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Lilla Bommen



På språng framåt till oväntade 
möjligheter och annorlunda 
upplevelser. En ny stadskärna i 
ständig förändring. Precis som 
hela världen. Fast nära. 

Lilla 
Bommen 
– Stora 
världen.



Lilla Bommen är en av få platser i 
Göteborg där den urbana staden når 
fram ända till älvens kant. Den ständiga 
pulsen på kajkanten sträcker sig ut i 
vattnet och kompletteras med tillfälliga 
evenemang och erbjudanden. Det 
unika brorummet för samman kajen 
med stadens vardagliga rytm, 
avslappnade gröna parker som skapar 
platser för samvaro, rekreation och lek.

Vattennära



Området kommer att bli ett spännande 
möte mellan det lekfulla och det 
välordnade. Stadsdelen lockar en 
variation av verksamheter och 
bostäder, med rätt förutsättningar för 
hållbara och jämställda livsstilar. Här 
finns plats för olika individers initiativ 
och kreativitet mellan människor. Här 
blandas det internationella med det 
lokala, det lilla med det stora.

City-Puls



Lilla Bommen är fyllt av liv dygnets alla 
vakna timmar och erbjuder hela 
stadens upplevelser och aktiviteter. 
Trygga och smarta stråk gör 
mötesplatser tillgängliga och blir 
tillsammans med kollektivtrafikens 
knutpunkter stadens viktigaste 
pulsåder -en förutsättning för hållbara 
resmönster och en hållbar stad.

Öppet



Lilla Bommen 
pågående projekt      2035

• PLATINAN

• KAJ 16

• LILLA BOMMEN, HUS A

• LILLA BOMMEN, HUS B

• LILLA BOMMEN, HUS C

• LILLA BOMMEN, HUS D

• GÖTALEDEN A

• GÖTALEDEN C

• GÖTALEDEN D

Platinan
60 000

Kaj 16
37 500

Hus A
10 000

Hus B
18 000

Hus D
34 000

Hus C
18 000

Götaleden A
32 000

Götaleden C
11 000

Götaleden D
32 000



2016 – Stor utvecklingspotential i 
centrala Göteborg.



2035 – Större och tätare stad 
och annan stadsbild – större 
centrum.



Västlänkens uppgång –
200 meter från Platinan.



Annorlunda sen alltid
Till Lilla Bommen har människor kommit i alla tider, för att umgås, 
köpslå och arbeta. För att känna doften av hav och salt och 
kanske för att få en liten bit av världen – fast i Göteborg. 

Nu bygger vi på Vasakronan vidare på platsens utåtriktade 
historia. Vi öppnar upp området och ger tillbaka vattnet till 
göteborgarna. 

Under 2021 står Platinan klar, en samlingsplats med 60 000 kvm 
hotell, kontor och event. Platinan blir den första nya fastigheten 
som byggs i området och återigen blir den lilla hamnen vid 
stadens kant platsen där det annorlunda möts. 



Platinan
Total yta: 60 000 kvm kontor, hotell och event

Våningar: 18

Lokalstorlekar: 375 – 25 000 kvm

Miljöcertifiering: Leed Platinum

Garageplatser: ca 170 

Cykelplatser: ca 780, med omklädningsrum

Arkitekt: Erik Giudice Architects, EGA

Övrigt: Hotell Scandic öppnar i Platinan med 450 rum och en

konferens- och mötesanläggning på 2 000 kvm. 

Liv och rörelse dygnet runt.

Platinan

Vikingsgatan 1-5

Lilla Bommen

Inflytt Q1 2022



Premiär för Platinan. Kontor, 
co-working, restauranger, hotell 
och service i värdsklass.



Tydliga entréer. 
Modernt, tryggt och flexibelt.











Upptäck Arena
Mer än coworking

 Funktionella flexarbetsplatser

 Representativa loungemiljöer

 Frukost måndag – fredag 

 Gott kaffe hela dagen 

 Snabb och säker uppkoppling 

 Låsbart skåp över dagen 

 Skrivare on-demand

 Daglig städning 

Och mycket mer som gör att din 
arbetsdag blir ännu bättre.  

1 månads 
bindningstid

A
d

d
e

ra
 va

lfria
 p

lu
stjä

n
ste

r

Arena - Medlemskap



4 460 kvm

360 platser

12,4 
kvm/plats

Planexempel



Ljusgård Ljusgård

1 610 
kvm

1 540 
kvm

380 
kvm

570 
kvm

360 
kvm

Möjliga uppdelningar



I Platinan ryms också ett 
helt nytt hotell signerat 
Scandic.



Hotellet ger liv och rörelse dygnets 
alla timmar. Planeras ett stort event? 
Här finns plats för 1 000 personer.



Stora öppna ytor skapar naturliga 
mötesplatser. Medarbetare, företag, 
gäster och personal – alla möts i 
Platinan. 



Restaurang och skybar på våning 
14. Den naturliga platsen för aw
och representation.



Platinan är platinum. Hållbarhet och 
miljötänk på högsta nivå – fastigheten 
är certifierad enligt LEED Platinum.



• Extremt låg energiförbrukning
beräknad energiförbrukning enligt
bbr24: 34,1 kwh/kvm årligen. (krav
bbr24: 65 kwh/kvm per år)

• Med goda marginaler ett “Nära
nollenergihus” 

• Solpaneler på utvalda terrasser

• Energilagring i bjälklagen

• Hög-effektiva glasfasader från golv
till tak låg energiförbrukning och
enastående inomhusklimat

• Biotopiskt tak med buskar och träd
för att främja biologisk mångfald i
närområdet

• Stor ventilationsanläggning
(> 3 000 kvm)



Vi gör det enkelt att ta cykeln till 
jobbet. Med närmare 800 
cykelparkeringar inomhus med 
duschmöjligheter, kommer du snabbt 
till jobbet och kan byta om innan du 
kliver in på kontoret.



På väg mot vision Älvstaden som 
består av att hela staden, möta 
vattnet och stärka stadskärnan.



Inbjudande och livliga kajstråk.



Levande stad med multifunktionella 
byggnader, kreativa mötesplatser 
och vattennära boende.



Kontaktuppgifter
Niklas Simonsson
Projektuthyrare 
031-743 42 33
niklas.simonsson@vasakronan.se

Daniel Jighede
Uthyrningschef 
031-743 42 24
daniel.jighede@vasakronan.se



www.vasakronan.se/platinan


