Härifrån bedrivs även teknisk utbildning, teknisk sup-
port, eftermarknadssupport, marknad, sälj och ekonomi. 

En stor del av verksamheten och dess styrning för 
snöskoter går via Östersundskontoret ut till de nordiska 
länderna och till viss del Ryssland, Italien, Frankrike och 
Island.

Produkterna i Norden har andra krav och utmaningar än 
dem i Nordamerika vilket är en av anledningarna till att 
företagets fordon även testas i Jämtland Härjedalen.

– Här finns bra grundförhållanden och jag är trygg med 
att det redan finns ett stort område med testverksam-
het och kompetens här. Något som även vi kan använ-
da oss av vid vår produktutveckling. Vi fortsätter att 
elektrifiera våra fordon och det kommer att vara otroligt 
intressant att vara med på den resan.

I år väljer Polaris att förstärka arbetslaget med personal 
från USA för att utföra tester. I första skedet är det en 
amerikansk ingenjör som kommer till Östersund men 
målet är att få test-rollen permanent på plats för att 
säkerhetsställa lokal kompetens. Kontoret i Östersund 
kommer att hjälpa till med maskiner och utrustning 
så att ingenjören kan köra på olika platser i Norden i 
samarbete med nordisk personal. Tanken är att han 
även kommer att träffa kunder för att samla in behov 
för framtiden, där elektrifieringen är en naturlig del av 
företagets strategi. Även förstärkning av programva-
ruutveckling kommer att ske genom att personal från 
Östersund skickats till USA för att utbilda sig inom 
programvara och tester i olika miljöer för validering och 
testning här i Norden samt Östersundsområdet.

– Det utförs fler och fler tester utanför Nordamerika då 
krav för t ex emissioner och ljud ska tillfredställas, detta 
i kombinationmed att bränslet varierar i olika länder, då 
ska Östersund vara ett självklart val för Polaris. Vi bär 
en stolthet över att ha snöskoterverksamhet här och 
vårt mål är att vi ska förstärka denna ställning inom 
företaget.



Vill du utveckla ditt företag inom fordons- och motortester så  
välkomnar vi dig till en etablerad marknad i Jämtland Härjedalen.  

Mattias Lönn
Projektledare fordonstester

Event & People AB
Telefon: 070-271 71 66 

E-post: lonnracing@gmail.com

Fredrik Blom
Manager

Business Region MidSweden
Telefon: 070-636 02 34

E-post: fredrik.blom@regionjh.se
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