
   
 
 

Pressmeddelande 

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet 
inom skogsbruk och energi. 2015 uppgick Holmens omsättning till 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka  
3 300. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på www.holmen.com 
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Trä från Holmen i Kolmårdens nya berg- och dalbana 

I mitten av juni öppnar Wildfire – Kolmårdens nya berg- och dalbana i trä. 
600 ton svenskt virke från Holmen ingår i den jättelika konstruktionen som 
Rocky Mountain Construction står bakom. 

- Leveransen till Wildfire har varit en stor och inspirerande uppgift för oss, då kraven på 
kvalitet och hållfasthet har varit högre än vanligt. Dessutom har dimensioner och längder 
varit utmanande i sig, då de utgår ifrån amerikanska mått. Genom ett gott samarbete – 
både internt och med Kolmården och Rocky Mountain Construction – har vi uppnått ett 
väldigt fint resultat, säger Johan Padel, VD på Holmen Timber. 

 
Svenskt trä är en stark, klimatvänlig och förnybar råvara. I det enorma bygget har ingen detalj 
lämnats åt slumpen och virket har genomgått noggranna undersökningar, bland annat har en 
speciell stockröntgen säkerställt de höga kraven på hållfasthet. En del av virket i Wildfire 
kommer från trakterna kring Kolmården och för varje träd som använts har minst två nya 
planterats. 
 
- Vår utgångspunkt var att skapa en världsunik bana och när vi letade efter partnerskap så 

var Holmen vårt absoluta förstaval. Vi är extremt tacksamma och stolta över de fina 
förutsättningar som Holmen har skapat för Wildfire. Samarbetet och relationen har lett till 
en fantastisk slutprodukt, säger Mats Olsson, VD på Kolmården. 

 
 
Fakta Wildfire 
Topphastighet: 113 km/timme  
Banans längd: 1 300 meter  
Höjd: 57 meter  
First drop: 49 meter och en lutning på 83 grader  
Inversioner (du åker upp och ner): 3 stycken  
Airtime (känslan av viktlöshet): 12 gånger  
Åktid: 120 sekunder  
Kapacitet per timme: 960 personer/timme  
Sittplatser per tåg: 24 personer  
Längdgräns: 120 cm  
Tillverkare: Rocky Mountain Construction (USA) 
    
För mer information, besök wildfire.kolmarden.com  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Johan Padel, VD Holmen Timber, 070-214 82 44, johan.padel@holmentimber.com  
Mats Olsson, VD Kolmården, 010-708 7520, mats.olsson@kolmarden.com  
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