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Konferensaktivitet:  
Ice driving 
Ice Driving går att boka som heldag eller halvdag och  

inkluderar en eller flera av följande aktiviteter:

• ABS/UNDANMANÖVER. Hantera halt underlag, testa 

panikbromsning, väj för hinder och få ut maximalt av 

ABS-systemet.

• SLALOM. Lär känna bilens och dina egna gränser, bli 

bättre på styrteknik och balans mellan gas och broms.

• HANDLINGBANA. Lär dig skillnaden på under- och över-

styrning, ta kontroll över bilen, få till en riktigt skön sladd  

genom kurvan.

• MEDÅKNING. Åk med vår snabbaste instruktör några 

varv på handlingbanan.

Frösö Park Driving Experience  
- en del av Frösö Park Arena
Frösö Park Arena är en av Norrlands största 
kongress-, mäss- och evenemangscenter. 
Tre minuter från Åre Östersund Airport och 
tio minuter från Östersund. 

Vi tar emot allt från 100 till 3 500 gäster och erbjuder hög säkerhet 

och personlig service för den stora internationella kongressen, 

branschmässan eller konserten. På området finns dessutom ett 

högklassigt designhotell.

 

• FRÖSÖ PARK ARENA är totalt 4 000 kvm och har plats för upp 

till 3 500 personer. Här finns öppningsbara väggar, ordentlig 

takhöjd och alla möjligheter att anpassa ytorna efter era 

behov. 

• LAT.63 ART ARENA passar mindre grupper på upp till 150  

personer och lämpar sig för workshops, möten, mindre mässor, 

utställningar och företagsfester samt som studio vid produkt-

fotograferingar.

Frösö Park Arena – service, flexibilitet, tillgänglighet 

och säkerhet. Med bästa tänkbara läge!

Quality Hotel Frösö Park är Norrlands sportiga hotell och mötes-

plats. Här kan du mötas, svettas, äta, sova, träna, vila, njuta och 

jobba. Vi erbjuder ett personligt möteshotell med både hög och 

låg puls. Här finns 350 bäddar och 10 sviter — de flesta med en 

storslagen utsikt över Storsjön och den jämtländska fjällvärlden.

RESTAURANG. I vår avslappnade restaurang Kava serveras 

maträtter med förnimmelser av Jämtland. Frukost, brunch, lunch, 

middag och en klassisk barmeny. Drycken är noggrant utvald för 

att passa säsongens rätter. 

SPA. Vårt 1 200 kvadratmeter spa är både inbjudande och välgö-

rande. Njut av inomhus- och utomhusbad, torr- och ångbastu och 

en rad olika behandlingar.

SPORT. Alla hotellgäster tränar fritt i vårt fullskaliga gym. Vill du 

träna utomhus finns flera löp-, skid- och trailrundor. Dessutom 

har vi ett uppskattat utegym och en hinderbana.

Quality Hotel Frösö Park

Kontakt: frosoparkhotel.se  063-16 50 00

Frösö Park Driving Experience
I samarbete med Flatout Sweden

Frösö Park Driving Experience Frösö Park Arena

Frösö Park Driving Experience har genomfört bil- och 

däcktester, mässor samt förarutbildningar för bl.a. Scania 

Sverige och Volvo. Vid Scanias mässa deltog även Mi-

chelin,  

WV och HIAB. Under 2018 kommer vi att vara värd för  

en lansering av ett nytt friktionsdäck i samarbete  

med Continental Däck samt för ett kundevent med  

Scania Sverige. Ytterligare bil- och däckföretag har  

visat intresse för 2018 och 2019.

I anslutning till motorbanorna finns ett högklassigt hotell, 

tvätt hallar, garage, breafinglokal m.m. Vår lokal Lat.63 

art arena ger dessutom en häftig inramning till bilut-

ställningen, kundeventet eller fotograferingen av er  

nya produkt.

Gör som många andra  
- boka Frösö Park  
 Driving Experience
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Fakta om motorbanorna

Kontakt och förfrågan:

ISMOTORBANA FÅLATJÄRN, RÖDÖN

• 400 m raksträcka  

• 1 km handlingbana

ISMOTORBANA VÄSTBYVIKEN

• 400 m raksträcka  

• 1 km handlingbana

ISMOTORBANA KUNGSGÅRDSVIKEN

• 400 m raksträcka 

• 1 km handlingbana

MOTORBANAN PÅ FLYGPLATSEN

• 700 m raksträcka 

• Totalt 2 km motorbana 

• Briefinglokal för ca 40 personer

• Total yta 17 hektar, varav 50% betong och asfalt  

(på övriga ytor planeras en terrängbana)

FRÖSÖ PARK DRIVING EXPERIENCE:  
Fredrik Fortkord 
070-441 58 51 
fredrik@frosoparkarena.se 
frosoparkarena.se

Frösö Park Driving Experience
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Advali AB har över 10 års erfarenhet av att validera fordon i en rad olika miljöer
och situationer. Vi använder idag hela vårt härliga län Jämtland med omnejd  
som testområde för ny spjutspetsteknologi inom tunga fordon.

