SKIDÅKNING & SKIDSKYTTE I

världsklass

Exploatering runt världens längsta skidtunnel i ett berg.
”Här skapas Sveriges mest spännande plats”.

VÄRLDENS LÄNGSTA
SKIDTUNNEL I ETT BERG

SKIDTUNNLAR I SVERIGE

SVERIGES MEST SPÄNNANDE PLATS
INNE I BERGET erbjuds 1,4 kilometer skidspår. Bara fantasin sätter gränserna för hur träningsturismen i Gällö ska
utvecklas. Företag, kommun, region och privata aktörer –
tillsammans skapar vi en världsunik plats för rekreation,
träning, möten och affärer. Ytterligare etableringar bidrar
till att skapa Sveriges mest spännande plats för skidåkning och skidskytte – året runt!

UNIK UPPLEVELSE
DESTINATION GÄLLÖ ligger i Bräcke kommun, fyrtio minuters
bilfärd från Östersund, en och en halv timme från
Sundsvall och fem timmar från Stockholm. Att resa hit
är enkelt. Världens längsta skidtunnel inne i ett berg är
en unik upplevelse och en stor reseanledning.

PITEÅ

0,4 KM

HALV MILJON I NÄROMRÅDET
DESTINATIONENS primära målgrupp finns mellan
Trondheim och Sundsvall, ett område med en
halv miljon invånare och där intresset för
skidåkning och träning är stort. Den sekundära
målgruppen är de tusentals Vasaloppsåkare och
fritidsmotionärer som varje år behöver träna,
men som bor där snön alltför ofta lyser med sin
frånvaro.

1,4 KILOMETER

TEMPERATUR

lång bana med klassiska
spår och skatespår

4 minusgrader

HÖJDSKILLNAD

SKIDSKYTTEBANOR

7 meter eller 25
höjdmeter/varv

6 banor fördelat på två kammare
i direkt anslutning till skidspåret

PRESTATION PÅ HÖGSTA NIVÅ

VÄRLDSUNIK SKIDUPPLEVELSE

MID SWEDEN 365 är en tillgänglig arena och området har

SKIDTUNNELN MID SWEDEN 365 är världens längsta skidtunnel inne

möjlighet till aktiviteter 365 dagar om året. Här
erbjuds bästa möjliga förutsättningar för prestation
och hård träning genom kvalitet i alla led för såväl
motionär som elit. Den unika miljön som är naturnära,
historisk och spännande ger ytterligare en dimension
till träningen och upplevelsen.

i ett berg. De vindlande tunnlarna har funnits i åratal och
först när försvarsmakten började nedrusta uppstod möjligheten att förvärva och utveckla den spännande platsen
som idag består av året-runt-skidåkning och möjlighet till
skidskytte i skottsäkra banor.
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GÄLLÖ

1,4 KM

TORSBY

1,3 KM
GÖTEBORG

1,2 KM
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framtidsvisionen
EXKLUSIVT
KONFERENSRUM
I BERGET

STUGBY
GÄLLÖ SKA BLI träningsturismens mecka i Sverige. Hit kommer grupper året runt
för att träna, bo, äta och göra andra aktiviteter. Skidtunneln Mid Sweden 365
ska bli den främsta inomhusanläggningen i norra Europa för längdskidåkning
och skidskytte där både elit och motionär får en högklassig upplevelse.

UNIKA
BOENDEN I
NÄROMRÅDET

SERVICEBYGGNAD
MED CAFÉ

DESTINATION

GÄLLÖ
LOKALPRODUCERAD
MAT OCH ÖL

VAR HAKAR
DITT FÖRETAG PÅ?

NÅGRA KUGGAR SAKNAS
RESEANLEDNINGEN FINNS. Målgrupperna är tydliga. Några kuggar
saknas innan upplevelsen är helt komplett. Boende, aktiviteter
och paketering, restauranger eller sportutrustning. Var hakar du
och ditt företag på?

