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Inledning 
Coldtech är en förstudie för att identifiera och validera testmiljöer, och tester, i kallt klimat 
inom Jämtland/Härjedalen. Syftet med förstudien är att validera möjligheterna till ett 
genomförande av Coldtech tester i kallt klimat tillsammans med aktuella aktörer och 
intressenter. Förstudien finansieras av Tillväxtverket, Region Jämtland/Härjedalen och 
Destination Östersund. Förstudie Coldtech har drivits under perioden 1 mars 2021 till 31 
oktober 2021 av Peak Innovation.  

 

Bakgrund och omvärld 
 
Testmiljö 
Enligt Sveriges innovationsmyndighet Vinnova är en testmiljö eller testbädd “en fysisk eller 
virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, 
test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom 
utvalda områden” (Vinnova 2021) För att räknas som testbädd ska även testmiljön vara 
tillgänglig för andra utanför den egna organisationen. Testbäddar kan delas in i tre nivåer, 
laboratoriemiljöer, simulerad miljö och verklig miljö.  

En testmiljö användas för att antingen utveckla och test en produkt, process eller tjänst, för 
att certifiera eller för att erbjuda test av produkt, process eller tjänsten till återförsäljare 
eller slutkund, eller ibland även för utbildning. Test och demonstrationer spelar en allt 
viktigare roll i många innovationsprocesser och därför är det av stor vikt att Sverige skapar 
bra möjligheter för detta nationellt. 

För att bygga upp en bra testmiljö behöver man dels ha en attraktiv miljö, gärna kompetens 
inom området kopplat till testmiljön, samt att den ska vara tillgänglig och bokningsbar. Det 
viktigaste är att man har en tydlig efterfrågan från potentiella kunder, utan efterfrågan så 
spelar det ingen roll hur bra själva miljön är. Därför är det viktigt att kolla på affärsmodellen 
när man bygger upp testmiljöer. I figur ett visas ett exempel från Vinnova vilka delar som 
man bör gå igenom vid ett uppbyggande av en testbädd/testmiljö.  
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Figur 1: Aktiviteter i planering och projektering av testmiljöer (Guide för testbäddsutveckling) 

Testmiljö i Jämtland 
Jämtlands län är ett landskap som är rikt på naturresurser och med vackra och attraktiva 
miljöer att leva och bo i. Förutom att leva och bo så har Jämtland en stark och unik 
konkurrensfördel med sitt geografiska läge i den norra periferin att utveckla och erbjuda 
testmiljöer för företag och forskningsorganisationer som vill testa och utveckla produkter 
och tjänster kopplat mot vårt arktiska klimat. Detta område med kopplingen till arktiskt 
klimat är något som länet behöver ta ett krafttag omkring och finna en stark samverkan 
mellan olika aktörer och sektorer och kunna paketera samt utreda hur de regionala SME-
företags konkurrenskraft kan stärkas genom satsningar på testarenor/testmiljöer med fokus 
på klimatets möjligheter. 

Testmiljöer i kalla miljöer kan definieras och tolkas på flera sett. Kalla miljöer är såklart den 
kalla och snörika vinter vi har i regionen men vårt klimat på sommaren är också bitvis kallt, 
blåsigt och regnigt och kan också upplevas kallt och erbjuda en testmiljö. Vår definition på 
kalla miljöer är därför de miljöer som vi kan erbjuda i vår region. Enligt Köppens 
klassifikation är vi i ett kalltempererat klimat med svala somrar och nederbörd under hela 
året. Detta resulterar att vi har boreala skogar i låglandet och alpin tundra i fjällen. 

2017 släppte den internationella organisationen OECD släppte sin rapport "Territorial 
Reviews: Northern Sparsely Populated Areas" där det arktiska klimatet i de norra regionerna 
pekades ut som absolut fördelar i ett internationellt perspektiv där länet har en 
konkurrensfördel inom exempelvis test och utveckling av tjänster och produkter med 
koppling till Coldtech. I rapporten lyfts Swedish Proving Ground Association i Norrbotten 
fram som ett framgångsexempel - en plats för att testa bilar i kallt klimat som 
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sammankopplar forskare, ingenjörer och andra tjänsteleverantörer med biltillverkare vilket 
genererat en stor positiv effekt på det omkringliggande samhället och dess SME-företag. 

Under de senaste åren har allt fler fått upp ögonen för länet som en testmiljö/testarena för 
innovation och utveckling där våra komparativa fördelar och attraktionskraften i livsmiljön 
blir en konkurrensfördel i en global kontext. Ett exempel är Åre som har stärkts som en plats 
för start-up bolag som vill kombinera sitt företagande med en livsstil. Vår gleshet och klimat 
kopplat till ett trippelhelix-baserat innovationsstödsystem med snabba kontakter och närhet 
till beslutsfattare är en uppskattad konkurrensfördel.  

Att skapa en utväxling på länets komparativa fördelar gällande det arktiska klimatet, 
glesheten, de attraktiva livsmiljöerna samt närheten och snabbheten till beslutsfattare i det 
Jämtländska ekosystemet för innovation och utveckling är en unik möjlighet att stärka hela 
regionens konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. För länet är möjligheterna att 
etablera testmiljöer på olika arenor för företag och forskning en oslipad diamant som kan ge 
starka positiva samhällseffekter till både de regionala företagen samt övriga samhället. Till 
detta behöver vi knyta an oss aktörer och spetskunskap som kan hjälpa till att driva 
utvecklingen samt att detta kan genomförs på ett hållbart sätt; ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt. Genom detta ges möjligheter att förstärka hela näringslivsstrukturen i länet. 

Förutom själva testverksamhetens nytta så skulle verksamheten också kunna bli en 
besöksanledning för affärsresenärer. Detta skulle exempelvis kunna paketeras som 
“testturism” eller "Testdestinationen Östersund". Då traditionell turism förväntas att avta 
något efter pandemin så kan detta vara ett nytt sätt att arbeta med att få gästnätter till 
Östersund och andra delar av regionen. Destination Östersund ser, och tror, på denna 
koppling och bistår projektet med bland annat med att undersöka vilka möjligheter och 
kapacitet för logi och kringservice som finns och kan kopplas till dessa testmiljöer. 

Förstudien har fokuserat på fyra områden där regionen bedömdes ha komparativa fördelar 
och styrkeområden inom Coldtech: Fordonstester, Vintersporttester, Förnybar energi och 
hälsa i ett kallt klimat. Under projektets gång så framkom det att det även områdena Risk 
och Kris och Skog skulle kunna vara intressanta områden där vi bedömde att vår region kan 
ha komparativa fördelar för testmiljöer, varav dessa områden började också kartläggas.  

 
Kopplingar till program och initiativ 
På internationell nivå och nationell nivå satsas det på utveckling av testmiljöer, Tex inom 
EUs Horizon projekt eller utlysningar från Energimyndigheten och Vinnova. Vinnova driver 
en satsning på testmiljöer via initiativet ‘Testbädd Sverige’. Till exempel fick Vinnova 
uppdrag från regeringen att stimulera nyinvesteringar, vidareutveckling och ökad 
användning av test- och demonstrationsmiljöer i hela landet.  Vinnovas anslag förstärktes 
med totalt 447 miljoner kronor för ändamålet kommande åren 2021-2024 (Regeringen 
2021). På regional nivå så är regionen delaktig Horizon2020 initiativ, som relaterar till 
testmiljöer inom E-hälsa och digitalisering av glesbygden.  
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Inom europeiska regionala utvecklingsfonden så kopplar insatserna i projektet till att 
uppfylla insatsområde 3: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. 
Projektet bidrar till de särskilda målen genom att utveckla och tillämpa nya 
företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på 
internationalisering. Även förbättrad lönsamhet bland företag som aktivt bidrar till 
klusterinitiativ och ökad andel företag med affärssamarbete på internationella marknader. 
Utöver den tydliga kopplingen till insatsområde 3 så kommer den indirekt att bidra till att 
stödja övergången till en koldioxsidsnål ekonomi i alla sektorer (insatsområde 4), samt att 
möjliggöra gör insatsområde 1, att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.  

 
Mål och förväntat resultat av Förstudien 
Huvudfrågeställning: Vilka möjligheter finns det i Jämtlands län att utveckla testmiljöer inom 
området Coldtech som har en internationell attraktionskraft och kan locka hit 
internationella företag och forskningsorganisationer samt för regionens SME att integreras i 
detta och nå ut i internationella värdekedjor?  

Underfrågeställningar eller delmål:  

- Identifiera och ta fram en fördjupad kartbild över intressanta kommersiella test- och 
utvecklingsmiljöer som har en nationell och internationell attraktions- och 
konkurrenskraft inom området Coldtech med primärt med koppling till 
Fordonstester, vintersport tester, förnyelsebar energi och hälsa i kallt klimat.  

- Analysera och konkretisera de identifierade miljöerna för att se vilka miljöer som har 
förutsättningarna att attrahera nationell och internationella företag och 
forskningsorganisationer till regionen för testverksamhet inom Coldtech samt hur 
detta kan stärka våra företags möjligheter att nå ut på den internationella arenan. 
Organisera miljöerna utifrån tematiska områden.  

- Göra en färdplan för hur man går vidare och etablerar en fungerande struktur för att 
tillgängliggöra och marknadsföra testmiljöer inom Coldtech i Jämtlands län.  

- I ett genomförande projekt så bör man gå vidare och kraftsamla ägarna av dessa 
miljöer och tillsammans med det regionala näringslivet samt offentlig sektor 
formalisera och etablera en organisation som kan företräda regionen och blir en 
gemensam ingång för samverkan, utveckling, paketering och försäljning av 
testarenorna. Projektets övergripande mål är att identifiera, tydliggöra och 
konkretisera intressant kommersiella test- och utvecklingsmiljöer i region 
Jämtland/Härjedalen inom området Coldtech.  

 

Förväntat resultat vid projektavslut av förstudien  
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• Lista över identifierade testmiljöer indelade i temaområden Kartläggning av 
testmiljöernas ägarstruktur, potentiella kunder, samt vilka nyckelresurser som 
behövs för att den ska kunna gå att sälja. 

• En färdplan som beskriver vad som behöver göras för att gå ifrån identifierade 
testmiljöer till tillgängliggjorda, marknadsförda testmiljöer. 

• Vidare skall förstudien ha, om resultatet har fallit ut gott, ska ambitionsförklaringar 
tecknas mellan inblandade aktörer för ett genomförande projekt 

Målgrupper: Projektets primära målgrupp är Small Medium Enterprises (sk SME-företag) i 
Jämtlands län, Mittuniversitets arena för näringslivssamverkan. SME-företagen som 
erbjuder testkapacitet och eller äger infrastruktur för tester. SME-företag som kan leverera 
tjänster och produkter till testmiljöerna, dess kunder samt att själva kunna nyttja 
testmiljöerna för egen FoU och FoI verksamhet. För Mittuniversitets arena för samverkan 
handlar det om att kunna bidra med både kunskap och forskningsmiljöer där samverkan kan 
ske med näringslivet och det omgivande samhället. Indirekt målgrupper blir regionens 
kommuner som kan se nya affärsmöjligheter där fysiska miljöer och arenor kan erbjudas till 
internationella företag och forskningsorganisationer utifrån kommunernas komparativa 
fördelar. Genom detta genereras övriga positiva effekter till samhället såsom ökad handel, 
fler gästnätter, leveranser av lokala tjänster och service från företagen m.m.  

Resultat Förstudien 
Nedan kommer en beskrivning av resultat från förstudie indelat i de fyra tematisk områdena 
Fordonstester, Hållbar Energi, Vintersport, Hälsa samt de två ytterligare områdena Risk och 
Kris och Skog som vi undersökte lite närmare under projektet.  

Fordonstester  
Bakgrund  
Tester av fordon sker på en rad platser i världen men för vintertester är Sverige ledande och 
majoriteten av dessa tester sker i Norrbotten. Betydelsen av denna industri för de lokala 
samhällena i Norrbotten beskrivs i rapporten "Regionala effekt - Testnäring i Norrbotten" 
från 2018 genomförd av forskare vid LTU. Företag i testnäringen omsätter 450 miljoner per 
år enligt 2016 års bokslut mot tidigare 200 miljoner 2007. Detta genererar även en 
betydande effekt på den regionala sysselsättningen i form av leveranser av service och 
tjänster (från låg- till högteknologiska), faciliteter (garage, servicehallar m.m.) och personal 
såsom mekaniker och IT-personal. Förutom detta som kan ses som erbjudanden av direkt 
service till testnäringen så har även besöksnäringen fått en stark positiv utveckling då både 
logi och upplevelser är viktiga för de internationella företagen som kommer till regionen. 
Enligt rapporten genererar testnäringen omkring 100 000 gästnätter och c:a 2 500 - 3 000 
internationella kunder (kundernas personal) årligen i regionen under vinterhalvåret. Detta 
ger betydande effekter på lokal handel och annan service. Vidare pekar rapporten på att 
den lokala befolkningen gynnas genom ett större utbud av t.ex. service än vad annars skulle 
vara möjligt. 
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Fordonsnäringens direkta andel av BRP i de regioner som har mest testverksamhet i 
Norrbotten varierar mellan 0,5% och 14,2%. I Arvidsjaur och Älvsbyn var den direkta 
andelen av BRP under en procent och i Arjeplog hela 14,2%. I beräkningen ingår inga 
indirekta effekter enligt rapporten "Regionala effekt - Testnäring i Norrbotten" från 2018 
utan enbart de direkta effekterna som utgörs av de identifierade aktiebolagen. 

