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CBA Nyhetsbrev 2022
Hej CBA medlemmar och bostadsintresserade
Här kommer en rapport över CBAs verksamhet våren 2022. Under våren har det
varit forskningspresentationer, bostadsdagar, nya anslag, nya medlemmar,
bostadsskolor och seminarier.

Stadsarkitekten Henrik Sjöberg,
presentation,
CBA Bostadsdag i Karlstad

Arkitekt Bertil Molin, ÅWL
projektpresentation,
CBA Bostadsdag på KTH

CBA, kommer att dela ut Bostadspriset från och med år 2023.
År 2021 avslutades Sveriges Arkitekters bostadspris. Men CBA tycker ett bostadspris
behövs. Det är ett utmärkt sätt att lyfta fram betydelsen av arkitekturkvalitet för
boende och bostad. Därför kommer CBA att ”ta över” bostadspriset. CBA gör det
med bifall från Sveriges Arkitekter.
Mer info i artikel i Arkitekten: https://arkitekten.se/nyheter/chalmers-ska-dela-utbostadspris/
Priset ska enligt stadgarna delas ut vartannat år för att stimulera och öka
kännedomen och gott bostadsbyggande i Sverige. En jury om fyra personer utses av
CBA:s styrgrupp och priset består av ett diplom till byggherren och arkitekten.
Första priset kommer delas ut på CBA:s bostadsdag i november 2023. Och nu bjuds
företag och andra in att förslå kandidater.
För att kunna komma i fråga ska projektet vara klart och inflyttat tidigare än augusti
det år priset delas ut och det ska vara högst två år gammalt.
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Enligt stadgarna ska juryn särskilt beakta boendekvaliteter och en väl löst
planlösning. Juryn ska också beakta bostadsprojektets innovationer och kvalitativa
designlösningar som bidrar till social, ekologisk och/eller ekonomisk hållbarhet.

CBA pris för bästa examensarbete
Samtidigt med Bostadspriset lanserar CBA ett pris för bästa examensarbete inom
ämnet boende och bostad. Här är priset ett diplom och en prissumma på 15 000
kronor.
Nomineringen till bostadspriset för studenter kommer att göras av företrädare för
de fyra arkitektutbildningarna vid Chalmers, KTH, LTH och UMA. Sedan kommer en
jury att utse vinnaren bland de fyra nominerade projekten.

Bostadsdagar
Efter pandemin kunde CBA återigen arrangera bostadsdagar. 15 mars genomfördes
en bostadsdag i Karlstad tillsammans med KLARA arkitekter, Karlstad SBK och Abako
arkitektkontor. 30 mars genomfördes en bostadsdag i Stockholm, i samarbete med
bostadsforskare från KTH. Program och föredragspresentationer finns på CBA
hemsida.
23-24 augusti planeras en bostadsdag i Växjö/Möckelsnäs tillsammans med Smart
Housing, Svenskt trä, CBBT och Derome. Även här finns program och
anmälningsmöjlighet på CBA hemsida.
Fokus är bostadskvaliteter i trähus. CBA planerar också en bostadsdag i Jönköping
där Jönköping SBK och Vätterhem är medarrangörer.

CBA kurser

Mer om Detaljens
betydelse finns på CBA
hemsida.

Under hösten 2022 planerar CBA tre kurser för praktiserande arkitekter.
•
•
•

Detaljens betydelse
Bostadens ekonomi
Bostadens planlösning

Kurserna görs i samarbete med Sveriges Arkitekter, där Eva Minoura är ansvarig.
Detaljens betydelse drivs av Magnus Almung från Tengboms och August Orrling från
Fredblads. Kursen är utformad som tre stycken tvådagarskurser med tema Tegel,
Trä respektive plåt.
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Bostadens ekonomi göra av Thorbjörn Hammert, Familjebostäder, Göteborg och
Anna-Karin Eklund, ManyNames AB.
Bostadens planlösning görs av Ola Nylander och Kaj Granath.
Mer info om kurserna finns på CBA hemsida och Sveriges Arkitekter. CBA
medlemmar erbjuds en lägre kursavgift.

Pågående forskningsprojekt
Beställningsverktyget MAB som utvecklats inom i tidigare nyhetsbrev nämnda VMK,
implementeras 2022-2025 i Framtidens beställarorganisation. Gunnar Persson och
Martin Clase från Framtiden, tillsammans med Ola Nylander och Kaj Granath, från
CBA driver projektet. VMK verktyget är upplagt med inspiration från
Miljöcertifieringssystemets tre nivåer. Det finns tre delar – Bostaden, Gården och
Byggnaden. Sammanlagt 28 kvaliteter gås igenom och det finns en manual för varje
kvalitet. Verktyget har fått namnet MAB Manual för Analys av Bostadskvaliteter,
och kommer läggas ut som ’Open source’ på CBA hemsida.
Chalmers Innovationscentrum har givit CBA ett anslag för att vidareutveckla den
digitalisering av VMK beställningsverktyg som gjordes i Boverksprojektet Digitala
analyser av bostadskvalitet, DAB. Frans Magnusson White och Jacob Flårback från
Liljewalls medverkar med programmeringsinsatser. En manual för inmatning i Rhino
och en körbar demoversion finns framme. Projektet slutförs under hösten 2022.
DAB används för att analysera ett antal av bostadsprojekten i Bostad2021. Arbetet
görs av CBA amanuens Johan Gren och kommer presenterar i september 2022.
Bygglov 2017
Bygglovsboken, Göteborg bygglov 2016 fick ett
brett mottagande. CBA har genom Ola
Nylander och Kaj Granath jobbat med en
uppföljare. Bygglov 2017 och 2018 är
sammanställda. Boken kommer trycks under
sommaren och kommer presenteras vid en
bokrelease i september 2022. Arbetet med
bygglov 2018 pågår.
Bygglov 2017, omslag till höger.
Forskning om kök
Doktorand Anita Ollar var klar med sin lic 2021. Anita som arbetar inom

