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Världens högsta vindtunnel i drift i Göteborg  
 

Verksamheten i Bodyflight Göteborg är sedan förra helgen igång för samtliga kundsegment. Såväl proflyers som 
förstagångsflygare har därmed testat sina vingar i världens högsta vindtunnel.  

Tunneln i Göteborg är världens högsta med en flyghöjd på 24 meter. Glaspartierna som mäter 8 meter på höjden är 
Europas högsta och ger en extra dimension och höjdkänsla i flygningen. Jämfört tunneln i Stockholm är luftkanalen 
förlängd vilket ger ett ännu bättre laminärt luftflöde med resultatet mjukare och bekvämare luft för den som flyger. 

 

Bodyflights VD Markus Viborg kommenterar: 

”Det känns oerhört skönt att vi efter en lång byggprocess nu är i gång i kan erbjuda vår eftertraktade upplevelse även i 
Göteborg. Kvar att färdigställa är ytskikt men tunnelsystemet levererar fint luftflöde och en bra upplevelse. Vi får fina 
omdömen kring luft och höjd från de som flugit vilket känns roligt. Intresset är stort bland göteborgarna och 
bokningsläget från både upplevelsekunder och fallskärmshoppare tycker jag ser mycket bra ut. Intresset sträcker sig 
även till våra grannländer, Norge och Danmark, varifrån vi fått flertalet förfrågningar från främst fallskärmshoppare. Vi 
ligger bra i timpris framförallt jämfört med tunneln i Oslo vilket gör det attraktivt att resa till Göteborg för att träna.” 
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Om Bodyflight 
Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight 
lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och 
tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. 
Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande 
strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet 
varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg samt en delägd 
skjutbana i Solna. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 