Utifrån analysen av testnäringens betydelse i Norrbotten inom fordonsindustrin så är 
bedömningen att länets möjligheter att skapa tillväxt och sysselsättning är stora, genom att 
erbjuda testmiljöer och testarenor inom våra styrkeområden. Ett viktigt steg blir att 
koordinera och skapa samverkan utifrån ett trippelhelix-perspektiv och där aktörerna 
gemensamt arbetar framåt med erbjudanden till den internationella marknaden. 

Vidare att strategiska partnerskap vidareutvecklas med andra aktörer utanför regionen 
såsom LTU, RISE, NTNU samt SINTEF i Norge. Just gränsöverskridande samverkan lyfts även 
fram av OCED som en strategisk rekommendation för att stärka länets konkurrenskraft. 

Omvärldsanalys 
En studieresa till Norra Sverige genomfördes i projektet där vi besökte Drive Center Arena i 
Fällfors, Arctic Falls anläggning i Piteå (inomhus) och i Vitberget vid Vidsel. Dessutom hade vi 
möte med organisationen Swedish Provning Ground (SPGA) som har många av 
fordonstestanläggningarna som medlemmar. Några av slutsatserna från resan och mötena 
är att testanläggningarna i området attraherar runt 5000 individuella testare/utvecklare, 
100 000 gästnätter och 500-600 anställda i branschen. De uppskattar också att Sverige har 
ca 25-35% av den globala marknaden av vintertesterna. Andra områden som är stora på 
fordonstester vintertid är USA (något mindre marknadsandel än Sverige), Finland (ungefär 
hälften av Sveriges andel) plus en del tester i Mongoliet, Nya Zeeland och i Japan.  Det är 
stora investeringar som gjorts på dessa anläggningar, i vissa fall flera hundratals miljoner. De 
har även tittat på en stor testanläggning och om man skulle göra den inomhus men enligt 
deras analyser så skulle det vara för stor risk med en sådan anläggning. Satsningen på 
samverkan via SPGA lyfts också som en framgång för att stärka hela testmiljön i regionen.  

AstaZero: är ett bolag som ägs och drivs av RISE Research Institute of Sweden och Chalmers 
tekniska högskola. De är ett världsledande teknologiskt center för forskning och utveckling 
inom trafiksäkerhet, uppkopplade och autonoma fordon och transporter. Testmiljön ligger 
strax utanför Borås och innehåller olika uppbyggda vägar och kulisser för att testa och 
simulera på olika vägar från landsbygd till statsmiljö. Dessutom har de en inomhushall på 
700 m x 40 m för att kunna göra tester i ljus dygnet runt i en vädersäkrad miljö. AstaZero 
vänder sig till företag och Volvo är största kund, omsättningen ligger på 120 miljoner. 
AstaZero är en unik miljö för tester, dock är det inte ett lika säkert vinterklimat som i 
Jämtland eller Norrbotten, vilket har både sina för och nackdelar. 
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Aktörer 
Aktörer som identifierats, samt en kort beskrivning av deras verksamhet: 

Trötänga, Sveg: Utbildning, upplevelser, säkerhet och miljö. Området ligger vid/på ett stort 
myrområde strax utanför Sveg, som blir en optimal arena på vintern när myren fryser. 
Trötänga erbjuder bl.a. halkbanor, testbanor (året runt), förarutbildning, upplevelser, polis 
utbildning, Öhlins test och utveckling, rallytest, föreningslivet (HMS/HAK m.fl.), 
UTV/ATV/Offroad/bil, test av stora och små fordon och evenemang. 

Depå Grande, Rissna: Det började med att Seat behövde testvägar för sina rallybilar. 
Verksamheten har vuxit och innehåller idag ett stort testvägnät på en radie om ca 3 mil 
kring Rissna. Affärsidén är primärt att hyra ut vintervägar isvägar, anordna ett vägnät för 
provkörning. Depå Grande har även egna bilar som går att hyra. De kunder som kommer är 
dels rallyteam, och egna rallyåkare. På sommaren håller man företagsevent, crosscart.  

Mattias Lönn, Event and People: Mattias ordnar event för företag inom däck-, och fordon. 
Eventen körs primärt i nära anslutning till Frösö Park, där dels Frösö Parks mark ställs till 
förfogande, samt två isar på Rödön som plogas. Event and People anordnar även 
evenemang i andra delar av länet, och utanför länet. Man har ett nära samarbete med 
Patrik Sandell.  

Patrik Sandell, Flat out Sweden:  Patrik är en meriterad rallyåkare som har ett stort nätverk 
inom rally- och fordonsbranschen.  Patrik samordnar event inom fordon-, och däck, ofta i 
nära samarbete med Event och People. Patrik har bl.a. värdefulla kontakter med nya 
elbilstillverkare.  De nya elbilstillverkarna söker nya områden för test, då de redan 
etablerade fabrikaten redan har väl inarbetade testarenor i Norrbotten.  

Frösö Park, Frösön: Frösö Park består av dels ett fastighetsbolag som äger och utvecklar 
området, samt ett hotell som finns inom området. Det finns en ca 11 ha stor inhägnad yta 
vilken har dedikerats till fordonstester. Frösö Park har en historia med tester och event, och 
är fortsatt intresserad att medverka kring dessa.  

Advali, Brunflo: Verksamheten är sprungen ur Vericate, där man brutit loss 
testverksamheten åt Scania och bildat bolaget Advali. Testverksamheten består i att göra 
fordonsprov åt Scania i huvudsak på landsväg och i stadsmiljö. Företaget har ca 25 personer 
som dagligen testar fordon.  

Green Flyway, Östersund: En internationell testarena för framtidens flyg. Testområden 
innefattar passagerarflyg, drönare, autonoma drönare, luftrum och laddning.  

Polaris, Östersund: Polaris har sitt huvudkontor för Norden i Östersund. Därifrån kommer 
testverksamhet att bedrivas på snöskotrar och ATV, med start i januari 2022. Testerna 
kommer bl.a. att bestå av fälttester för att förstå hur man uppfattar problem här i vårt 
klimat, jämfört med Nordamerika. 
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Kall Autolodge: Motortester har bedrivits i Kall i ca 20 år. Anläggningen är för närvarande till 
salu, och är därför inte aktiv i samma utsträckning som tidigare.  

Vemdalen: Här finns en intressant hub (Hedlanda) som ligger centralt placerad mellan 
Vemdalsskalet och Björnrike där det erbjuds flygfält, körområde, terrängbana och mycket 
mer. I närhet av detta område finns även möjlighet till test av fordon på sjöis.  

Funäsdalen: Det finns starka föreningar och företag i området som är villiga att investera i 
nya intressanta projekt. Här finns redan några mindre privata testanläggningar vintertid som 
med enkla medel kan utökas vid behov.  

Molanda: I Järpen, Åre kommun, ligger Molanda Flygplats. Delar av banan, och 
kringliggande ytor, används för biltester och event verksamhet. Anders Fluch, Speed 
Production, har sett över möjligheten att bygga en testanläggning och vädersäkra delar av 
banan genom att uppföra en klimathall. Bl.a. har man tittat på en s.k. VehiDome (ett 
upplåstbart tält som kan följa en testbana) som man anser uppfylla de krav som ställs från 
biltillverkare m.fl.   

Andra initiativ och kompetenser kopplat mot fordonstester i region JH  
Projekt 

Fordonstester och testmiljöer i Jämtland Härjedalen, ett delprojekt i Regions Etablerings 
projekt. Start maj 2021, avslut november 2021. Syftet är att kartlägga vilka testarenor vi har 
i länet, se dess potential, skapa etableringar utifrån befintliga och aktörer. Därutöver jobba 
med, sammanfoga, och skapa förutsättningar för olika kluster tex IUC och MIUN. I projektet 
ingår målsättningen att skapa konkreta affärer.   

Destination Östersund började under projektperioden att driva ett projekt, Omställning för 
besöksnäringen, för att diversifiera besöksanledningar till regionen. Satsningar på 
paketering och kringtjänster runt testverksamhet inom fordonstester är en del, ökad 
satsning på Outdoor, samt Long stay som besöksanledningar ingår också. Deras initiativ är 
välkomnat och vi ser att samarbete med destination Östersund runt testmiljöer i framtiden 
är viktigt.   

Övriga kompetenser 

Combitech, ett konsultbolag som ägs av SAAB.  Combitech i Östersund är specialiserade inom bl.a. 
mätsystem sensorer, elektronik, processorer, programmering, insamlingssystem och 
webapplikationer.  Combitech kan vara en resurs för att bygga sensorer, eller sköta datainsamling åt 
kunder eller testmiljöer.   

Saab EMC labb i Östersund. En unik testmiljö där man testar EMC på fordon, maskiner och 
komponenter, vilket sker i tre olika EMC labb. Ackrediterad mätmetod, erbjuder 
konsultstöd, felsökning, testplaner för komponenter och testsystem.  Uppskattningsvis 20% 
av testerna är riktade mot Saabs egna produkter, resterande är extern verksamhet.  
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Regionen erbjuder dels fordonstester, dels eventtester/verksamhet. Det är två olika typer av 
verksamhet med olika behov. Fordontester eller fordonskomponenttester är produkttester 
med utvecklingssyfte/validering, dessa omgärdas oftast med sekretess. Eventtester är mer 
öppna och inkluderar tex lanseringar, demokörning av nylanserade fordon eller 
fordonskomponenter riktade mot återförsäljare, konsumenter, journalister m.fl. 

Behov och väg framöver 
Länet behöver fortsatt stärka och samordna sitt erbjudande inom fordonstester och event.  

Eventverksamheten är ett område som vi är starka på inom länet, och som kan förstärkas 
ytterligare. Vi tror på samverkan med andra testområden i t.ex. Norrbotten, i motsats till  
konkurrens.  Vissa testsegment och fabrikanter är redan så pass väl etablerade i Norrbotten 
att det inte finns någon anledning att försöka slå sig in där.  Däremot så kan en viss 
avlastning ske, främst inom event. Ofta så står event i motsats till test, detta eftersom 
eventen är publika, och testen är sekretessbelagda. Därutöver så tar eventen hotellbäddar, 
och kapacitet i restaurang/catering, vilket begränsar möjligheten att kombinera event och 
test på samma ort. I länet har vi en väl utbyggd infrastruktur och en tradition att ta mot 
besökare, ett värdskap som vi är duktiga på. Eventverksamheten bygger i stora delar på 
liknande grunder som besöksnäringen.  

Testverksamheten kan vidareutvecklas med tester på fordon som idag inte testas i liknande 
miljö i större omfattning. Exempel på sådana fordon är nya elbilsfabrikanter, autonoma 
fordon, och tunga fordon. 

Behovet av klimathallar har lyfts av flera aktörer. En leverantör som visat start intresse för 
att uppföra klimathall i länet är VehiDome, där diskussioner förts bl.a. på Molanda och Frösö 
Park. Under förstudien har Arctic Falls klimathall i Piteå besökts.  Anläggningen består av två 
hallar, en rektangulär hall ca 180 m x 80 m, och en längre hall ca 450 m x 15 m. 
Temperaturen kan regleras ned till ca –12C, men hålls som regel kring -8C. Testerna som 
utförs är ca 75% däck, och ca 25% fordon. Anläggningskostnaden var ca 200 miljoner kronor 
när den uppfördes ca 2015. Förstudiens slutsats är att det för närvarande inte finns ett 
kundunderlag som är tillräckligt stort för att bygga en motsvarande anläggning i länet. En 
investeringskostnad kring 250-500 miljoner kronor är svår att motivera utan kontrakterade 
kunder.  

Via samtal med en tillverkare av tyngre fordon som vill vara hemlig fick vi reda på att de 
håller på att ställa om alla arbetsmaskiner till förnybar energi så som el och vätgasdrift. De 
minsta maskinerna ser de att de kan elektrifieras bland annat så har redan deras minsta 
hjullastare och grävmaskin elektrifierats. För de tyngre fordonen ser de att vätgasdrift är ett 
alternativ, en teknik som de har börjat jobba med. Via samtal med Bergs kommun så har vi 
förstått att det pågår grävarbete för byggnationer av fritidshus i området 
Storhogna/Vemdalsskalet och där grävning även görs vintertid av entreprenören. 
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Tillverkaren av tyngre fordon konfirmerar att en sådan testmiljö kan vara intressant för 
deras arbetsmaskiner.  