4

5

SKIDUTHYRNING
OCH SKIDSHOP

EXPLOATERINGSPLATS
översikt

exploateringsMÖJLIGHETER

Mot östersund

E14

EXLOATERINGSPLATS

10.000m2
mark

E14

björkberget

BERGRUM

Viken

Gällö

FINNS ATT TILLGÅ

Vatten- och avlopp

indraget

EXPLOATERBAR MARK

inom exploateringsplats

fiber

ca 5000 m2

indraget

björkberget

inhäGnat

skidtunneln

område

priser för mark

3-50 kr per m2

ca 5 000 m2

ca 3 000 m2

Viken

DEN FÖRSTA STORA INVESTERINGEN är avklarad. Nu är röda mattan utrullad
för den som vill kliva på tåget. Här erbjuds mark både ute och i bergrum, bra fiberanslutningar och VA i direkt anslutning till tomtgräns.
Bräcke kommun välkomnar exploatörer som har intresse av verksamhet i anslutning till skidtunneln.
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ca 700 m2

SJÖ
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Mot sundsvall

ETABLERADE FÖRETAG – ETT AXPLOCK

Gällö idag

JÄMTLANDS BRYGGERI

Sveriges mest prisbelönta bryggeri

gällö timber

Sveriges nyaste sågverksföretag

polyver

föregångare inom polyuretanstövlar

okq8

CAMP VIKING

ICA GÄLLÖ

FOLKETS HUS

Gällö bil & motor (MECA)

erbjuder vandrarhemsboende
och lunchrestaurang

är områdets bilverkstad med
bilservice och reparation

BAKGÅRDEN

Silvarus outdoor

stugor i olika storlekar och
restaurang precis vid sjön

brygger sin egen öl och erbjuder
catering samt vacker konferenslokal

gällös mack SÄljer bränsle,
livsmedel och mat

en välsorterad mataffär som har
bra catering

FÖR AKTIV FRITID OCH NATURTURISM

FRAMGÅRDEN

erbjuder boende, mat och konferensmöjligheter

”Skidtunneln är ett nytt besöksmål i Bräcke kommun
men också i hela regionen och i Sverige.
Den ska leda till fler företagsetableringar och arbetstillfällen. Skidtunneln är ett utmärkt komplement
till det skidkluster som redan finns i regionen med bland annat Vintersportcentrum på Mittuniversitetet och VM-arenan i Östersund. Tillsammans skapar vi unika träningsmöjligheter i världsklass”

Sven-åke draxten
Kommunalråd Bräcke kommun (2008-2018)

”När Skidtunneln öppnade valde vi att
öppna vår friluftsbutik precis intill.
Förutom att vi säljer utrustning för sport- och friluftsintresserade besökare inom längdåkning, sportskytte, jakt och friluftsliv så samarbetar vi med lokala entreprenörer. Därför kan vi erbjuda olika
typer av upplevelser. Vi blir helt enkelt starkare tillsammans med andra företagare. Att fler företag
etablerar sig ser jag som positivt, det gör Gällö till en attraktionspunkt på flera sätt.”

DESTINATION GÄLLÖ

RESEANLEDNINGAR

GÄLLÖ LIGGER I Bräcke kommun med fem mil till närmsta
stad, Östersund. Här växer ett aktivitetsutbud fram
som skapar en världsunik plats för träningsturism.

Sveriges längsta skidtunnel i ett berg

Varje dag passerar 2000 fordon Gällö enligt Trafikverkets uppgifter. Sträckan går under namnet Green
Highway och längs sträckan finns olika initiativ
kopplat till alternativa bränslen och är numera
laddningstätast i Sverige för elbilar. Vid Gällö
järnvägsstation finns elbilsladdplats. I anslutning till
skidtunneln finns även Tessla Superchargers.

världens nordligaste pilgrimsled

Linda cederlund
ÄGARE av silvarus outdoor

utförsåkning i harmonisk miljö

VÄRLDSKLASSIGT SPORTFISKE

”Allt som sker på en ort ger följdeffekter
och det har vi märkt kring skidtunneln.
Nu gäller det för oss att vara på hugget, lyssna på målgruppen och erbjuda det de efterfrågar.
Med skidtunneln är det lättare att starta upp nya verksamheter och för befintliga verksamheter att
utvecklas. Som jag ser utvecklingen framåt behöver Gällö bra boenden för att bli en tränings- och
turistdestination.”

