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Kungsberget bygger 8-stols expresslift,
utökar skidområdet och miljoninvesterar i
snösystemet.
Sedan 2010 har Branäsgruppen med samarbetspartners investerat närmare
500 miljoner i att omvandla Kungsberget till en skidort. I investeringarna
ingår bl.a. Sveriges modernaste skidhyra, flera restauranger, hotell, lägenhet
samt stugor som tillsammans gett Kungsberget 1250 bäddar.

Inför säsongen 2016/17 görs investeringar på totalt 180 miljoner kronor i
Kungsberget. Investeringar som en gång för alla ger Kungsberget status som
skidort.

8-stols expresslift – ”Kungs8:an” På optimal placering mitt i hjärtat av
anläggningen byggs en toppmodern kopplingsbar 8-stols expresslift. Liften
ger access till hela skidområdet och öppnar upp helt nya möjligheter för
verksamheten. Liften levereras av Leitner och blir Sveriges fjärde 8-stolslift.
Då övriga ligger i Åre, Lindvallen och Tandådalen blir liften samtidigt
Sveriges sydligaste.

Liftens kapacitet är 4000 personer/timma, vilket gör den till Sveriges
effektivaste stolslift. Då en av Kungsliftarna pensioneras blir nettoökningen
för Kungsberget 3000 personer/timma och ökar med 28 % till totalt 13900
personer/timma. Liften blir 950 meter lång med en höjdskillnad på 185
meter. Liften gör 5 meter/sekund och resan till toppen tar strax över 3
minuter.

Nytt skidområde – ”Kungsberget Södra” På södra sidan av Kungsberget byggs
ett helt nytt skidområde med 4 st kilometerlånga pister i blå-röd lutning. Två
släpliftar ger en liftkapacitet på 2000 personer/timma och det sydliga läget
ger bra ljus och härlig eftermiddagssol.

Det nya skidområdet är på 16 hektar och ger Kungsberget en total åkyta på
68 hektar. En ökning av åkyta på 35 %.

Sveriges modernaste snösystem Tre av Branäsgruppens fem anläggningar
ligger söder om Stockholm. Den sydligaste, Vallåsen, ligger söder om Båstad
på Hallandsåsen. Kungsberget tillhör därmed en organisation med hög
erfarenhet och en uttalad ambition att bli bäst i norden på producerad snö.
Inför kommande säsong investerar Branäsgruppen närmare 30 miljoner i
Kungsbergets snösystem. Investeringen kommer att tredubbla Kungsbergets
redan goda snökapacitet.

Fortsatta boendesatsningar
Branäsgruppens och Kungsbergets samarbetspartners fortsätter satsa på
boende i anläggningen. Det byggs ytterligare 4 Åhus och 2 Hyllanhus. Antalet
bäddar i anläggningen blir i och med detta över 1500, och precis som alla
bäddar i Kungsberget så ligger de i direkt anslutning till skidområdet.
Kungsberget är ski-in ski-out i ordets rätta bemärkelse.

Framtid
Årets satsningar befäster inte bara Kungsberget som skidort. Satsningarna ger
också bra grund för framtida satsningar. Kungsberget, Branäsgruppen och
samarbetspartners har redan ritat upp planer på fortsatt utbyggnad av
skidområde, restauranger, kommersiella ytor och boenden för över 100
miljoner kronor kommande tre år.
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