För att denna miljö ska kunna vara intressant som testmiljö återstår det att lösa ladd och 
drivmedelsinfrastrukturen. Det gäller även på alla andra testmiljöer för fordon, där stort 
antal laddare eller tillgång till vätgas på dessa platser måste säkras, beroende på fordonets 
karaktär. Tex har testföretaget Advali i länet flaggat för att de behöver speciella laddare för 
tunga fordon som är på flera hundra kW, mot personbilsladdare som ofta ligger på 50kW 
idag. Mer om ladd och drivmedelsinfrastruktur se under avsnittet energi. 

Framtida tester med självkörande fordon aktualiseras efterfrågas hos ett flertal 
fordonstillverkare, bl.a. Einride som vi har varit i kontakt med. För tester i närtid krävs ytor 
som är avgränsade och inhängande. För tester i det längre perspektivet krävs avgränsade 
vägar med möjlighet att utföra tester utan risk för störande moment.  Här finns t.ex. 
testområdet inom Frösö Park som ett möjligt alternativ. 

Hållbar energi  
Bakgrund 
Sverige har som mål att bli det första fossilfria välfärdsland och ska år 2045 ha netto noll 
utsläpp och år 2040 ska elproduktionen vara 100 procent förnybar. Jämtlands Läns Energi- 
och klimatstrategi  är ännu mer ambitiös, där man ska vara fossilfri 2030 och med 10% 
utsläppsminskning per år. Vårat energisystem står således för en extremt stor förvandling 
den närmaste tiden, då energin ska produceras fossilfritt och hållbart. Många nya energislag 
kommer att utvecklas och produktionen kommer också att bli mer oregelbunden då andelen 
vind- och solkraft kommer stå för en allt större del av den totala produktionen. Detta gör att 
hela energisystemet behöver förändras och bli mer flexibelt. Energibolaget Jämtkraft har 
t.ex. som strategi att flytta energi i tid, rum och form. Detta kommer att inkludera nya 
former av teknik som bl.a. lagring i form av batterier vid vattenkraftverk och vätgas. 
Dessutom kommer energin för att driva våra transporter övergå till förnybara källor så som 
batterier och vätgas med bränsleceller. De nya energisystemen och energislagen måste 
kunna fungera i alla möjliga klimat och det finns där behov av att testa dessa system så att 
de fungerar optimal även i kalla miljöer. Vad gäller fordon så finns det behov att testa hur 
dessa nya fordon med nya drivmedlen klarar sig i kalla klimat.  

Vindkraft 
För att undersöka testmarknaden inom vindkraft fördes möten med en rad aktörer inom 
den branschen t ex Vinkraftscentrum, Jämtkraft, JP Vind, Skellefteåkraft och RISE dessutom 
deltog vi på Konferensen Wintervind som är en internationell konferens för aktörer inom 
vindkrafts branschen kopplat mot utmaningarna i vinterklimat. Baserat på mötena och 
konferensen så fick vi en förståelse för de utmaningarna inom vindkraft och vinterklimat 
med framförallt nedisningsproblem, hur bolagen testar sina produkter och vilka behov som 
finns. Det visade sig att mestadels utav den testning som sker görs av 
vindkraftsverkstillverkarna tillsammans med kunderna (t.ex. JP Vind) på befintliga 
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anläggningar, eller insamlande av data från befintliga anläggningar. Utöver det har RISE och 
Skellefteå kraft drivit ett projekt och startat upp en testanläggning där vindkraftstillverkare 
kan testa sina produkter i Uljabuouda testpark utanför Arjeplog. Här fanns tidigare planer 
att förlägga detta till Jämtland och området runt Åre som enligt mätningar från RISE är de 
området i Sverige som har mest isbildning. Med tanke på den testanläggning som redan 
byggts i Uljabuouda så bedömer vi därför att det inte finns en marknad för ytterligare en 
testanläggning för vindkraft, något som många av de vi pratat med konfirmerar. Det 
intressanta nedisningsläget som finns i Åre och på Åreskutan skulle kunna utnyttjas för 
tester av mindre sensorer mm. Detta bekräftas av Skistar som får en del förfrågningar, dock 
har man från tidigare tester fattat ett principiellt beslut att vara behjälpliga och främja 
tester som kan vara av värde för den egna verksamheten. Tester där det inte direkt utgör 
någon nytta för anläggningen, eller andra Skistar anläggningar är man väldigt återhållsamma 
med. Därutöver får utrustning, eller tester, inte störa gästupplevelsen, eller "visuellt skräpa 
ned" den naturupplevelsen för gäster, och inte heller störa den egna verksamheten vad 
gäller resurser som tas till bruk. Detta begränsar något vad som annars skulle kunna göras 
på Åreskutan.  

Vätgas 
Vätgas fungerar som en energibärare som underlättar att lagra, transportera och 
tillhandahålla förnybar energi från tex vind och sol. Om vätgasen produceras med förnybar 
energi kallas den grön och ger då inte upphov till några utsläpp av växthusgaser. Om vätgas 
används tillsammans med bränslecellsteknik kan man driva fordon där rent vatten är det 
enda utsläppet. Efterfrågan på vätgas ökar ständigt och det är troligt att den får en stor roll i 
det framtida energisystemet. Detta innebär efterfrågan på nya komponenter, system och 
marknadslösningar. Om Sverige kraftsamlar kan man ta position och bli en stark aktör i 
framtiden inom området (Vätgas Sverige). I region Jämtland Härjedalen har man tagit fram 
en färdplan för grön vätgas i Jämtlands Län för att belysa hur man kan och borde satsa på 
vätgas i framtiden. Fyra styrkeområden för Jämtlands Län identifierades; Storskalig 
vätgasproduktion med konkurrensfördelaktiga låga elpriser, lagring av el i vätgas för att 
stödja intermittent elproduktion i SE2, Produktion av elektrobränsle för flyget och vätgas för 
elektrifiering av Inlandsbanan.  

Via samtal med Jämtkraft så bekräftar de bolagets intresse för vätgas. Bland annat har de 
undersökt hur tillverkning av elektrobränsle för flyget skulle kunna göras i Östersund med 
hjälp av vätgas och de letar i dagsläget ett samarbete med en partner för produktion. 
Dessutom har man säkrat uttag av 500 MW för att locka industrier med höga effektbehov, 
eller för att möjliggöra storskalig produktion av vätgas. Bolaget ser även att vätgas kan 
produceras vid vindkraftsparker. Eller att container med vätgas kan användas vid tillfälliga 
effekttoppar, eventuellt ersätta dieselverk, och skulle kunna användas för att ladda elbilar.  

Via samtal med Vätgas Sverige så har vi fått lite mer information hur deras 
intresseorganisation fungerar, bland annat att de är med och driver eller är partner till 
många projekt inom vätgas. Således skulle de kunna vara en potentiell partner i ett projekt 



 
 

 

 

15 

för att utveckla testmiljöer för vätgas. Dock skulle det behövas initiativ från Region Jämtland 
Härjedalen, Jämtkraft, Inlandsbanan m.fl. för att få till produktion, infrastruktur och 
användare av vätgasteknologi.  

Laddinfrastruktur 
Som beskrivet under avsnittet fordonstester så behöver redan dagens, och speciellt 
framtidens fordon, tillgång till väl utbyggd laddinfrastruktur och eller vägas. På de områden 
där man kommer att utföra fordonstester är det viktigt att denna infrastruktur kommer 
finnas tillgänglig. Laddinfrastruktur för personbilar byggs ut både där det är lönsamt, men 
även där det idag inte är lönsamt (men fyller övrig samhällsnytta) med hjälp utav 
investeringsstöd. Här kan det finnas möjlighet att söka stöd för utbyggnad av 
laddinfrastruktur för att främja testverksamhet. Dock kan det finnas begränsningar i elnätet 
som gör att utbyggnader av laddinfrastruktur blir omöjliga utan stora investeringar i elnätet. 
Tunga elfordon så som lastbilar och arbetsmaskiner, kräver laddare med hög effekt på fler 
hundra kW. För att kunna erbjuda tester med dessa maskiner så är det viktigt att det finns 
eller går att lösa effektfrågan. Generellt har Jämtland Härjedalen ett välutbyggt elnät (om än 
med variationer i länet) och relativt låga elpriser som konkurrensfördelar.  På platser där det 
inte är relevant eller ekonomisk att bygga ut effekten på elnätet kan det vara smart att titta 
på andra lösningar som tex vätgascontainrar med bränsleceller som kan generera fossilfri el, 
likt ett elverk. Detta skulle kunna vara mycket lämpligt där man har olika event som t.ex. 
testevent med oregelbundet antal fordon över tid som behöver laddas.  

Vätgas spås få en stor roll i vårt energisystem framöver, bland annat har redan vätgasfordon 
på testanläggningar i Norrbotten testats. För fordon så ser man framförallt tyngre 
transportfordon och arbetsmaskiner som lämpliga med vätgasdrift. För tester med fordon 
med vätgasdrift så skulle vätgasen kunna transporteras på plats från produktion utomläns. 
En produktion i länet skulle dock vara önskvärd för att minska transportkostnaderna samt 
även kunna ge möjligheter för fler aktörer i länet att nyttja vätgasen samt för tester på hela 
vätgassystemet och dess kompabilitet i kyla/vintermiljö. 

Övrig energi 
Inom energiområdet så är Jämtkraft positiva till att företag kommer och testar saker, t.ex. 
på deras vattenkraftverk, eller på batterier kopplade till vattenkraftverk. En framtida 
tilltänkt anläggning för produktion av elektrobränsle för flyget skulle också kunna lämpa sig 
som testmiljö. Jämtkraft kan också vara en testbädd för olika driftfordon med ny teknik, 
t.ex. har de börjat använda elcyklar för deras tekniker som jobbar med underhåll. Dessutom 
är Jämtkraft delägare tillsammans med andra mindre energibolag i Sverige i UKAB, ett 
utvecklingsbolag som bland annat deläger intressanta bolag inom framtidens energiteknik. 
Dessa bolag är än så länge i startskedet med kommer att behöva testa sina tekniker 
framöver. Vi kontaktade bolaget Primerock som jobbar med batterier för energilagring för 
reglerkraft bl.a., men de var inte intresserade av fullstora tester vid anläggningar i dagsläget 
då de är i ett tidigt skede i sin företagsutveckling.  
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En intressant plats för test av framtidens elsystem är Åre. Här kommer det vid vissa tillfällen 
mycket folk på liten yta och belastar elsystemet med många olika saker samtidigt, t.ex. 
laddning av elbilar, hushålls el inklusive bastu och anläggningens elåtgång från lift och 
snötillverkning. Åre kan bli en testbädd för framtidens elutmaning när man har höga 
effekttoppar och variabel produktion från vind och sol.   

Initiativet Power region som arbetar för att attrahera elintensiva bolag till regionen erbjuder 
upp till 500MW i effektuttag av förnybar el. Dessutom går Backbone North (en gigantisk 
fiberkabel) genom länet och garanterar möjlighet för snabb dataöverföring. Detta ger goda 
möjligheter för etablering av elintensiva och data intensiva företag i framtiden och potential 
att testa saker i anslutning till det. För att öka möjligheten för länet att attrahera flera 
dataintensiva bolag och tester skulle en ihopkoppling med fiber (Backbone) till Trondheim 
och deras linje till Storbritannien vara önskvärt.  

 
Vintersport 

Bakgrund 
Region Jämtland Härjedalen beskrivs ofta som ett vintersport-län. Fina attraktiva miljöer 
göra att många elitaktiva bor i regionen och moderna arenor och kompetenta 
organisationer gör att man arrangerar tävlingar och event i världsklass. Dessa miljöer lockar 
även besökare och boende till regionen och stärker dess attraktion. Även Mittuniversitetets 
miljöer och forskning stärker vintersportidentiteten för regionen.  

Testmiljöer 
Vi har identifierat ett antal testmiljöer eller potentiella testmiljöer som finns i regionen  

Nationalarenan Åre: Målområdet för världscuptävlingarna i Åre är uppbyggt som en 
testmiljö med kontrollrum, gym och den närliggande alpina backen, som de får tillgång via 
avtal med Skistar. Man har även arbetet med många olika typer av sensorer för olika 
mätningar, och man kan få bland annat få livedata att analysera. Det finns bra tillgång till 
fiber och serverkapacitet i området som möjliggör bra datatransport och datainsamling från 
backen. Arenan används av det alpina landslaget och forskning, tex via projekt som 
Mittuniversitets Internet of Sports som var med och byggde upp delar av testmiljön.  

