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VÄLKOMMEN TILL
FRAMTIDENS KONTOR

Vart hamnar du 6 minuter från Centralstationen?  
Det är några få platser i Göteborg som har den 
sträckningen men väldigt få där du har möjligheter  
att hitta något helt nytt. Nu har du chansen att ge  
ditt företag unika förutsättningar. Med Backaplans  
potential, framtida expansion och unika läge i rygg
säcken skapar vi på Balder vårt första kontorshus. 
Nyproduktion för kontor i Göteborg, helt enkelt.

Men inte bara ett kontorshus i vanlig benämning. 
Visst kan vi berätta om 19.000 kvadratmeter ut
hyrningsbar yta, 11 och 19 våningsplan med älven  
och nya Hisingsbron som utsiktspunkter, 75 meter 
högt, 250 parkeringsplatser med ett flertal ladd
stationer och ett exceptionellt bra pendlingsläge 
både med bil och kollektivtrafik. Nej, det här blir 
något extra och utöver det vanliga. Det här blir först  
i ett område som så länge längtat efter mycket mer.

2022 planerar vi att sätta spaden i marken och starta 
Backaplans utveckling som en av Göteborgs största 
satsningar i modern tid. Ta chansen att sätta ditt 
företag på kartan. Ta chansen att bli först i framtidens 
Backaplan. 2024 flyttar du in.
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INFLYTTNING
2024 
 
KONTAKT
Kevin Holgersson
Kommersiell uthyrning
031–83 94 88
kevin.holgersson@
balder.se

BYGGHERRE
Balder

WEBBPLATS
balder.se/lokaler/
backaplan

INFORMATION
Fastighets AB Balder
Parkgatan 49
Box 53121
400 15 Göteborg

19 000 m2 av  
varierade lokalytor

11 och 19  
våningsplan

75 meter högt

Nära till spårvagn

Nära till handel

Nära till buss 

BACKAPLAN

250 parkerings- 
platser

Säkra cykelparkeringar
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GÖTEBORGS NYA  
CENTRUM  
VÄXER FRAM
Med Backaplans utveckling och Älvstadens satsningar  
blir Hisingen en självklar del av Göteborgs framväxt.

2022 planerar vi att sätta spaden i marken och 
starta Backaplans utveckling som en av Göteborgs 
största satsningar i modern tid. Ta chansen att 
sätta ditt företag på kartan. Ta chansen att bli 
först i framtidens Backaplan. 2024 flyttar du in.
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Tiden går fort när man har roligt.  
Inom ramen av 15 år har hela Backaplan 
förändrats till en dynamisk blandstad.

Vision Älvstaden antogs 
som vision och inriktning 
för stadens största stads-
utveckling i modern tid. 
Året efter godkändes 
planen för Backaplan.

Vi planerar att sätta  
spaden i marken för  
vårt kontorshus ut med 
Lundbyleden.

Detaljplan godkänd!  
Totalt finns det fem  
olika detaljplaner för 
Framtidens Backaplan.

INFLYTTNING! En milstolpe för 
Backaplan när kontorshuset 
kommer stå klart norr om älven.

HÄNG MED PÅ RESAN  
TILL FRAMTIDENS  
BACKAPLAN

2012 20222020 2024

KONTOR I GÖTEBORGS MODERNASTE  
UTVECKLINGSOMRÅDEN?
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BEMANNAD RECEPTION 
Vid entrén möts du alltid av ett leende. Här hittar du 
nämligen den bemannade receptionen som underlättar 
din arbetsdag från tidig morgon till sen kväll. 

PAKETUTLÄMNING 
Hämta paket hos postombudet på vägen hem? Det 
behövs inte. På entréplan stationeras Deltahusets 
paketutlämning i smarta skåp. Snabbt, flexibelt, enkelt. 

KONFERENSRUM 
I Deltahuset finns det stora möjligheter att genomföra 
stora som små konferenser för kunder, interna möten 
eller teambuilding.  

DUSCH- OCH OMBYTESMÖJLIGHETER 
Joggingtur på lunchen? Cykelpendlare? Eller förmiddags
padel? På varje våningsplan finns flera duschar med 
ombytesmöjligheter. 

