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Äntligen premiär för Valkyria
Efter nästan två års väntan och längtan är det äntligen dags för Lisebergs
mäktiga åknyhet Valkyria att ha premiär. På fredag 10 augusti är det officiell
invigning och publik premiär, då Valkyrias tåg står redo att kasta sig ner för
det 50 meter höga stupet – i 105 km/h.
Arbetet med Lisebergs största, dyraste och mest komplicerade
attraktionssatsning någonsin har pågått sedan september 2016. Markarbetet,
som inkluderat en tunnel under marken (byggd i Göteborgsleran) har tagit sin
tid. Men sedan några veckor tillbaka har attraktionen testkörts och
parkbesökarna har kunnat följa tågens framfart i banan.

Frågan på allas läppar – när öppnar den för allmänheten? – har nu äntligen
ett svar: Valkyria har premiär i veckan.
På fredag 10 augusti sker den officiella invigningsceremonin med
bandklippning. För de gäster som planerar att besöka Liseberg tidigare i
veckan kan dock en åktur i Valkyria vara fullt möjlig eftersom attraktionen
kan komma att ”mjuköppna” redan i tidigare i veckan – beroende på när de
slutliga besiktningarna, testerna och utbildningsinsatserna kan genomföras.
– Det har varit ett tufft projekt, men resultatet är värt all väntan i världen.
Det är en fantastisk åkupplevelse och vi ser så mycket fram emot att låta våra
gäster få prova, säger Lisebergs vd Andreas Andersen.
Valkyria är Lisebergs dyraste och mest komplicerade projekt hittills med en
prislapp på mer än 300 mkr. Andreas Andersen är dock fortfarande säker på
att investeringen kommer att bli en bra affär för Liseberg.
– Vi vet att det vi byggt är en ny Lisebergsikon – en gästfavorit som kommer
sätta både Liseberg och Göteborg på kartan och bidra till att locka besökare
många år framöver.
För att få åka Valkyria krävs det att man är minst 132 cm lång, är minst 7 år
gammal och har ett Stora Åkpasset eller 4 åkkuponger.

Liseberg är en av de ledande nöjesparkerna i Europa och erbjuder underhållning,
attraktioner, restauranger och boende av högsta klass. Varje år tar parken emot
cirka 3 miljoner gäster, vilket gör Liseberg till Sveriges mest besökta resmål.
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