Skidstadion Östersund: Anläggningen ägs av Östersunds kommun och är utvecklad främst 
som nationalarena för skidskytte men har även arrangerat världscuptävlingar i längdskidor. 
Vintern 2022 kommer även en satsning på draghund då VM kommer att avgöras i 
Östersund. Enligt Fredrik Lindberg på Östersunds kommun har de sedan 2018 gjort en 
satsning på vinterparasport, där man har anpassat bland annat skidspåren och tillsammans 
med hotellen jobbat för ökad tillgänglighet. År 2023 kommer VM i Parasport för skidor till 
stadion. Olika typer av sensorteknologi skulle kunna vara intressant för testmiljön och 
attraktion för både elit och motionär. Östersunds kommun har provisoriskt testat ett system 
under ett projekt. Det har också testats många olika system för glidtester och fartanalys för 
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olika sektioner på banan för raceanalys och fartstrategi tillsammans med Skidförbundet, 
Skidskytteförbundet och SOK, samt i projektet Internet of Sports. Det enda systemet som är 
permanent är ett tidsystem för skjuttider på skjutvallen.  

Mid Sweden 365 skidtunnel i Gällö Mid Sweden 365: Ca 1,5 km skidspår inklusive en enskild 
testtunnel med ramp för extra fart. Installerade fart/glid sensorer för tidtagning och en liten 
snökanon för att producera ny/annan snö. Det finns dessutom stora rum och delar av 
tunnelsystem som idag är outnyttjade och som skulle kunna kylas, då det finns extra 
kapacitet i kylsystemet. Utöver skidåkning, har även snowboard, hundspann och skidåkning 
med hund testats i tunneln. De tänker gärna utanför boxen, men behöver gärna hjälp att 
attrahera testare av tredje part.  

Bruksvallarna: Mycket test av material inom längdskidor, skidtestar-event mm, främst på 
våren då snön ligger kvar länge, eller hösten på tidig utlagd sparad snö.  

Internationella Vintersporttävlingar: Länet arrangerar årligen tävlingar på internationellt 
högsta nivå, inom alpint, skidskytte, längdskidor, parasport skidor, hundsport, mm. Dessa 
event är utmärkta testmiljöer för testar av applikationer kopplade mot publik, event med 
mera.  

MIUN Sports Tech Research Centre: Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt 
forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av 
produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport- och outdoorföretag, sjukhus och 
industri. Vad gäller forskning vid MIUN Sports Tech Research Centre så kan det delas in i tre 
huvudområden: Biomekanik och prestandaoptimering, människa och utrustning i samspel 
och additiv tillverkning och materialteknik. I miljön har man en hel del unik testutrustning så 
som: 

Vindtunnel:  I vindtunneln finns ett av de största rullbanden i världen, en stor fläkt, samt 
prestationsbaserade mätutrustning med kopplat medicinskt lab. Allt detta vilket möjliggör 
forskning och tester av olika materiel o produkter och prestation i verklighetstrogen miljö. 

Materialprovning: Labbet för materialprovning är en unik testmiljö och viktig resurs för såväl 
tillverkande företag som forskning och utbildning inom sportteknologi. Här kan allt ifrån 
material till färdig produkt, främst textilier, testas. 

Additiv tillverkning (3D print): Labbet för additiv tillverkning gör det möjligt att skapa 
avancerade komponenter i en rad olika material från en 3D-modell i datorn, till komplexa 
geometrier som tidigare inte varit möjliga att tillverka. 

Tillämpad teknik: Labbet för tillämpad mekanik är ett flexibelt labb där vi konstruerar 
anpassade testriggar och utför avancerad mätning för att mäta hur olika mekaniska krafter 
påverkar materialens och produkternas egenskaper.  

MIUN Nationellt Vintersportcentrum (NVC): NVC är världsledande inom skidforskning. NVC 
är ett olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige och samverkar med ledande företag 
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inom sport och outdoor-sektorn. Det har byggts upp en unik forskningsmiljö. Grunden är en 
stark forskning inom idrott, prestation och hälsa, med en absolut spetskompetens inom 
vinteridrott. 

På NVC görs olika tester och mätningar i deras laborationsmiljö eller i fält. Till sin hjälp har 
de avancerad utrustning för att mäta fysisk prestation och hälsa, t.ex. ett antal rullband för 
löpning/cykel/rullskidor mm med kompletterande utrusning för olika fysiologiska tester som 
VO2-max, biomekaniska- och biokemiska tester. En klimatkammare, där man kan ändra 
både temperaturen och syrehalten (för att simulera hög höjd) finns även på NVC. Utöver 
tester för elit arbetar NVC med företag för att testa hälsa eller för att utveckla produkter, 
samt att testa prestation hos motionärer. Dock har det framkommit i vår undersökning att 
tillgängligheten för företag och motionärer skulle kunna göras bättre. De jobbar med 
specifik forskning kopplat till kyla t.ex. med astma och system för att undvika hypotermi och 
köldskador. 

Aktörer och testbehov 
Svenska skidförbundet Alpint: Har sitt huvudsäte i Åre. Målet är att ha en forskningsstation i 
Åre kopplat till den uppbyggda testmiljön vid Nationalarenan och den närliggande backen. 
De vill gärna stimulera att fler använder sig av miljön tex forskningsgrupper, och eller en 
kombination av industrin, idrotten och akademin, det skulle behövas någon som tar tag i 
kommersialiseringen. Inte mycket forskning och tester har gjorts inom skidglid (Tribologi) 
inom alpint i Sverige, skulle gärna se en satsning på det inklusive snökarakterisering, för att 
få en bättre kunskap om snö och materialets påverkan på glid inom alpint.   

Svenska skidförbundet längdskidor: Har huvudsäte på Lugnets skidstadion i Falun, dock har 
Östersund mest elitaktiva av alla orter och således en viktig plats för längdåkningen. 
Dessutom kompetensen från Nationellt Vintersport centrum på Mittunerversitet bidrar till 
att Östersund är en viktig plats för förbundet, även om det börjar bli konkurrens med andra 
labb som jobbar med sportfysiologi och biomekanik, tex Falun, Umeå och nu även LTU, det 
finns risk för konkurrens. 

Några behov de ser är fasta mätpunkter på skidstadion, mellantider som används, kamera 
för teknik. Viktigare med fler mätningar i fält. Prestations analys. Hur hanterar man alla data 
som samlas in, snabba analys och återkoppling. Verktyg som ger nytta åt de aktiva. 
Fysiologiska tester borde göras mer i fält och kalla miljöer finns portabel utrustning. De ser 
det som lämpligt att samarbete mer med alpint och skidskytte m.fl. 

Vallateamet för Svenska skidförbundet testar skidor, glid/fäst ca 1 gång i månaden. På våren 
testar de i Vålådalen eller Bruksvallarna (hit åker även företag och landslag från andra 
länder) mycket i skidtunneln i Torsby under sommar och höst. En del test har gjorts på 
stadion i Östersund med GPS teknik tillsammans med forskare Micke Swaren på 
KTH/MIUN/NVC. En del tester tillsammans med åkarna har även gjorts i Östersund då 
många av de aktiva bor här.  
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SSF Skicross: Enligt Urban Nilsson valla/material ansvarig för skicrosslaget och alpina 
landslaget så jobbar skicrosslandslaget mer som längdskidlandslaget än som alpina 
landslaget när det kommer till test av material och vallning. Precis som i längd så är det 
landslaget som sköter servicen och äger kunskapen inte som hos alpint där mycket av 
arbetet sköts av servicemän för vissa skidmärken mm. Skicrosslaget tester en hel del i fält 
t.ex. i Åre, Idre Fjäll, m.fl. men testar gärna med längdskidor ibland och skulle kunna tänka 
sig att testa på skidstadion i Östersund, eller i Skidtunneln i Gällö, där även starter skulle 
kunna testas (något som har gjort i tunneln i Torsby). Urban ser behov för test med slädar 
för att minska påverkan från luftmotståndet. För manuella tester med personer som glider 
någon form av GPS teknik för mer exakthet är också önskvärt. I alpint har de ett sådant 
system.   

Svenska Skidskytteförbundet: Förbundet har sin bas på skidskyttestadion i Östersund. De ser 
dock en risk att Östersund har börjat tappa sin position som självklart främsta elitstad för 
längdskidor och de finns risk för samma sak kan ske för skidskytte om det inte satsas på 
träningsmiljöerna mm och att dessa utvecklas framöver. Förbundet har inlett ett samarbete 
med ett svenskt företag som utvecklar en plastmatta för skidåkning för att se om produkten 
skulle kunna användas på skjutvallen där det är ett problem att snöhöjden ändras 
(snöar/smälter) under säsong och en plastmatta skulle kunna ersätta snön där. Förbundet 
ser gärna en digitalisering av stadion t.ex. mätutrustningar för både elit och motionär, 
datahanteringen av mätningar måste gå snabbt för bra analyser. Det skulle gärna också ha 
en skjuttunnel som man skulle kunna ändra både vind och temperatur i. Det finns en 
skjuttunnel med kyla vid gamla ATS hallen i Östersund med de tycker att den är för långt 
från stadion samt att den inte har vind. Ser även gärna på ett utökat samarbete med SSF. 

Enligt chefsvallare Kent Norell så testar laget ca två veckor i månaden. Sommartid inomhus i 
Torsby, på våren i Bruksvallarna och på hösten i Idrefjäll. De kör idag mest parallella 
glidstester eller med fart sensorer men de har även börjat titta på GPS system. De skulle 
gärna också ha ett snabbt och enkelt överföringssystem som skickar testdata till 
vallalastbilen och eller mobiler. Behov för tester är en lång rak backe som blir platt på slutet, 
gärna både inomhus och utomhus. De skulle gärna se att det görs ett permanent 
glidtestarsystem i Östersund som kan användas av både SSSF och för publika/privata 
aktörer. 

SLAO tror de flesta av deras anläggningar är positiva till att upplåta deras anläggningar för 
tester bara det inte stör den vardagliga verksamheten. Områden man skulle kunna testa 
inom är testytor för vintersport, ny teknik, Friluftsliv i vintermiljö. Bland annat så testar 
återförsäljare skidor via Svenskt Sportforum på anläggningarna i Sälen.  

Hundsportförbundet: Enligt Niklas Andersson på hundsportförbundet vill Östersunds 
skidstadion bli en Internationell draghunds arena (finns ingen idag). År 2022 arrangeras 
draghunds VM 10-12 mars I Östersund med över 750 starter på 3 dagar. Östersund skulle 
således ta en position inom draghundssport genom att tillrättalägga en arena med bra spår 
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och infrastruktur runt för ändamålet. Dessutom så skulle slädarna behövas utvecklas 
ytterligare, här finns bara två märken idag och båda har enligt Niklas inte resurser för FOU 
arbete.   

Kälksportförbundet: (numera del av Swesport tillsammans med skridsko mm) driver ett 
projekt för utveckling av en kälke och rodelbana i Hammarstrand. Rodelbanan som man vill 
bygga är en mindre anläggning på 600-700 m med fokus på rekrytering av barn, ungdomar 
och för turister. Det har även kommit fram till att banan behöver vara konstfrusen för att 
kunna vara attraktiv. Utveckling av en rodelbana hade varit positiv för testerbjudandet i 
Jämtland Härjedalen då det hade erbjudit en testmiljö för dels rodel, men även potentiella 
industriella tester gällande friktion på is. Utöver en bana för rodel så har man även jobbat 
med utveckling av snökälkar som körs i slalombacken. Här har de upplevt att det behövs 
bättre kälkar som är mindre leksak (t.ex. kälkar från Stiga) och mer sportutrustning. Även 
skidbacken i Persåsen som erbjuder snökälke i deras slalombacke instämmer i behovet av en 
bättre mer sportlig snökälke och tittar på lösningar där. 

Paravintersport: Enligt Fredrik Andersson på Parasportförbundet är marknaden stor och det 
finns ingen aktör som jobbar aktivt med att locka vinterparasportare. Har skulle man kunna 
ta en position i Regionen med framförallt skidstadion i Östersund i spetsen. Här skulle man 
bygga upp möjligheter för tester kopplade till parasport och aktiviteter för parasportare.  

 

Övrig kompetens vintersport 
En kompetens som finns i Regionen och framför allt i Åre och Östersund är många elitaktiva 
idrottare. IDS bemanning jobbar som ett bemanningsföretag och erbjuder elitidrottare till 
arbetsmarknaden för olika korttidsarbeten och långtidsarbete. Vi har via samtal med Teodor 
på IDS bemanning stämt av att om man skulle behöva kompetensen av elitaktiva för tester 
så skulle detta kunna hämtas via IDS bemanning, ett snabbt sätt att komma i kontakt med 
elitaktiva eller före detta elitaktiva och deras kompetens inom t.ex. material och testning.  