LUNCHRESTAURANG 
Vad vore Deltahuset utan en högkvalitativ lunch
restaurang? Ett självklart socialt nav i entréplan där 
arbetslaget äter dagens lunch eller beställer upp till 
representationsmötet. Givetvis kommer hela Backaplan 
vilja äta lunch här! 

TAKTERRASS 
Ta med lunchen upp till den stora takterrassen med 
härlig utsikt över utvecklingen av Göteborgs nya 
centrum frön första parkett. Pergola, sköna stolar  
och plats för många. 

KRINGTJÄNSTER PARKERING 
Till Deltahuset finns ett flexibelt parkeringsgarage 
som rymmer parkering för 250 bilar med ett flertal 
laddstationer. 

BILPOOL 
För alla andra som inte äger en av de 250 bilarna inklu
deras Deltahusets bilpool i garaget. Korta ärenden i city 
eller kundmöte på andra sidan stan – bilpoolen löser det. 

SÄKER CYKELFÖRVARING 
Här parkeras också cykeln i det rymliga cykelgaraget. 
Inga cyklar som står felparkerade på vägen ut – i det 
säkra cykelgaraget är det utrymme för många cyklar. 

STC TRAINING CLUB 
Balders hyresgäst STC Training Club är sedan tidigare 
etablerad och finns i direkt anslutning till Deltahusets 
entré med både högklassigt gym och olika morgon, 
lunch och middagspass.   

BACKAPLANS HANDELSPLATS 
Utöver Backaplans befintliga handelsplats kommer 
även Deltahuset få som närmaste granne en handels
plats med dagligvaruhandel, hemelektronik och caféer.

UTÖKAD KOLLEKTIVTRAFIK 
Hjalmar Branting är Göteborgs tredje största knutpunkt 
för kollektivtrafik som idag möjliggör ett hållbart resan
de för många göteborgare. I takt med utvecklingen av 
stadens nya centrum utrustas också kollektivtrafiken till 
nya nivåer. 

MILJÖKLASSIFICERING AV DELTAHUSET 
Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 
Silver eller motsvarande. En klassificering som Balder 
arbetar med för nyproducerade bostäder. Att arbeta 
med en miljöcertifiering innebär en hög kvalitet av en
ergiåtgång, innemiljö och ventilation. Vi ser det som en 
tydlig markering att Balder är engagerade i miljöfrågor 
och tänker på dig som ska vistas i Deltahuset. 

Generös lobby med reception 

och lunchrestaurang

Rymlig takterrass om 500 m2

Parkering: 250 platser

Kontor: 19 000 m²

CENTRAL-
STATIONEN

HJALMAR
BRANTINGS-
PLATSEN

LINDHOLMENS 
SCIENCE PARK
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PLANRITNING - VÅNING 2–11 PLANRITNING - VÅNING 12–19

Möte / flexibelt: Ca 610 m²

Vån. 2-11

Arbetsplatser:  Ca 850 m²

BTA:   1 610 m²

LOA:   Ca 1 460 m²

2020.10.15

Möte / flexibelt: Ca 290 m²

Vån. 12-19

Arbetsplatser: Ca 450 m²

BTA:   900 m²

LOA:   Ca 750 m²

2020.10.15

FAKTA
LOA: Ca 700 m²

Möjlighet till lokalanpassning 
finns

FAKTA
LOA: Ca 1 400 m²

Möjlighet till lokalanpassning 
finns

2020.10.15 2020.10.15
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Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. Alla mått och ytangivelser är preliminära 
och avrundade till närmaste heltal. Alla bilder och visualiseringar kan avvika mot verkligheten. 

Design och produktion
Balder

Utgivningsdatum
April 2021

Kevin Holgersson
Kommersiell uthyrning

Telefon:031–83 94 88
Epostadress: kevin.holgersson@balder.se

VÄLKOMMEN ATT  
KONTAKTA MIG  
OM DU VILL  
VETA MER OM  
DELTAHUSET
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