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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
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JÄRPEN

OFFERDALÅRE
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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



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

Lars-Åke Wassö
Investment Promoter

Business Region MidSweden
Telefon: 070-284 26 11 

E-post: lars-ake.wasso@regionjh.se
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