Outdoor 
Området vintersport angränsar till friluftsliv. Jämtland Härjedalen har fina förutsättningar 
för friluftsliv, vilket är en stor besöksanledning för länet och det finns många företag i 
regionen som utvecklar och säljer produkter för friluftsliv. Genom samtal med bland annat 
Svenskt Sportforum så hade vi förstått att det saknades ett testevent för friluftslivs 
produkter. För att undersöka behovet av test i regionen så lät vi företaget Peak 63 göra en 
undersökning hur sport/friluftslivs branschens behov av ett event där produkter kan 
demonstreras och testas på plats under en period av 1–3 dagar. Ett event där konsumenter 
och/eller återförsäljare kan på djupet bekanta sig med produkter från de leverantörer som 
under eventet finns på plats. Slutsatserna från arbetet presenterades i en rapport (se 
bilaga).  
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Slutsatser från rapporten var att de tillfrågade företagen som producerar utrusning för 
friluftsliv var positiva till ett sådant event och en majoritet såg att det skulle göras direkt 
mot kund och inte återförsäljare, då trenden är att företagen vill ha en närmare relation 
med sina kunder. Denna trend kan man även se om man tar de två största mässorna för 
sport och friluftsliv Messe München ISPO och Nürnberg Messe IWA Outdoor classic som nu 
båda börjar inkludera kunder på mässorna och inte bara för företag och återförsäljare. Trots 
att det idag redan finns en hel del existerande mässor och event så anser både Peak 63 och 
de tillfrågade varumärkena att det idag inte finns ett event med fokus på test av 
sport/outdoor-produkter där merparten av de nordiska varumärkena finns samlade. Ingen 
av de mässor och event som idag erbjuder demo/tester har till någon större grad lyckats 
knyta till sig mer än ett fåtal varumärkena och dom är heller inte det centrala i dessa event. 
Man ser även att eventet bör ha ett hållbarhetsfokus då merparten av kundgruppen inom 
friluftsliv är mer hållbarhetsintresserad än genomsnittet. Tid och plats rådde de det delade 
meningar om men alla tyckte att eventet borde vara under barmarkssäsongen för att det 
kan locka en större kundgrupp, då vinterhalvåret kräver större vana och engagemang från 
kunderna.  

Bolagen ser att det med fördel att eventet görs tillsammans med andra märken/bolag, men 
att de som var tillfrågade inte har möjlighet att själva driva det utan vill att en samverkande 
3e part är ansvarig. Scandinavian Outdoor Group (SOG) är en medlemsorganisation för 
skandinaviska friluftsföretag som jobbar med att stärka medlemmarnas varumärken och 
lönsamhet. SOG var mycket positiv till ett sådant testevent och har haft tankar på att starta 
upp något liknande. SOG vore därför lämpliga som en partner i att starta ett sådant event. 
För att säkerställa att eventet hamnar i Jämtland/Härjedalen och för att få resurser för att 
kunna göra det större från första början så skulle en regional part leda arbetet med eventet 
tillsammans med SOG. Det kan också vara smart att ha en mediepart med i eventet för att 
säkerställa spridning/marknadsföring av eventet under hela året.     
    

Behov framåt 
Av Svenska skidförbundet och Skidskytteförbundet efterfrågas bland annat en fast testbacke 
för skidglid på Östersunds skidstadion då detta idag görs på befintliga spår, alternativt en 
mer utformad testbacke som ingår i det befintliga spårsystemet. Det bör även inkluderas ett 
fast system för mätning av glid på hundradelssekundnivå minst. Ett GNSS system som 
bygger på högupplöst GPS teknik är ett system som fungerar bra, men kräver att man har en 
mindre GPS puck på sig, ett bättre alternativ skulle kunna vara ett kamerasystem med 
djupmätning t.ex. lidar, som gör att man inte behöver ha något på sig. System skulle kunna 
utvecklas för eliten men sedan användas och säljas till företag, t.ex. vallatillverkare och 
motionärer som också vill göra tester. Ett hotell på eller nära skidstadion skulle också vara 
positivt för träningsturism och testurism.  
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Hälsa 
Bakgrund 
Det bedrivs idag ingen renodlad testverksamhet inom hälsa och kall miljö i länet. Merparten 
av de aktiviteter som sker inom hälsa kopplar in i andra närliggande områden, främst 
Vintersport (t.ex. NVC och STRC), samt inom Risk och Kris. Däremot bedriver regionen ett 
initiativ inom e-hälsa genom e-hälsocentrum där företag och offentligheten samarbetar för 
att driva utvecklingen inom e-hälsa framåt och erbjuder olika testbäddar i Jämtland och 
även i Levanger i Norge. 

Aktörer och testbehov 
Folkhälsan är ett prioriterat område i dagens samhälle, där vi rör oss allt mindre. Folkhälsan 
är starkt knuten till elitidrott och idrottsaktiviteter, och bland annat NVC jobbar med både 
hälsa och elitprestation, tex att “mass follows class” eller att “skala ner” testade 
elitprodukter och tjänster som på sikt kan leda till förbättringar i folkhälsan.   

Köldskador, och nedkylning i kalla miljöer, är intressant för flertalet aktörer, t.ex. 
Skidförbundet, Skidskytteförbundet, Fjällräddningen, Polisen, och Försvaret. 

Exempel på tidigare testverksamhet inom hälsa är uppvärmningsmetoder i samband med 
nedkylning, t.ex. har Skidförbundet testat metoden att värma i ljumsken och på så sätt 
värma blodet som pumpar runt i kroppen. Även NVC och STRC tittar på metoder för att 
undvika hypotermi.  

Astma är ett stort problem i kalla miljöer och väldigt vanligt inom utomhusidrotter så som 
längdskidåkning. På STRC och NVC på Mittuniversitet forskar man på astma inom 
längdskidåkning tillsammans med Umeå universitet. Bland annat jobbar man med att 
utveckla olika filter för värmemasker för att kunna värma upp inandningsluften under 
skidåkning i kalla temperaturer. 

E-hälsocentrum är en stark aktör inom e-hälsa och erbjuder både testbäddar och driver och 
medverkar i olika regionala, nationella och internationella projekt, bland annat flera 
Horizon2020 projekt för att driva utvecklingen inom e-hälsa framåt. Vi bedömer att E-
hälsocentrum är en stark samlande kraft för testmiljöerna inom E-hälsa som kan utveckla, 
marknadsföra och sälja sina testbäddar själva och har därför inte tagit in E-hälsa inom 
Coldtech projektet.  

Risk och Kris  
Bakgrund 
Risk och Kris har på senare tid aktualiserats allt mer. En ökad beredskap pågår i länet, dels 
kopplat till väder- och naturrelaterade händelser, dels kopplat till ett ökat behov av polisiära 
insatser, och dels kopplat till säkerhetsläget för nationen. Länet har på senare tid utsatts för 
omfattande skogsbränder och stormar som lamslår vitala funktioner. Ett ökat friluftsliv har 
ställt större krav på t.ex. Fjällräddning, en ökad kriminalitet kräver större polisiära insatser. 
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Säkerhetsläget i vår del av världen har förändrats, vilket ställer nya krav på Försvarsmakten. 
Befintlig- och ny personal behöver utbildas. Nya metoder och materiel behöver testas. Vårt 
län erbjuder miljöer i kallt klimat där aktörer inom Risk och Kris kan testa under verkliga 
förhållanden.  

Aktörer och testbehov 
MSB: Inom Myndigheter för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) pågår testverksamhet 
inom ett brett spektrum. MSB är intresserade att fördjupa sina tester i kall miljö, t.ex. 
materiel i kläder och annan utrustning behöver valideras innan de används i skarpt läge. 

Polisen:  Polisens insatser med koppling mot kallt klimat sker primärt i Fjällräddningens 
organisation.  Vid polisers utbildning i Umeå sker en del utbildningsaktiviteter med koppling 
till kall miljö t.ex. räddning i isvak och bilkörning på is.  Polisen bedriver utbildning och viss 
testverksamhet på Trötänga i Sveg.  

Fjällräddningen: Sveriges ca 400 fjällräddare förses med utrustning från Fjällräddningen. 
Organisationen är underordnad Polisen, men är relativt slimmad med korta beslutsvägar. 
Man svarar själv för inköp av utrustning, och har möjlighet att hjälp gärna till med 
utprovning och validering av utrustning som är intressant för deras verksamhet. 
Fjällräddningen har tränings- och testverksamhet i Ånn. 

Skidanläggningar/SLAO: Ser behov av att testa fjällsäkerhet och lavinsäkerhet. Anläggningar 
i Jämtlands län skulle kunna erbjudas.   

Sjöräddningssällskapet: RS Storsjön är en ideell organisation som etablerade sin verksamhet 
i länet 2015. Idag består verksamheten av ca 30 frivilliga sjöräddare, där man täcker 
Storsjön, och fyra kringliggande kommuner Berg-, Krokom-, Åre- och Östersunds kommun. 
Verksamheten är primärt kopplad till den isfria tiden på året, men även under den perioden 
har vi kallt klimat i länet och träning med utrustning erfordras. 

FMV: Utprovning sker bl.a. i deras egen testanläggning i Karlsborg. FMV förfogar över en 
egen klimathall 12x6x5,5m där man har möjlighet att testa –50C till + 63C. Man ser just nu 
över möjligheten att bygga en ny och modernare klimathall. FMV har sedan länge 
verksamhet i Östersund, vilket möjligen skulle kunna öppna dörrarna för en utökning av 
etableringen i länet om en klimathall kan erbjudas. 

Försvaret: I samband med Försvarets övningar så genomförs även test av utrusning. 
Historiskt sett har länet haft mycket militär verksamhet, vilken till viss del är påväg att 
återetableras. Aktuella områden där det idag finns militär närvaro är primärt Grytan och 
Frösö Park. 

Risk and Crises Reseach centre (RCR): Forskningscentret RCR är ett av fyra forskningscenter 
på Mittuniversitet i Östersund och utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och 
säkerhet. Verksamheten består av forskning, utbildning och samverkan med företag, 
myndigheter och allmänhet. De har också ett unikt simuleringslabb, med ljud, vibrationer, 
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bildprojicering, rökmaskiner och många kameror för att spela in och följa människors 
beteende och reaktioner på olika krissituationer. RCR har ett nära samarbete med MSB och 
lokala räddningstjänsten, och ser gärna att de kan bidra med sin kompetens för att attrahera 
fler tester till regionen inom risk och krisområdet.  

Genom klimatförändringarna kommer allt flera klimatrelaterade risker att inträffa. Att vårt 
samhälle inte är helt förberett eller anpassat för dessa risker blev tydligt under 
översvämningarna i Gävle 2021. Vi ser att aktörerna ovan skulle kunna använda Jämtland 
som en testmiljö för att förbereda samhället och ta fram handlingsplaner för 
katastrofhändelser, där RCR skulle få en viktig roll.  

Skog 
Bakgrund 
Jämtland Härjedalen är areellt Sveriges tredje största skogslän och sysselsätter ca 3 200 
personer, omsätter ca 7,6 miljarder årligen och är därmed regionens största bransch.     
Antalet privata skogsägare uppgår till nästan 14 000 och därutöver tillkommer 
bolagsskogsbruket. (Slutrapport Framtidens bioekonomi och livsmedelsproduktion i 
Jämtland Härjedalen, 2019). 

Jämtland Härjedalen är Sveriges tredje största skogslän, med totalt 3,5 miljoner ha 
skogsmark. Det är 71% av hela regionens landareal. Produktiv skogsmark uppgår till 2,7 
miljoner ha, eller 55% av regionens landareal (motsvarande hela Västra Götalands- och 
Blekinge län). Virkesförrådet i Jämtlands och Härjedalens skogar är 370 miljoner m³ vilket 
motsvarar ungefär 10,5% av all skog i Sverige. (Förstudie regionalt skogsprogram, 2018). 

Aktörer och testbehov 
Torsta AB är ett kunskapsföretag för de gröna näringarna. Man bedriver gymnasieutbildning 
inom naturbruk på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund inom skog, lantbruk och djur. 
Dessutom erbjuds olika kurser för vuxna inom lantbruk, skog och företagande. På uppdrag 
av Region Jämtland Härjedalen bedriver Torsta landsbygdsutveckling med syfte att stötta 
företag utifrån deras behov. Man genomför även försöksodlingar på uppdrag av SLU samt 
ett antal odlingsföretag. Som en del i sin verksamhet genomför Torsta tester av fordon 
kopplade till skog och lantbruk. Man har bl.a. testat en mindre typ av skördare som gör 
minde åverkan på skog och mark i samband med avverkning. Torsta är öppna för att 
genomföra andra tester på uppdrag åt externa aktörer.  

Kommande nationella satsningar inom bioenergi är viktiga. Där bedöms det finnas behov av 
framtida tester kopplat till kall miljö. Dock ser vi att det saknas spetskompetens inom 
bioenergi i länet som försvårar skapandet av möjliga testmiljöer inom området i länet.  

 



 
 

 

 

25 

Testmiljö Ägarstruktu
r/aktörer 
bakom 
testmiljön 

Potentiella 
kunder 

Nyckelresurser för 
framgång 

Fordonstester    
Trötänga Thomas Jansson Halkbanor, testbanor, test 

av stora och små fordon, 
evenemang, Polisen 
utbildning, förarutbildning, 
rallytest 

Plogar banor på myrmark 
(istället för is), vilket ger tidigare 
och säkrare banor. 
Laddmöjligheter önskvärt.  

Frösö Park Lundberg/Bäckvall Fordons-, däck-, och 
lastvagnstillverkare. Elit 
och vintersport. 
Försvarsmakten och 
polisen. 

