
 

 

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, 
Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 
företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på 
förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 

 
 

 

 
Pressmeddelande 

Att: Nyhetschefen  Göteborg 2018-09-14 

 

Klartecken för Kallebäcks Terrasser 
 
Göteborgs politiker har gett klartecken för utvecklingen av Kallebäcks Terrasser. Kommunfullmäktige antog igår 
detaljplanen som möjliggör Wallenstams byggnation av 1 800 nya lägenheter samt ytor för kontor, handel, restauranger 
förskola och skola i området. Tillsammans med Göteborgs stad och Trafikverket planeras för en gång- och cykelbro 
över till Mölndalsvägen likväl som en bilramp, eller så kallad fly-under, vid Kallebäcksmotet som ska avlasta trafiken 
och förbättra tillgängligheten till området.  

  

– Äntligen närmar vi oss byggstart av Kallebäcks Terrasser. Vi räknar med att kunna påbörja 

byggnationen av de första kvarteren senare i år. Här kommer vi att skapa ett nytt trivsamt och levande 

område med mötesplatser, bostäder, kontor, handel och service, säger Marina Fritsche, regionchef för 

Wallenstam. 

 

Kallebäcks Terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som bebyggelsen 

och naturen bidrar till. Området kommer att utvecklas etappvis med en första inflyttning till 2021. 

Byggnationen av de första hyresrätterna kommer att starta i den del som gränsar mot berget. Samtidigt 

byggs även en kommersiell fastighet längs med E6/E20. 

 

– Kallebäcks Terrasser har ett optimalt geografiskt läge och nu kommer vi ytterligare att förbättra 

tillgängligheten tillsammans med Göteborgs stad. Dessutom får framtida hyresgäster tillgång till bland 

annat bil- och cykelpool med specialfordon och en rad andra mobila förmåner genom ett unikt 

mobilitetsprogram. Här ska det vara enkelt att leva och verka, säger Marina Fritsche.  

 

2014 påbörjade Wallenstam arbetet med 

fastigheten Kallebäck 3:3, tidigare Arlas mejeri. 

Fastighetens totala areal uppgår till drygt 100 000 

kvadratmeter och kommer fullt utvecklad att vara 

hem för cirka 1 800 familjer och arbetsplats för 

många människor.   

 

Redan nu är området tillgängligt genom 

mötesplatsen Mitt i Kallebäck där barn och 

närboende har varit med och utvecklat en mini- 

parkourlekplats och pumptackbana. På berget 

finns även en hinderbana som är öppen året om 

samt en ny grillplats med utsikt över hela 

Göteborg.  

  
Kallebäcks Terrassers första etapp är en del av 

BoStad2021. 
 

 

För ytterligare information och bilder:  

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 

 

www.wallenstam.se/bilder 

www.wallenstam.se 

Illustrationsskiss över det nya området Kallebäcks Terrasser 

som utvecklas av Wallenstam. Illustratör Maria Kask. 