forskningsprojektet The Circular Kitchen (CIK), ett EU projekt jobbar nu vidare med
avhandlingen och kommer vara klar 2025. I sin forskning fokuserar Anita på sociala
aspekter av kökets användning och funktion i hemmet och dess framtida utveckling.
Anitas lic uppmärksammades i Arkitekten. Här är länken till
artiklen: https://arkitekten.se/nyheter/koket-star-i-centrum-i-narstudie-omcirkularitet/
CIK-projektet med EU-finansiering avslutas nu vid årsskiftet, men köksprojektet
fortsätter med ny finansiering från Formas och VGR. En ny köksprotoyp har
installerats i en lägenhet i HSB Living Lab, för att testas i praktisk användning under
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kommande år. Projektet uppmärksammades med en rikt illustrerad artikel i senaste
numret av Architectural Review.
https://www.architectural-review.com/magazines/ar-december-2021-january2022-kitchen-ar-house
CIK 2.0 Köksprojektet fortsätter under 2022, med bland annat fullskaletester av den
nya köksprototypen tillsammans med industripartners.
Forskning om boendekvalitet i trähus
2020 fick CBA medel för att genomföra en förstudie för VGR om trähusbyggande i
regionen. Studien redovisades i en rapport i januari 2022 och är samfinansierad av
Södra trä, Träinstitutet, Linnéuniversitetet, Riksbyggen, Sweco, CBA och HSB.
Rapporten finns som pdf på CBA hemsida.
Under hösten kommer en ny bok om trivsel i trähus då bostadsundersökningen i
Fristad publiceras. Där har frågeställningarna från tidigare trähusforskning följts
upp, tillsammans med ett förvaltningsperspektiv.
Under hösten 2022 kommer CBA genomföra ytterligare två bostadsundersökningar
med fokus på massivträhus. Den ena kommer göras i Viskafors och de massivträhus
som Brunnberg&Forshed ritat för Viskaforshem. Den andra undersökningen
kommer göras i Växjö tillsammans med Arkitektbolaget.

Provköket monterat i HSB Living Lab

Källsprångsvägen, Viskafors.
Hyresrättsvillor byggda i
massivträ.
Brunnberg&Forshed arkitektkontor.

Styrgruppsmöten våren 2022
CBA genomförde två styrgruppsmöten under våren 2022, den 24 februari och 11
maj. Under våren har styrgruppens sammansättning och arbete diskuterats och nya
styrgruppsmedlemmar är Andreas Fries, partner, Strategisk Arkitektur och Erik
Stenberg, forskare och lärare KTH. Ny representant från institutionen ACE är
professor Holger Wallbaum.

Nya CBA medlemmar
Under våren 2022 har nya avtal medlemmar tillkommit.
QPG arkitekter, Varbergs Bostad, Okidoki arkitekter och Sverigehuset.
2022 är 37 företag och organisationer medlemmar.
Chalmers ACE, 41296 Göteborg,
46730346348, cba.arch@chalmers.se,

4

Diskussioner pågår med ett antal intresserade arkitektkontor, kommuner och
bostadsorganisationer. En ambition är också att stora bostadsorganisationer som
Sveriges Allmännytta och SKR ska finnas bland CBAs samarbetspartners.
Komplett medlemsförteckning finns på CBA hemsida.

CBAs Föreläsningar, filmvisning, bostadsskolor och studieresor
Under våren 2022 har CBA forskare genomfört föreläsningar
för bland andra Dreem arkitekter, Strategisk arkitektur, KTH,
Länsstyrelsen i Kronoberg, EttElva arkitekter,
Egnahemsfabriken, HSB Göteborg, Riksbyggen, CF Möller
arkitekter, Semrén&Månsson.
Under april-maj genomförde Kaj Granath och Ola Nylander en
bostadsskola, under tre halvdagar, för EttElva arkitektkontor.
Ett par av kontorets projekt analyserades genom MAB
verktyget.
10 juni genomförde Kaj Granath en studieresa för Arkitema
/Nørresundby Boligselskab. Fokus ny bostadsarkitektur i
Göteborg.

15 juni var CBA med och arrangerade en förhandsvisning av
Dan Kristensson och Einar Hanssons film om
Miljonprogrammet. Filmvisningen ägde rum hos Liljewalls
arkitekter.
13 juni presenterade Ola Nylander CBAs träforskning på H22.
3 och 4 juli medverkar Ola Nylander i olika arrangemang under Almedalsveckan.

Populariseringar
Anna Braides popularisering av avhandlingen Dwelling in Time, (2018) kommer
presenteras under hösten 2022. Nästkommande popularisering kommer bli Iason
Bournas avhandling Daylight compliance of multi-dwelling apartment blocks. LTH
2021.

Ola Nylander

Professor Chalmers ACE, föreståndare för CBA

Följ CBA på Facebook och Linkedin.
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