Vill fortsätta att växa och vara en 
stark aktör inom test och 
innovation. Har möjlighet att 
expandera dels genom redan 
befintliga lokaler och ytor, och 
dels genom byggrätter inom 
området. Kan erbjuda 
förstklassigt boende i direkt 
anslutning till testmiljön. 

Depå Grande Pål Grande Rallyteam, fordonstest, 
event. 

Isbanor, plogade vägar på 
enskilda skogsbilvägar. Lång 
erfarenhet med rallyteam. 

Molanda Åre Molanda 
Flygföreing 

Däck-, och fordonstest, 
event. Klimathall har 
föreslagits.  

Flygfält och motorbana. Sedan 
Kall Autolodge  
gick i konkurs drivs banan av 
ideella krafter. En stor potential 
finns med närhet till Åre, 
Östersunds Flygplats, och Kall.  

Kall Auto Lodge Till salu Tidigare rallyteam, 
eventverksamhet, fordons-
, och däcktester. 

I dagsläget lite osäkert till dess 
att anläggningen hittar en ny 
ägare. 

Advali (Jämtland) Torbjörn Bäckström Scania Bedriver uteslutande tester på 
Scania lastbilar och bussar. 

Åre/Östersund 
Airport 

Svedavia/Green 
Flyway/Östersunds 
kommun 

Framtidens aviation med 
nya drivmedel, tex el, 
vätgas flyg och drönare 

Ligger rätt i tiden med elflyg, 
flygplatsen är en av de 
modernare i Sverige. Nyckel är 
att få till alla tillstånd och knyta 
kontakter med olika företag om 
testning, finns konkurrens från 
andra områden/flygplatser 
(Örnsköldsvik och Västervik) 
viktigt att ta position nu.  

Vemdalen -
Hedlanda 

Hedlanda 
Flygförening 

Körområde, terrängbana, 
flygfält. 

Tester och event kopplade till 
fordon och däck. 

Funäsdalen Privata aktörer Här finns några mindre 
privata testanläggningar 
vintertid som med enkla 
medel kan utökas vid 
behov 

Utvecklingsmöjligheter finns för 
utökade tester och event på 
fordon. 



 
 

 

 

26 

Storhongna 
(byggnationsområ
de) 

Privat 
markentreprenad 
och Bergs kommun 

Fordon inom 
markentreprenad, grävare, 
hjullastare och 
transportlastbilar 

Kräver tillgång till främst vätgas 
som drivmedel och eventuellt 
laddinfrastruktur för tunga 
fordon. Vätgasen skulle kunna 
köpas in i början men på sikt bör 
den produceras  
närområdet/länet. För att få till 
produktion bör Jämtkraft vara 
inblandad, och det bör också 
koordineras med andra aktörer i 
eller utom länet som behöver 
vätgas i framtiden. Tät dialog 
med en tillverkare av tunga 
fordon, hemlighet bör kunna 
garanteras, utesluter eller 
försvårar att ta med andra 
märken.  

Energi    
Åre by Åre kommun, 

Skistar och 
Jämtkraft 

Företag som erbjuder 
tjänster inom 
styrning/reglering av 
elsystem, uppkopplade 
smarta städer mm.  

Saknas troligen incitament för 
marknadsföring och försäljning 
idag. Här skulle Åre 
kommun/destination Åre kunna 
vara drivande aktörer 

Åreskutan Skistar företag som utvecklar 
komponenter, sensorer 
och instrument som ska 
tåla nedisning.  

Eftersom Skistar vill att de tester 
som görs kan generera nytta till 
dem själva och att de inte får 
störa kundupplevelsen, 
begränsar det delvis vad som 
kan göras.   

Vattenkraftverk/ba
tterilagring 

Jämtkraft Företag inom 
batterilagring 

Att det är en intressant 
affärsmodell för Jämtkraft.  

Vätgas Jämtland Jämtkraft, 
Inlandsbanan, 
Region JH 
(kommuner I länet) 

Företag inom vätgasteknik, 
företag som är beroende 
av vätgas för tester.  

Kraftsamling regionalt för 
etablering av vätgasproduktion 
och distribution I länet.  

Power Region Östersund och 
Krokom kommun, 
Region JH och 
Jämtkraft 

Elintensiva och 
dataintensiva 
företag/tjänster 

Det jobbas idag med fokus på 
etableringar, Bör även inkludera 
testmöjlighet i erbjudandet 

Vintersport och 
Outdoor 

   

Mid Sweden 356 Mid Sweden 356 
AB, Bergs kommun 

Landslag, elitidrottare, 
elitmotionärer, 
skidutrustnings tillverkare, 
valla tillverkare. 
teknologiska 
tjänster/produkter för 
idrott 

Behövs extern part för 
marknadsföring och försäljning. 
 

Skidstadion 
Östersund 

Östersunds 
kommun 

Landslag, elitidrottare, 
elitmotionärer, 
skidutrustnings tillverkare, 
valla tillverkare. 
teknologiska 

Behövs extern part för 
marknadsföring och försäljning. 
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tjänster/produkter för 
idrott 

National Arenan 
Åre 

Skistar och Svenska 
skidförbundet 

Landslag, elitidrottare,  
skidutrustningstillverkare, 
valla tillverkare. 
teknologiska 
tjänster/produkter för 
idrott 
 

Ett system för tillgängligöring 
och försäljning 
 

MIUN (STRC och 
NVC) 

Mittunerversitetet Landslag, elitidrottare, 
elitmotionärer, 
skidutrustnings tillverkare, 
valla tillverkare. 
teknologiska 
tjänster/produkter för 
idrott 
 

Ett system för tillgängligöring 
och försäljning (SWI) 

Testmilj Friluftsliv Ingen ägare idag, 
skulle kunna 
inkludera 
Scandinavian 
outdoor group 
(SOG) och regional 
aktör, tex 
destinationsbolag 
eller liknande.  

Kunder/användare och evt 
återförsäljare av produkter 
inom outdoor 

Återstår en del arbete med att 
konceptualisera men potentialen 
bedöms som stor. Viktigt att 
eventet blir stort nog och lyckat 
första året för att företagen vill 
satsa och medverka i 
fortsättningen. Viktigt att få ihop 
en organisation som kan fortleva 
efter projektslut 

Tabell 1: Visar en samanställning över identifierade testmiljöer, ägarstrukturer, potentiella 
kunder och, nyckelfaktorer för framgång. 

Utom regionala aktörer att samarbeta med och bevaka 
Luleå Tekniska Universitet (LTU) 

LTU är kanske det starkaste universitet i Sverige när det kommer till forskning mot kalla 
miljöer. Det har nyligen startat polarcentrum som ska samla forskning kopplat mot arktiska 
miljöer. LTU har även en bakgrund där man jobbat med snöforskning, bland annat mot 
biltestarindustrin. Man har senast nu knutit an samarbeten med längdlandslaget, 
skidskyttelandslaget och SOK för att utvärdera både fysiologi och skidglid. Man har bland 
annat f.d. lanslagsvallaren Rikard Larsson och erkända forskaren HC Holmberg i teamet och 
ett antal forskare och doktorander inom fysiologi, snövetenskap och inom tribologi/skidglid. 
Man har byggt upp något som man kallar skid och snölabbet och tagit en stark position inom 
området. Genom SOKs inblandning blir dock verksamheten något hemlig och kan eventuellt 
bli svårare att attrahera privata företag för teser.  

LTU samarbetar gärna med vår region inom forskningsfrågor som har med markanvändning 
och intressekonflikter (samer, gruvor, turism) samt inom vintersport, Snö och elitidrott 

Norges Naturvetenskapliga och tekniska universitet i Trondheim (NTNU) 
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Har också en del forskning inom snö och idrottsprestation mm. Bland annat har det en miljö 
där de kan utföra glidtester på skidor. Är part i ett projekt som heter Nano2glide inom de 
området.  

Swedish Proving Ground Association (SPGA) 

Intresseorganisation för testmiljöer för fordonstester. Är positiva med samarbete, bland 
annat kopplingen mot event tester som tidigare nämnts, men även för att tillsammans 
stärka och påskynda klimatneutral ladd- och drivmedelsinfrastruktur och stärka 
utvecklingen av hållbara samhällen och fordonens roll i dem, samt främja att de autonoma 
fordonen utvecklas för att klara vinterväglag för att inte norra Sverige ska halka efter i en 
sådan utveckling.   

Vilken efterfrågan finns från näringslivet? 
Destionationsbolag (vilka de representerar tex hotell/restauranger, eventföretag) ser 
behovet av en diversifiering av besöksanledningar och testturism lyfts som ett möjligt ben 
att stå på.  

Bilindustrin går mot en snabb elektrifiering och inom några år kommer mer eller mindre alla 
nya bilar att drivas med el. På transportsidan och för arbetsmaskiner kommer framtida 
behovet troligen bli en blandning av elektrifiering och vätgasdrift. Tunga fordon behöver 
betydligt högre effekt på laddarna tex behöver företaget Advali som testar lastbilar i länet 
idag laddare på runt 150kW idag och uppemot 500kW inom några år. På testplatser där 
många fordon kommer samlas på samma plats kommer de finnas ett behov av många 
laddare för att möta detta behov 

Några av de aktörer som vi pratat med (Advali och Engcon) uttrycker ett behov för kylrum 
med temperaturer ned till -20 till -30 grader för att kyla ner ett fordon eller en komponent 
och testa hur den reagerar i extrem kyla som ett komplement till de tester man kan göra 
utomhus, där utomhus luften inte är garanterad att vara så kall. På vår studieresa till 
Norrbotten såg vi att anläggningarna där hade flertalet kylrum som komplement till 
testanläggningen.  

Företag inom outdoorbranschen ser behov av ett testevent för sina produkter mot kunde 
och eventuellt återförsäljare.  

 

Konklusion 
 

Varför behövs genomförandeprojektet? Beskriv viktigaste skälet och orsakerna 
till att situationen ser ut som den gör. 
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Nedan följer en sammanfattning av de viktigast slutsatserna i förstudien fördelat på de 
tematiska områdena.  

 

Fordonstester  
Biltest: Nya elbilsfabrikanter behöver validera sina fordon på is och snö. Redan etablerade 
fabrikat  testar redan i Norrbotten. Jämtland Härjedalen kan komplettera den 
verksamheten, utan att konkurrera, med att erbjuda nya fordonstillverkare testmiljöer i kallt 
klimat. För detta erfordras en utbyggnad av ladd- infrastruktur.  

Lastvagn- och busstest: Scania har redan en etablerad testverksamhet i Jämtland 
Härjedalen.  Länet erbjuder en perfekt miljö för tester i kallt klimat även för andra 
lastvangstillverkare. Laddinfrastruktur och vätgas behöver byggas ut inom kort för att kunna 
vara aktuell som testmiljö.  

Däcktest: Stora möjligheter till däcktest finns inom regionen, dels på isar, dels myrar, och 
dels färdiga banor.  

Rallytest: Det finns en lång tradition med tester på rallybilar. Dels ett djupt kunnande, och 
dels ett fantastiskt vägnät som är perfekt för tester och shake down på is och snö. 

Event och lansering: Ett starkt fokus bör läggas på event, lansering, och försäljningstester.  
Länet erbjuder flera platser där det finns boende och restauranger i världsklass i nära 
anslutning till event- och testmiljöer. Det finns en stor vana att hantera publika 
sammanhang. Snabba och enkla kommunikationer till och från Arlanda är ett stort plus.  

Green Flyway: Ett initiativ kring tester av grönt flyg pågår redan i regionen.  Länet erbjuder 
en perfekt infrastruktur för fortsatt utveckling och test.  

Skogs- och lantbruksmaskiner:  Länets viktigaste näring är skogen. Torsta genomför redan 
tester inom skogsmaskiner. Dessa kan utökas, och kompletteras med lantbruksmaskiner i 
kallt klimat.  

Terrängfordon- och snöskotertest: En av världens största snöskotertillverkare, Polaris, har 
redan etablerat testverksamhet i länet.  BRP har valt andra geografiska platser för sina 
tester, men det finns andra tillverkare och eftermarknadsföretag som skulle kunna vara 
aktuella för att använda länets testmiljö på snö. 

I Storhogna och runt Vemdalskalet sker just nu en explosiv ökning av antal fritidshus som 
byggs. Enligt Näringslivskontoret i Bergs kommun ska den största markentreprenören i 
området har en imponerande maskinpark och arbetar även vintertid. Det gav upphov till att 
vi undersökte om det skulle vara en intressant miljö för företag som tillverkar 
markentreprenör maskiner. Intresset finns för test av vätgasdrivna maskiner, dock återstår 
en viktig detalj att lösa försörjningen av vätgas, detta bör prioriteras av regionen så snart 
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som möjligt, för att kunna attrahera tester på tunga fordon, samt att de skulle gynna andra 
aktörer att kunna ställa om till en fossilfri teknik, tex Inlandsbanan.  

