
 
 
 
Pressmeddelande 2020-07-07 
 
 
Rejlers projekterar när Vasakronan formar Göteborgs 
nya landmärke   
 
Rejlers har fått uppdraget att leda elprojekteringen när fastighetsbolaget Vasakronan utformar 
kvarteret Kromet, ett framtida nytt landmärke i Göteborg. Kvarteret Kromet är nästa byggsten i 
Lilla Bommen området, som utvecklas i snabb takt för att bli en levande och färgstark stadsdel 
med fokus på hållbarhet. Rejlers ansvarar för projekteringen av kvarterets el, tele, styr-,  
säkerhetssystem och solcellssystem i programfasen.  
 
Vasakronans utveckling av Lilla Bommen området i Göteborg har påbörjats och Kromet är en viktig del i 
denna spännande stadsdel som kommer växa fram under kommande år. Produktionen beräknas starta 
2021 och 2024 planeras byggnaden stå klar med en blandning av kontor, bostäder och publika 
verksamheter, levande stråk och attraktiva mötesplatser. Kromet ligger direkt intill älven vid 
Hisingsbrons nya fäste, ett nytt landmärke som genom samspel med Läppstiftet bildar ett portalmotiv 
mot nya Hisingsbron. Byggnaden har en innovativ utformning som för tankarna till en trädkrona. Det 
finns ett stort fokus på hållbarhet med konstruktion och fasad i trä, återanvändning av tidigare 
byggnadsmaterial samt en hållbarhetscertifiering enligt LEED.  
 

- Med Rejlers får vi ett team med hög kompetens och stor erfarenhet att projektera el och tele i 
ett komplext projekt mot våra högt satta mål, säger Stefan Eriksson, Projektchef på 
Vasakronan.  

 
Rejlers och Vasakronan har samarbetat under flera år i flera tidigare projekt och även i detta uppdrag 
bygger samarbetet på en hög grad av digitalisering och kunskapsöverföring, via 3D-modeller och 
digitala plattformar.  
 

- Vi är mycket glada över förtroendet att få vara en del av projektgruppen som styr utformningen 
av kvarteret. Det är en innovativ och hållbar fastighet som kommer att bidra till 
stadsutvecklingen i Göteborg, säger Jonas Holmstedt, divisionschef Buildings på Rejlers.  

 
 
Mer information om kvarteret Kromet: https://vasakronan.se/projekt/kromet/ 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jonas Holmstedt, divisionschef Buildings, 072-050 22 45, jonas.holmstedt@rejlers.se 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se 
 
 
 
Bildkrediteringar:  
Bild 1, 2 och 4: Dorte Mandrup, TMRW och Vasakronan 
Bild 3: Dorte Mandrup och Vasakronan 
 
 
 
Om Vasakronan  
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar 174 fastigheter och en total area om 2,3 
miljoner kvadratmeter. Vi äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Uppsala. Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på vårt fastighetsbestånd uppgår till cirka 155 
miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 310. 
 
 
Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en 
plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och 
medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, 
fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 
2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
www.rejlers.com 
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