Kontakt:
VD. Torbjörn Bäckström, 063-6850031, torbjorn.backstrom@advali.se

Grävarvägen 7  |  83498 Brunflo  |  advali.se

Fakta
• Fordonstester i Jämtland och även runt 

 om i Europa sedan 2006.

•  Stor erfarenhet av ny teknik och förnybara   

 bränslen.

•  Certifierade för arbete med elhybrider

• 20 anställda.

• Säte i Brunflo.

• Sekretessklassade lokaler och verkstad 

 till förfogande.

Avancerad validering av fordons 
egenskaper i autentiska miljöer

Flexibla lösningar 
Vi har autentiska testmiljöer för alla typer av fordonsapplika-

tioner och erfarna testförare som kritiskt granskar fordonens 

egenskaper. Vi testar främst bussar och lastbilar, för våra 

kunders räkning, som kan köpas på marknaden om några år.  

Det som främst präglar vårt sätt att arbeta är vår möjlighet 

att skräddarsy lösningar som är flexibla för våra kunder.

Behov: 

Säkerställa fordonets beräknade funktionen

och kvalitet.

Lösning: 

Lång- och korttidsprov i naturlig miljö, samt

tekniska mätningar.

Resultat: 

Kompletterar kundens egna resurser, ökade uppdrag.

Advali

EMC - LABORATORIET
ÖSTERSUND

RESURSER ÖSTERSUND
Support and Services främsta resurs är den mycket kompetenta och 
erfarna personalen. Våra EMC-ingenjörer har gedigna baskunskaper i 
elektronik och mekanik, men som specialister också stora teoretiska 
kunskaper inom EMC-området kombinerat med bred praktisk erfaren-
het. Vi utgör sammantaget en kvalificerad expertis inom EMC-teknik. 
Därmed kan vi erbjuda våra kunder professionella och totalekonomis-
ka lösningar för både små och stora uppdrag.

ACKREDITERING
Vårt provningslaboratorium är ackrediterat av 
SWEDAC enligt EN ISO/IEC 17025. 
Vår verksamhet har varit ackrediterad sedan 
1992 och vi var det första provningslaboratoriet 
för EMC i Sverige som erhöll ackreditering.

FAKTA
Vi utför provning enligt de flesta standarder som används inom 
fordonsindustrin, t.ex:

• CISPR 25

• ISO 11451 / ISO 11452

• ISO 7637-2

• ISO 16750-2

• ISO 10605

Till vårt förfogande har vi:

• Vårt större skärmrum (lxbxh) 12,3 x 9,2 x 4,4 m

• Vårt mindre skärmrum (lxbxh) 8,4 x 3,5 x 3,2 m

KONTAKT
Sektionschef, Örjan Festin 010-215 43 54

orjan.festin@saabgroup.com  |  www.emcinfo.se

Saab AB i Östersund erbjuder unika möjligheter för EMC-provning av fordon samt 
av komponenter och system till maskiner och fordon. Vi stödjer er också gärna i 
EMC-frågor under alla faser i utvecklingen, som bollplank eller som mer delaktiga i 
utformning av kretsdesign och systemlösningar.

www.saab.com Saab Support and Services

Storlienvägen 56

831 25  Östersund

Tel: +46 63 15 62 39

EMC Östersund.indd   1 2018-03-13   15:33:00



FRÖSÖ PARK DRIVING EXPERIENCE  
Fredrik Fortkord 
070-441 58 51 
fredrik@frosoparkarena.se 
frosoparkarena.se

GREEN HIGHWAY 
Anne Sörensson
070-600 51 31
anne.sorensson@ostersund.se
greenhighway.nu

ÖSTERSUNDS KOMMUN  
Lars-Åke Wassö 
070-284 2611 
lars-ake.wasso@ostersund.se 
ostersund.se

BUSINESS REGION MIDSWEDEN  
Fredrik Blom 
070-636 02 34 
fredrik.blom@regionjh.se 
businessregionmidsweden.se

ADVALI AB 
Torbjörn Bäckström
063-6850031 
torbjorn.backstrom@advali.se 
advali.se

Samarbetspartners och kontakter

EUROPEISKA 
UNIONEN
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden

SVEDAVIA  
Magnus Trense 
0738-469090
magnus.trense@swedavia.se
swedavia.se

SAAB
Örjan Festin
010-215 43 54
orjan.festin@saabgroup.com
emcinfo.se