 

Följande områden som bedöms mindre aktuella för länet: 

Klimathall: Att bygga en klimathall för fordon innebär en investering på uppskattningsvis 
250-500 miljoner kronor. Vår bedömning är att det inte är realistiskt att genomföra utan att 
en eller flera större fordonstillverkare medverkar i investeringen, alternativt kontrakterar en 
entreprenör under längre tid. Motsvarande anläggning finns utanför Piteå, vi ska inte 
konkurrera med den utan istället hitta områden att samverka inom, t.ex. event som kan 
förläggas i Jämtland Härjedalen. 

 

Inte kopiera Norrbotten – satsa mer på event/lansering mm, nya fordonstillverkare: Vår 
bedömning är att det inte är rimligt att konkurrera med dessa anläggningar för Jämtländska 
testanläggningar. Att fokusera på segmentet, lanseringstester och eventtester skulle kunna 
vara en möjlighet för Jämtland Härjedalen att komplettera testanläggningarna i Norrbotten. 
Eventtester konkurrerar i vissa fall med produkttester om boenderesurserna i Norrbotten. 
Dessutom har Jämtland en i vissa fall en väl utbyggd infrastruktur för besöksnäringen som 
skulle kunna utnyttjas. 

 

Energi  
Vindkraft: Inför projektet så fanns det en stor tilltro till att vi genom det stora antalet 
vindkraftverk vi har i regionen skulle kunna erbjuda testmiljöer inom vindkraft. Stor del av 
tester och utvärdering görs på befintliga anläggningar där man analyser insamlade data för 
att kunna driftoptimera. För större utveckling och tester vill man inte använda befintliga 
anläggningar då det medför produktionsbortfall, där av ett behov för en testanläggning. 
Dock har redan en sådan anläggning byggts av Skellefteåkraft och RISE i Uljabuouda, 
Norrbotten. Därför bedömer vi att det inte finns en marknad för ytterligare en 
testanläggning för vindkraft, något som många av de aktörer vi pratat med konfirmerar. 

Vätgas: För att kunna vara en framtida attraktiv testmiljö för framförallt tunga fordon 
behöver vi kunna få tillgång till vätgas i länet. Färdplan för Grön vätgas i Jämtlands län 
bedömer att vätgas bör produceras i länet. Även om infrastrukturen för vätgas är viktig för 
framtida testmiljöer i vår region så föreslår vi att det inte är en del som bör ingå i Coldtech 
projektet. Vi ser att detta är något som regionen kraftsamlar inom, genom eventuellt andra 
projekt och satsningar, men där testmiljöerna/Coldtech projektet kan kommunicera 
testmiljöernas prognoser av behov för att driva på utvecklingen åt rätt håll.  

Laddinfrastruktur: På samma sätt som för vätgas är laddinfrastruktur viktigt för att kunna 
vara en attraktiv testmiljö. Här bör man i projektet försöka samla aktörernas behov och 
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prognoser inom laddinfrastruktur för att kunna få regionen att göra satsningar inom detta 
område. Även en väl utbyggd laddinfrastruktur för transport av fordonen hit är viktig att 
tillgodo se tex via riksväg 45.  

Jämtkraft: resterande slutsatser inom energiområdet kretsar mycket runt Jämtkraft, där de 
kan vara/erbjuda en testmiljö för utveckling av nya teknologier kopplade till förnybara 
energi, tex elektrobränslen för flyget, vätgasproduktion, batterilagring vid vattenkraftverk 
mm. Regionens stora tillgång till förnybar el är en styrka och kommer troligen att attrahera 
elintensiva företag framöver som kan vara intressanta testmiljöer.  

Vintersport  
Det finns stor potential i våra miljöer för vintersport som Mid Sweden 365 tunneln i Gällö, 
skidstadion i Östersund och National Arena i Åre i samverkan med kompetens som finns på 
forskningsmiljöerna NVC och STRC. Dock behövs det i vissa fall uppgraderas med nya 
tekniska system för mätningar. En nära dialog med våra förbund ses som viktigt och lyssna 
på deras behov. Dessa elitsystem som byggs upp mot förbunden kan sedan kan säljas till 
företag eller segmentet under elit antagligen i samma upplägg eller nerskalade versioner. 
Det som saknas är en koordinerande kraft och ett helhetstänk för paketering och 
marknadsföring och försäljning. Även om vår potential och marknadsandel är god inom 
området så ökar konkurrensen från andra aktörer som Dala sports Academy, Umeå 
universitet och LTU. Här gäller det att hitta nischer och sträva efter samarbeten och försöka 
undvika konkurrens.  

Våra många Internationella vintersporttävlingar inom skidsport, para- och hundsport är en 
tillgång i en testmiljösynpunkt. Liknande som i punkten ovan behövs en koordinerande kraft 
för att framhäva och erbjuda det som en testmiljö.  

De två forskningsmiljöerna på MIUN Nationellt Vintersportcentrum (NVC) och MIUN Sports 
Tech Research Center (STRC) sitter på kunnande och testmiljöer i världsklass, vilka 
efterfrågas av många externa aktörer, både i och utanför länet. Utmaningen är att hitta rätt 
tajming för tester så att de passar in i pågående utbildnings-, och forskningsarbete. Här ser 
vi en outnyttjad möjlighet och har börjat diskutera hur man kan erbjuda denna miljö och 
kunskap på ett bättre sätt mot marknaden.  Arbetet med att forma ett Swedish 
Wintersports Insitute (SWI) är således initierat. Tanken är att ännu tydligare knyta ihop NVC 
och Sports Tech.  Därutöver kan SWI facilitera startupbolag baserat på den intellectual 
property (IP) som forskarna har.  Andra liknande initiativ har tagits där t.ex. MIUN holding 
äger en del i AIR, ett forskarbolag där forskarnas IP ligger, som i sin tur äger en del av AIM 
Sweden AB, ett startupbolag inom additiv tillverkning. Det är ett exempel på hur man skulle 
kunna forma SWI och på så sätt möjliggöra fler startups, samt erbjuda kunskap-, och 
testmiljöer. Att därigenom kunna kommersialisera, och samtidigt erbjuda externa tjänster 
ser vi som en nyckelfaktor för framtida tester. Det som behöver göras nu är att konkretisera 
och forma SWI under ledning av, och tillsammans med, företrädare för Sports Tech och NVC. 
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Utöver de många miljöer och den höga kompetens vi har inom området så finns det många 
elitidrottare som sitter på unika kvalitéer, många av dessa idrottare vill eller måste arbeta 
vid sidan av sin satsning och genom att inkludera den resursen av elitidrottare till 
testmiljöerna kan vi öka dess attraktivitet. Tillsammans med bemanningsföretaget IDS som 
arbetar med elitidrottare kan detta enklare koordineras.  

Vår region är starka inom Outdoor, både vad gäller miljö, tradition, aktörer och företag. 
Resultat från förstudien visade också att det finns behov för tester av outdoorprodukter mot 
slutkonsument och eventuellt återförsäljare och att det med fördel kan göras till ett årligt 
event/festival liknande arrangemang som skulle locka både företag och privatpersoner till 
regionen. Något sådant större sådant event finns inte idag i Sverige. Detta bör undersökas 
vidare in i ett genomförande projekt. 

Hälsa  
Stora delar av hälsoområdet kan man placera in i något av de andra områdena vintersport 
eller risk och kris. Det rör sig om t.ex. hur man undviker nedkylning vid vistelse i kalla miljöer 
eller hur kalla miljöer påverkar prestation och förekomsten av astma. Kopplingen till 
folkhälsa finns även och inom satsning på vintersport kan det generera testmiljöer, 
produkter och tjänster med mera som kan främja folkhälsan.  

Inom området E-hälsa bedömer vi att E-hälsocentrum är en lämplig aktör att driva, 
marknadsföra och sälja testmiljöer inom e-hälsa och lämnar det därför utanför Coldtech.  

Risk och Kris  
Under förstudien noterade arbetsgruppen behovet att ett flertal organisationer inom Risk 
och Kris behöver validera sin utrustning och sina metoder. Det finns redan en stark 
förankring i länet inom flera av dess organisationer, t.ex. Fjällräddningen, Försvaret och 
Polisen.  Med närheten till MIUNs Risk and Crisis research center (RCR) så kan forskning och 
utveckling ske i samråd med de olika aktörerna.  I tillägg till RCR finns sjöar, skog och fjäll i 
regionen där träning, tester, utbildning och forskning kan genomföras utomhus. Vi bedömer 
att det finns möjlighet och intresse för att samla dessa aktörer och testa, träna och 
utvärdera samhällets krisberedskap. Nästa steg är att undersöka förutsättningarna djupare 
och komma med konkreta slutsatser inom området. 

Skog 
Länets största näring är skog, i testsammanhang glöms det tyvärr lätt bort. Under förstudien 
konstaterades att länet kan ta en ledarroll i landet kopplat till validering av metoder och 
utrustning till skogsindustrin. Nästa steg är att djupare undersöka behovet av tester hos de 
aktörer som verkar inom skogen. Aktörer kan vara de större skogsbolagen såsom SCA, Svea 
Skog, Kyrkan, Gallo, Persson Invest, eller mer lokala aktörer som t.ex. Rödins Trä och Fyrås 
Trä, för att nämna några.  Vad gäller akademin kopplat till skogen så är Torsta en viktig 
resurs, vilket skulle kunna förstärkas ytterligare inom testområdet.  
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Vad gäller bioenergi bedömer vi att de saknas spetskompetens inom området som kan 
hjälpa till att bygga upp en testmiljö i länet, det kan möjligen lösas med samarbeten med 
aktörer utom regionen, detta skulle behövas undersökas ytterligare.  

Då Risk och Kris och Skog under projektets gång bedömdes som intressanta områden att 
undersöka börjades ett övergripande arbete med att kartlägga aktörer och se behov inom 
dessa områden. Dock har vi inte under projektets gång kunnat bottna dessa områden och 
ser att det finns ett behov av en fördjupa fortsatt analys inom områdena innan man kan 
utvärdera deras potential som testmiljöer. 

 

Måluppfyllelse Förstudie 
Mål 1: Lista över identifierade testmiljöer indelade i temaområden Kartläggning av 
testmiljöernas ägarstruktur, potentiella kunder, samt vilka nyckelresurser som behövs för 
att den ska kunna gå att sälja. 

Resultat: Lista och aktörer presenterad i tabell 1 och texten ovanför. 

Mål 2: En färdplan som beskriver vad som behöver göras för att gå ifrån identifierade 
testmiljöer till tillgängliggjorda, marknadsförda testmiljöer. 

Resultat: Nedan under genomförande projektet presenteras en färdplan för nästa steg inom 
testmiljöer.  

Mål 3: Vidare skall förstudien ha, om resultatet har fallit ut gott, ska ambitionsförklaringar 
tecknas mellan inblandade aktörer för ett genomförande projekt 

Resultat: Förstudien har fokuserat på samverkan och intressedialoger med relevant aktörer 
och resultatet är presenterat under rubriken målgrupp nedan.  

Framtida genomförande projekt inom Coldtech - testmiljöer i kallt 
klimat  
 

Baserat på underlaget presenterat ovan anser vi att ett genomförandeprojekt behövs då vi 
att det finns testmiljöer och förutsättningar för testmiljöer och testevent i länet inom 
framförallt fordon och sport och outdoor som inte används eller utnyttjas till sin fulla 
potential.  

 
Mål och resultat 
 

Mål 
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Huvudmål 

Etablera testkoordinator för länets samlade testmiljöer inom fordon och sport och outdoor i 
kallt i klimat. Kraftsamla ägarna av dessa miljöer och tillsammansmed det regionala 
näringslivet samt offentlig sektor formalisera och etablera en organisation som kan 
företräda regionen och blir en gemensam ingång för samverkan, utveckling, paketering och 
försäljning av testarenorna. 

Utöver detta, fördjupa kunskaperna inom testmiljöer inom Risk och Kris och Skog. 

 

Delmål 

Fordon 

1. Verka för att samla länets aktörer och gemensamt stärka, koordinera och erbjuda 
test- och testeventverksamhet. 

 
Sport /Outdoor 

1. Verka för att samla länets aktörer och gemensamt stärka, koordinera och erbjuda 
test- och testeventverksamhet. 

2. Etablera Swedish Winter Sport Institute (SWI) 
3. Etablera ett testevent för outdoor i länet.  

 
Risk och Kris och Skog 

1. Fördjupa områdena Risk och Kris, och Skog för att utvärdera möjligheterna att verka 
för att samla länets aktörer och gemensamt stärka, koordinera och erbjuda 
testverksamhet. 

 
 

Hur kopplar projektets mål till EU:s och region Jämtland Härjedalens mål och 
strategier?  

