
VÄLKOMMEN



• Modernt och förtätat centrum

• Åtta kvarter som kröns av Karlatornet

• Nordens högsta skyskrapa blir 73 

våningar och 245 meter högt

GÖTEBORGS NYA 
STADSKÄRNA SYNS 
PÅ HÅLL.



EN LEVANDE BLANDSTAD 
PÅ HÖJDEN.

Karlastaden omfattar en markyta på ca 31 
000 m² med totalt 8 kvarter.

Bostäder, ca 2 000st i olika storlekar och 
upplåtelseformer, på 200 000 m²

Kommersiella lokaler för kontor, hotell, 
butiker, restauranger, skola och 
vårdcentral på 70 000 m²



1. Karlatornet

2. Callisto

3. Lynx 

5. Cassiopeja

7. Auriga

8. Capella

Paviljong

4. Virgo

6. Aries

KARLASTADENS
KVARTER



VÄLKOMMEN 
UPP, UPP, UPP!

• Karlatornet - Nordens högsta hus.

• Drygt 600 lägenheter, hotell & restaurang, gym 
& spa samt kontor.

• Skybar och utsiktsplats på vån 69 som är öppen 
för alla.





Med arkipelagen som fond levereras en kulinarisk smakupplevelse, djupt rotad i 
det som är Bohuslän och det svenska. Enkla smaker möter den extraordinära 
utsikten. Du beställer skaldjursbrickan, dricker ett angenämt vin och åtnjuter den 
excellenta servicen

THE O BAR & RESTAURANT

På våning 69 i Nordens högsta torn. Du ser havet, staden, broarna och 
båtarna. Kobbarna och skären. Du är jordad, men samtidigt svävar du högt 
över staden. Så här högt flyger sällan fiskmåsarna. 

KARLATORNET OBSERVATION DECK

THE O EXPERIENCE

Ett spännande äventyr väntar – i en behaglig miljö guidar vi dig genom hur 
byggnationen av nordens högsta skrapa har gått till. Du kommer få intressanta 
fakta om hur man utvecklar en stadsdel med så ambitiös  profil som denna och en 
känsla över vad som krävs för att hålla en byggnad av den här storleken igång. I 
väntan på den hissnande resan upp kan du shoppa eller ta något lätt att äta eller 
dricka. Väl uppe så är det bara att njuta av den fantastiska utsikten och vår 
fotoutställning visar hur vyerna du ser idag sett ut historiskt genom tiderna.

• Skapa en destination för göteborgare och besökare till staden

• Skapa kommersiellt flöde och positiv uppmärksamhet till den nya stadsdelen 

Karlastaden

• Skapa en extraordinär upplevelse för restauranggästen

• Skapa en vinstdrivande verksamhet som riktar sig till besöksnäringen

MÅLBILD



THE O EXPERIENCE

Ett spännande äventyr väntar – i en behaglig miljö guidar vi dig genom 
hur byggnationen av nordens högsta skrapa har gått till och 
utvecklingen av Lindholmen.

• Entré & utställning med intressant fakta om hur man utvecklar en 
stadsdel med så ambitiös profil.

• I väntan på den hissnande resan upp kan du shoppa eller ta något 
lätt att äta eller dricka. 

• Väl uppe så är det bara att njuta av den fantastiska utsikten och vår 
fotoutställning visar hur vyerna du ser idag sett ut historiskt genom 
tiderna.



Målgrupper

Turisten (engångsbesökaren)

Restaurang/representation  (återkommande)

Lokalbesökaren (återkommande)



Plan -2

Här får man följa historien om ett hamnområde i 
förändring, från tiden då området var norra Europas 
handelscentrum till nedgången i samband med 
varvskriser & outnyttjad mark och vidare till en urban 
nod med ett utbud som kan mätas sig internationellt

Man får följa projektet från start och hur stadsdelen 
skapats del för del. Hållbarhet och fokus på stadens 
bästa har varit en självklar ledstjärna under hela 
processen. 

Utställningen ger både den generella turisten och den 
djupt arkitekturintresserade sitt lystmäte.



I hissen träder man ut på ett virtuellt glasgolv  
där man skjuts upp till sin slutdestination 
ackompanjerad av en audiell guide. Vågar du inte 
titta får du blunda i de 120 sekunderna.

Hiss

• Inflöde
• VIP flöde
• Restaurangflöde
• Utflöde



Plan 69

Äntligen uppe! 

Här välkomnas besökarna av den fantastiska 
utsikten. Gästerna upplever vyerna i alla 
väderstreck, zoomar in stadens landmärken i 
teleskopen och vågar sig kanske ut på något 
glasgolvet i ena delen av våningsplanet.

Upplevelsen fortsätter då gästerna söker sig till 
VIP-loungen, restaurang eller café/bar där de får 
möjlighet att utforska utbudet av svenska 
delikatesser medan de blir väl omhändertagna av 
Observation Decks värdar och värdinnor.



Plan 69

Fotoutställningen på våning 69 visar den historiska 
utvecklingen av stadsdelarna som omger Karlatornet.

Du kan se hur Karlastaden utvecklat Göteborgs sky line 
och resan från industriell varvsmiljö till en stadsdel med 
modern internationell stadskänsla genom sin 
signifikanta arkitektur och  nytänkande infrastruktur  



Observation Deck

• Dragare för Karlastaden

• Komplement och förlängning av innerstaden

• Paketering med hotell i hela Göteborg


