
 

 

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och 

företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 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 självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade 

på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 

 
 

 

Pressmeddelande 
Att: Nyhetschefen  Göteborg 2019-10-02 

 

1 200 nya arbetsplatser till Kallebäcks Terrasser 
 
I början av november börjar stommen resas till en ny kontorsbyggnad som nu växer fram i området 
Kallebäcks Terrasser. Här bygger Wallenstam 20 000 kvm kommersiell yta, varav 13 000 kvm utgör 
moderna och flexibla kontorslokaler, som är redo för inflyttning i slutet av 2021. Just nu tas 
inredningskoncepten fram till de nya arbetsplatserna som skapas för såväl små, medelstora som 
större verksamheter. Byggnaden kommer att ligga i direkt anslutning till E6:an och riksväg 40, med 
närhet till både Landvetter flygplats och Centralstationen.  
 
– Kallebäcks Terrasser har ett väldigt bra läge nära de stora lederna och god 
kollektivtrafik, men även närhet till praktisk närservice och skön natur, säger Marina 
Fritsche regionchef för Wallenstam i Göteborg.  
 
Kontorsbyggnaden kommer att variera i höjd och följa områdets terrasser. Den högsta 
delen kommer att bestå av sex våningar ovan mark. Lokalernas utformning bygger på 
det nya mobila sättet att arbeta med möjlighet till både öppna 
aktivitetsbaserade lösningar eller enskilda arbetsplatser. Utöver kontor kommer 
byggnaden även att innehålla garage och parkeringsplatser för såväl cykel som bil. 
 
– Byggnaden utgör en viktig del i området Kallebäcks Terrasser som vi kommer att äga 
och förvalta över tid. Utöver moderna och flexibla kontorslokaler planeras också för ett 
stort gym med panoramautsikt. Fasaden längs E6:an blir som ett snyggt skyltfönster 
som skiftar i olika färger med en ljuslist som lyser upp och symboliserar de olika 
terrasserna i området, säger Marina.  
 
Det var i början av 2019 som byggnationen i ett av Göteborgs större stadsutvecklings-
områden, Kallebäcks Terrasser, påbörjades. Här växer nu de första kvarteren fram i en 
levande stadsdel som på sikt omfattar  
1 800 nya hem och 1 200 kontorsplatser 
samt skola, förskolor, restauranger, 
caféer och närservice. Just nu pågår 
byggnation av 435 hyreslägenheter med 
inflyttning under 2021. 
 
Byggnaden har ritats av Liljewall 
arkitekter och byggentreprenaden drivs 
av BRA Bygg. 
  

 
 
 

För ytterligare information:  
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör, Wallenstam AB (publ) tel. +46 31 20 00 00 eller +46 705 17 11 38 
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