Genomförandeprojektet Coldtech - testmiljöer i kallt klimat bidrar och kopplar till EU:s mål 
och strategier, en europeisk grön giv och en hållbar tillväxt genom att projektets resultat 
och effekter bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och göra samhället mindre 
beroende av fossil energi. Utvecklingen av infrastruktur för fordonstester, t.ex. ladd 
infrastruktur och vätgasinfrastruktur kommer snabba på samhällets omställning av 
transport och fordonssektorn mot fossilfria alternativ. De testevent som kommer hållas ska 
sträva efter att vara klimatsmarta och man kommer att satsa på framför allt på nya mark 
och luftburna fordon som är drivna med el och vätgas och på så sätt driva utvecklingen och 
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marknadsföring av dessa fordon och lösningar. Projektet bidrar även till EU:s strategi en 
ekonomi för människor genom att en satsning på testmiljöer i Jämtland Härjedalen främjar 
SME företag genom ökad sysselsättning och möjligheten att leva och bo i Europisk glesbygd. 

 
Projektet hjälper till att nå vår vision Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region 
att leva, verka och utvecklas i genom att vara proaktiv inom miljö och klimatarbetet i 
utvecklandet av våra testmiljöer och förnybara drivmedel kopplade till dessa. Projektet 
jobbar för att öka samverkan mellan akademi, civilsamhälle, offentlig och- privat sektor kopplat 
till våra testmiljöer och kommer att främja utvecklingen av vårt universitet genom ökad koppling 
mot nationella och internationella aktörer kopplade till testmiljöerna, i linje med visionen Jämtland 
2050. Testmiljöerna och test eventet kommer även att främja upplevelser och besök kopplade till 
vår region.  

Genomförande projektet kopplar till regionens smarta specialisering S3 genom att bidra till 
följande områden.  

Jord skog och vatten: Under projektets gång så märkte vi att skogen skulle kunna vara ett 
intressant område inom Coldtech, vilket skulle behövas utvärderas mera. Men vi ser att det 
finns t.ex. möjlighet att testa nya skogsbruksmetoder, skogsbruksmaskiner och eventuellt 
inom bioenergi i länet som skulle kunna främja utvecklingen till nya affärsmöjligheter, 
ekosystemtjänster, klimatnyttor och eventuellt utvecklingen av nya cirkulära affärsmodeller. 
  
Hållbar energi: För att vara en intressant testmiljö för fordon måste det kunna erbjudas 
tillräckligt med förnybar energi för att kunna driva dessa fordon i form av ladd infrastruktur, 
biodrivmedel och grön vätgas. Satsning och utveckling av fordonstester kommer att driva på 
utbyggnaden och infrastrukturen av förnybara bränslen, men är även beroende på en 
satsning regionalt på dessa bränslen. T.ex. kommer vi att få svårt att attrahera tester på 
maskiner och fordons som går på grön vätgas om vi inte kan producera och distribuera det 
inom länet.  
 
Upplevelser: Inom framförallt fordonstester och outdoortester ser vi att upplevelser runt 
testbesöket kommer vara väldigt viktiga. Och i vissa fall en möjlighet och förutsättning för 
att testerna kommer att läggas i vår region. Vi ser att inom fordonstester bör vi till stor del 
fokusera på event och lanseringstester, där upplevelsen har en central roll. Desamma gäller 
för tester av outdoorprodukter där kombinationen tester och upplevelser/upplevelseevent 
är något man bör fokusera på. Även inom tester för sport i kallt klimat så bör även 
upplevelser spela in till det positiva, även om vi inte bedömer att de är lika centrala som hos 
oss fordonstester och outdoortester. Testverksamheten kommer dels att utveckla egna 
upplevelser kopplade till testeventen samt att de kan nyttja de unika upplevelser som redan 
finns i vår region och på så sätt främja utvecklingen av upplever i vår region. 
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Målgrupp 
 

Organisationer som uttryck stöd för satsningen och är troliga deltagare.  
Vintersport och Outdoor 

o Svenska förbund inom skidor, skidskytte, skridskoförbundet, 
parasportförbundet, draghundsportförbundet 

o Ägare av testmiljöer  
o Scandinavian Outdoor Group 
o MIUN 
o Peak 63 

Fordon 

o Beskrivna testmiljöer inom fordonstester 
o Tillverkare inom tunga- och lätta fordon 
o Jämtkraft 
o SAAB AB 
o Green flyway 
o Event and People  
o Flat out Sweden 

 

Intressenter 
Projektets primära målgrupp är SME-företagen i Jämtlands län, Mittuniversitets arena för 
näringslivssamverkan. SME företagen som erbjuder testkapacitet och eller äger infrastruktur 
för tester. SME-företag som kan leverera tjänster och produkter till testmiljöerna, dess 
kunder samt att själva kunna nyttja testmiljöerna för egen FoU och FoI verksamhet. För 
Mittuniversitets arena för samverkan handlar det om att kunna bidra med både kunskap 
och forskningsmiljöer där samverkan kan ske med näringslivet och det omgivande 
samhället. Indirekt målgrupper blir regionens kommuner som kan se nya affärsmöjligheter 
där fysiska miljöer och arenor kan erbjudas till internationella företag och 
forskningsorganisationer utifrån kommunernas komparativa fördelar. Genom detta 
genereras övriga positiva effekter till samhället såsom ökad handel, fler gästnätter, 
leveranser av lokala tjänster och service från företagen m.m. 

Några konkreta intressenter utöver de som är troliga deltagare ovan.  

o SLAO 
o Svenskt Sportforum 
o Destination Östersund 
o JHT turism 
o Kommuner i Jämtlands län 



 
 

 

 

37 

o Företag och organisationer som är intresserade av testmiljöerna 

 

Vad ska projektet resultera i? Resultatet som mätbara mål. 
 

Projektet ska resultera i ett varaktigt självförsörjande system för samverkan, 
utveckling, paketering och försäljning för tester och testevent. 

• En struktur för koordinerande verksamhet för Fordonstester etablerad 
• En struktur för koordinerande verksamhet för Sport outdoor etablerad 
• Etablera ett Swedish Winter Sport Institute (SWI)  
• Etablera ett testevent för outdoor i länet. 
• 100 nya business case kopplade till testmiljöerna  
• Upprättat 20 nya kontakter kopplade till utveckling av testmiljöer inom Risk 

och Kris 
• Upprätta 20 nya kontakter kopplade till utveckling av testmiljöer inom Skog 

 

Vilka effekter kommer projektet ha för regionen? 
 

För att se vilka effekter en testnäring kan ha på en region så är Region Norrbotten ett bra 
exempel. Där fordonstestnäringen omsätter 450 miljoner per år (2016) enligt rapporten 
"Regionala effekt - Testnäring i Norrbotten och där indirekta effekter i form av ökad 
omsättning i kringtjänster som mat logi, event och underleverantörer m.m. tillkommer och 
där man sett att för direkta arbeten i testindustrin kan sysselsättningen multipliceras med 
1.8, så ett arbetstillfälle i testindustrin ger regionen 1,8 arbetstillfällen. Det är troligt att det 
är olika förutsättningar i regionen och att samma sysselsättningsmultiplikator inte går att ta 
rakt av men det ger en fingervisning att en satsning på testmiljöer inte bara ger direkta 
arbeten utan indirekta arbetstillfällen. Detta kan därför inte bara ge arbetstillfällen vid de 
olika testmiljöerna, utan även inom kringservice av testmiljöerna och för besöksnäringen, en 
industri som letar efter diversifierade intäkter efter coronapandemin ändrade spelreglerna. 

Bedömningen är att länet har goda möjligheter att skapa tillväxt och sysselsättning för 
regionen SME företag genom att erbjuda testmiljöer och testarenor inom våra 
styrkeområden. Dessutom ökar FoU och FoI kapaciteten för inblandade företag och en ökad 
internationalisering med kopplingar till nationella och internationella företag som antas 
komma hit och testa.  

Om projektet faller väl ut bör även kommersialisering av Mittuniversitets forskning öka 
genom initiativet Swedish Winter Sport Institute.  
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Organisation 

 
Hur kan det framtida projektet organiseras? Och vilka roller behövs?  

o Projektledare ca 100% 
o Projektmedarbetare ca 100 % 
o Projektekonom och administratör Ekonom ca 40 %    
o Förstå kommersiella världen och akademiskt/offentliga.  
o Kunnande och relevant nätverk inom Sport/Outdoor och Fordon områdena 

och gärna special kompetens inom något av områdena.  
o Stark förankring regionalt för projektet.   

 

Vem ska äga projektet? 

o Peak Innovation 

Genomförande 
 

Aktiviteter 
AP1 Verka för att samla länets aktörer och gemensamt stärka, koordinera och erbjuda 
test- och testeventverksamhet inom fordon. 

• En struktur för koordinerande verksamhet för fordonstester etablerad, genom att 
- Samverkansavtal med berörda aktörer.  
- Etablera strukturen för verksamheten.  
- Verka för utveckling av testmiljöerna 
- Arbeta aktivt med Business case 

AP2 Bygga en samverkansorganisation för tester kopplade mot Sport och Outdoor. 

• Verka för att samla länets aktörer och gemensamt stärka, koordinera och erbjuda 
test- och testeventverksamhet. 

En struktur för koordinerande verksamhet för sport och outdoor etablerad, genom att 

- Samverkansavtal med berörda aktörer.  
- Etablera strukturen för verksamheten.  
- Verka för utveckling av testmiljöerna 
- Arbeta aktivt med Business case 

 

• Formera Swedish Winter Sport Institute (SWI) 
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- Det som behöver göras är att konkretisera och forma SWI under ledning av, och 
tillsammans med, företrädare för Sports Tech och NVC. 

- Därefter etablera organisationsstruktur tillsammans med MIUN holding och 
forskarna  

 
• Bygga ett testevent för outdoor tillsammans med företag som tillverkar utrusning 

och produkter mot framförallt kunder. Eventet bör fokusera på produkttester för 
användare men inkludera event och upplevelser, likt en outdoor testfestival.  
- Bygga vidare från slutsatserna från förstudien från Peak 63 med ytligare underlag 

inför genomförandet.  
- Hitta relevanta samverkanspartners och etablera samverkansavtal med berörda 

aktörer.  
- Etablera strukturen för verksamheten och hur den ska drivas på sikt. 
- Arbeta med planering och genomförande av event.  

AP3 Undersöka möjligheterna för testmiljöer inom Risk och Kris och Skogen 

• Aktörskarta och behov från aktörer och intressenter genom samtal med relevanta 
aktörer.  

 
 

Beräknad tidsplan 
o Enligt regionalt utvecklingsansvariga i Region JH så indikeras det går att söka 

regionala utvecklingsfondspengar från Tillväxtverket tidigast i slutet av 2022, 
då är trolig projektstart första halvan av 2023. 

o Vi bedömer det som rimligt att projektet drivs som ett 3 årigt projekt för att 
hinna med alla projektpunkterna.  

 

Hur kan miljö, jämställdhet, integration och mångfald användas som verktyg i 
projektet? 
Gällande hållbarhetsaspekterna kommer projektet att följa upp och verka för att 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald tas till vara på och där alla ges lika förutsättningar 
oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. Gällande 
aspekten miljö, kommer projektet av eftersträva att det genererar så litet negativt 
klimatavtryck som möjligt. Majoriteten av externa möten ska genomföras digitalt. Majoriteten 
av resorna ska ske via tåg eller miljöbil. Miljö, jämställdhet, integration och mångfald är en 
obligatorisk punkt på projektgruppsmöten och i aktivitetsplanering. Genom detta kan vi 
medverka till att främja både regionala, nationella och internationella utmaningarna för en 
hållbar utveckling och tillväxt - miljömässigt, socialt och ekonomiskt.  



 
 

 

 

40 

Samverkan 
• Projektet ska inte genomföras som ett samverkansprojekt 
• Kopplingar till andra program är redan beskrivet i texten ovan.  
• Det är inte aktuellt att projektet genomföras som ett så kallat Östersjöstrategiprojekt 

Källor 
https://www.vatgas.se/faktabank/ 

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fpeaki
nnovation.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2FFardplan-for-gron-vatgas-i-
Jamtlands-lan_PRINT-2.pdf 

https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-
nyheter/pressmeddelanden/2021-02-03-goda-resultat-for-produktion-av-fornybart-
flygbransle-i-ostersund.html 

https://vindkraftcentrum.se/index.php/arkiv/815-oekat-effektuttag-ska-locka-industri-till-
jaemtland-haerjedalen 

https://www.vinnova.se/m/testbadd-sverige/ 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/test--och-demonstrationsmiljoer--
en-viktig-plattform-for-att-losa-komplexa-samhallsutmaningar/ 

https://www.vinnova.se/globalassets/mikrosajter/testbadd-sverige/dokument/guide-for-
testbaddsutveckling_reviderad-170214.pdf 

 

Slutrapporten ska innehålla 
• Dokumentation av möten: Minst dagordning och protokoll för varje möte som 

genomförts (fysiskt eller virtuellt). Valfritt: presentationer, videoinspelning etc. 
o Se bifogat dokument 

• Dokumentation i form av beskrivning av de aktiviteter som genomförts för att 
utveckla ett potentiellt huvudprojekt. 

o Se bifogade dokument. 
• Angivande av om och när huvudprojektansökan kan förväntas. 

 


