
PLATINAN
VÄ L KO M M E N  T I L L

L I L L A  B O M M E N



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.
Våren 2022 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. 



Varför annorlunda?

När vi låter det oväntade ta plats och gör saker på ett annorlunda sätt, 
övar vi upp vår kreativitet. Kreativa människor och arbetsplatser är 
bättre på att:

• Främja gränsöverskridande arbete som utmanar gamla processer
• Bidra till produktiva arbetsmiljöer
• Utveckla sin egen och andras motivation
• Utveckla sin affärsidé och produkt



HÄR VÄXER NYA 
LILLA BOMMEN FRAM

LILLA BOMMEN
Göteborgs nya stadsdel 
mitt i staden. Nära till allt.

PLATINAN
Göteborgs nya profil-
byggnad med kontor, 
hotell och event.

ÄLVSNABBEN
Ta båten till jobbet. 
Älvsnabben tar dig bland 
annat till andra sidan 
älven. Bara några minuter 
från Platinan.

GÖTEBORGSOPERAN
Efter 450 meter längs 
kajen kommer man fram 
till finkultur och höga 
toner.

NORDSTAN
Shoppingglädje ett par 
minuter bort. 300 meter 
till populära Nordstan. 

TRÄNING
Flera gym finns i närheten
av Platinan. Perfekt lunch-
träning eller varför inte ta 
ut sig ordentligt efter
jobbet?

KOMMUNIKATIONER
Västlänkens kommande
uppgång ligger 200 meter 
från Platinan.  Båt, buss, 
spårvagn och Central-
stationen med pendeltåg
ligger endast några minuter
bort.

STORA SALUHALLEN
För finsmakaren finns Stora
Saluhallen inte långt bort. 
Delikatesser och vällagade
färdiga rätter på en
kilometers avstånd.

FRIHAMNEN
Här växer en helt ny
stadsdel fram med plats för
15 000 nya invånare.
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FLYGPLATS
26 KILOMETER

SVENSKA MÄSSAN
3 000 METER



Ett 
annorlunda 
hus
Vasakronan tar ut riktningen 

i Nordens största stads-

utvecklingsprojekt Älvstaden 

och bygger Platinan. En 

profilbyggnad att tala om, 

som binder samman staden 

över älven, ger tillbaka 

vattnet till göteborgarna och 

förlänger citykärnan. 

Välkommen till ett 

annorlunda hus våren 2022. 



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, restaurang och ett 
helt nytt hotell signerat Scandic.



Göteborgs bästa hotell. Scandic 
storsatsar i Platinan med 450 rum, 
restauranger, mötes- och 
konferenslokaler.



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



Tydliga entréer från den befolkade 
gatan. Etablera ditt kontor här och 
bli bland de första att flytta in i 
Göteborgs nya profilbyggnad.



Fastigheten erbjuder både co-
working och kontor. Modernt, 
flexibelt och med marknadens 
smartaste lösningar.



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



18 våningar med en skybar högt
upp. Den naturliga platsen för aw
och representation.



Oslagbara vyer från terrasserna. 
Dessutom blir ni granne med stadens 
landmärke – Läppstiftet.



Västlänkens uppgång –
200 meter från Platinan.

Visionsbild: Kanozi/Tomorrow



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



Från andra sidan älven, med den nya 
Hisingsbron i fokus. Göteborg är världens 
bästa stad när det regnar!



Stora och öppna kontorsytor. 
Flexibla att variera från 
fotbollsplaner till mysiga bikupor.



En
annorlunda 
känsla

Platinan är ett annorlunda hus 
med en annorlunda känsla. 
Här gör vi saker på vårt sätt. 
Vi har vårt eget uttryck, våra 
egna sätt att ta oss fram på, 
våra egna dofter och våra 
egna smaker.

Platina, Ädelmetall

Symbol: Pt

Atomnummer: 78

Smältpunkt: 1 768 °C

Egenskaper: Hållbar, tidlös, 

formbar

Platinan, Lilla Bommen

Inflytt: 2022

Koordinater: 57.7133 °N, 11.9678 °E



En
annorlunda 
väg till 
jobbet
Platinan har nära till allt. 

Ta cykeln till centralen på en 

minut, eller varför inte prova 

sparkcyklarna på el? Förresten är 

alla välkomna på aw, vi bjuder på 

Platinans eget öl, brygd med 

kärlek till platsens historia och 

den gamla vin- och spritcentralen.  



Annorlunda 
smaker från 
Platinan

Lilla Bommen har tidigare varit 

en plats för tehandel, nu skapar 

Platinan en egen sort. Här finns 

också hälsoboost på flaska, 

restaurangkoncept och en 

annorlunda doft till kontoret. 



PLANEXEMPEL

4 460 kvm

360 platser

12,4 
kvm/plats



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