Erik FaxBrink
Ica-handlare i Gällö
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Världens bästa
skidregion

”Med fem mil till Mid Sweden 365 är det lätt att åka hit.
Mitt jobb med sponsorer inom svensk skidåkning gör att
jag träffar många med ett stort skidintresse. Självklart hoppas jag att ett antal ska välja att förlägga
träning och företagsaktiviteter i Gällö.”
Anders Södergren, fd elitskidåkare

TRÄNINGSTURISMEN
EN FLUGA SOM STANNAR
ticket collection sätter hälsoresor och träning som
nummer ett i sin senaste trendspaning.

VÄRLDSMÄSTERSKAP

SKIDTUNNELN ATTRAKTIV

PÅ NATIONALARENAN för skidskytte i Östersund hålls återkommande världscupstävlingar och 2019 är staden värd för
skidskytte-VM. Tolv världsmästare ska då koras och tävlingarna visas live i 21 länder med en förväntad publiktillströmning på 120 000 besökare under tio dagar.

SAMARBETET inom träningsturism i allmänhet och längdskidåkning i synnerhet är mycket god i regionen. Forskare
visar intresse för skidtunneln och samarbetet kommer att
öka i framtiden.

10

»»

50 miljarder kronor lägger svenskarna
varje år på hälsa och motion.

»»

Svenskarna tränar mest i Europa.
7 av 10 tränar regelbundet.

»»

Var femte svensk tycker att träning på semestern
är viktigt och andelen ökar för varje år.

»»

Träningsturismen kommer att öka. Digitala utvecklingen
eskalerar, enligt Kairos Future.

OLYMPISKT TESTCENTER

TESTER I VÄRLDSKLASS

NATIONELLT VINTERSPORTCENTRUM (NVC) är världsledande inom
skidforskning och ett olympiskt testcentrum för
vinteridrott i Sverige. Nationellt vintersportcentrum samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn som vill testa och utveckla nya material för idrott.
Företagen använder forskningskompetens för att jobba
med produktutveckling, exempel på sådana företag är:
Craft, Nike och Stadium men även klädföretaget H&M.

SPORTS TECH RESEARCH CENTRE är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. Forskningen bedrivs
i samarbete med ett brett spektrum av olika branscher,
från sjukhus och ledande outdoorföretag till internationella företag inom verkstadssektorn. Sports Tech
Research Centre har flera tekniskt avancerade labb,
varav några är världsunika. Här finns vindtunnel, labb
för materialprovning och additiv tillverkning (3D-print).
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Enkel resa
MED BIL TILL
DESTINATION GÄLLÖ

TÅGET STANNAR
TIO GÅNGER PER DAG I GÄLLÖ

Östersund: 40 min

Sundsvall: 1 timme och 50 minuter

Sundsvall: 1,35 tim

Östersund: 30 minuter

Stockholm: 5,10 tim

Stockholm: 4.40 med snabbtåg. 5.40 med intercity

Trondheim: 4,20 tim

Hyr bil på OKQ8 i Gällö!

trondheim

ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT
Ett 60-tal ankomster från Arlanda och Bromma
per vecka.

SUNDSVALL-TIMRÅ AIRPORT
Ett 50-tal ankomster från Arlanda och Bromma per
vecka.

Åre
östersund
Gällö
Sundsvall

Varmt välkommen till
en världsunik möjlighet!
HELEN BOSTRÖM
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE
Telefon: 070 375 9252
E-post: helen.bostrom@bracke.se
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