Centrum för boendets arkitektur (cba) är ett centrum
på Chalmers, institutionen för arkitektur och samhälls
byggnadsteknik. Genom CBA vill Chalmers lyfta fram
arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. CBA utveck
lades genom forskningsprojektet AIDAH, finansierat av
Formas.
Med CBA byggs en nationell plattform för kunskaps
förmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning
kring boende och bostad. CBA arbetar för ökad samverkan
mellan näringsliv och akademi med gemensamma forsk
ningsansökningar och utveckling av ny kunskap inom
teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.
Målsättningen för CBA är att genom samverkan med
branschen vara med och utveckla bostadens arkitektur och
medverka till att nya bostäder främjar hälsa och välbe
finnande – en förutsättning för långsiktigt och hållbart
byggande. CBA:s verksamhet bygger på intresse och sam
verkan med näringslivet i form av arkitektkontor, bostads
organisationer och myndigheter.
CBA arbetar med tre fokusområden: bostadens arki
tektur, bostadens ekonomi och de boende.
Genom CBA finns också ett samarbete mellan bostads
forskare på arkitektskolorna på KTH, LTH och Umeå.
Mer information finns på CBA hemsida www.chal
mers.se/sv/centrum/cba

CBA:s verksamhet
• Levererar forskningsbaserad kunskap om bostadens
arkitektur
• gör bostadsundersökningar tillsammans med
medlemsföretagen
• arrangerar Bostadsdagar, föreläsningar, seminarier
och presenterar aktuella bostadsfrågor.
• gör i samverkan med Sveriges Arkitekter
vidareutbildningar för praktiserande arkitekter och
byggare. Aktuella kurser är Detaljens betydelse,
Bostadens ekonomi och Bostadens planlösning
• arrangerar studieresor
• bostadsforskning för Boverket och andra
bostadsorganisationer
• gör populariseringar av avhandlingar
• är remissinstans för boverket och regeringens
utredningar om bostadsfrågor.
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Pågående forskning
MAB, implementering av ett beställarverktyg för
framtidens byggutveckling.
Digitalisering av MAB, Chalmers innovationskontor
Smart Housing, två bostadsundersökningar av boende
i massivträhus.
Flyttkedjor vid renovering av äldre lägenheter
Circular kitchen, en ny typ av hållbara kök.
På hemsidan finns mer information om verksamhet.
CBA finns också på Linkedin och Facebook.

CBA är en nationell plattform för kunskapsförmedling,

diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring
boende och bostad. CBA arbetar för ökad samverkan
mellan näringsliv och akademi med gemensamma
forskningsansökningar och utveckling av ny kunskap
inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.
Genom CBA ökar Chalmers bostadsforskning, dels
genom medlemsavgifter och dels genom forskning och
innovation tillsammans med medlemsföretagen.

Forskningsresultat
CBA presenterar forskning i böcker med ett eget förlag,
Chalmers University Press. CBA har också ett sammarbete
med Studentlitteratur, Arkitektur förlag och Svensk Byggtjänst
för försäljning och utgivning. Följande böcker finns att
beställa via cba.arch@chalmers.se:
• Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, redaktör
Ola Nylander
• Spatial Design for Circularity, om det nya köket,
licuppsats, Anita Ollár
• Flytt i samband med renovering, rapport, Paula Femenias
• Rita bostäder, Ola Nylander, Claes Caldenby och Håkan
Trygghed
• Dåliga material och tillgänglighet driver ombyggnad,
rapport, Paula Femenias
• Förtätning på Främlingsvägen, bostadsundersökning,
Ola Nylander och Kaj Granath
• Det blir dyrt att bygga billigt, rapport, Kajsa Crona
• Det hållbara hemmet, popularisering av avhandling,
Pernilla Hagberth
• Bostadsgården, popularisering av avhandling,
Eva Minoura
• Dwelling in time, avhandling, Anna Braide
• Bygglov Göteborg 2016, Ola Nylander, Kaj Granath,
Paula Femenias och Johan Gren.
• Bostadens arkitektur och berikad miljö, avhandling,
Hanna Morichetto
• Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande, Antti
Kurvinen
• De byggde gemenskap, Helena Westholm
• Trivsel i trähus, Ola Nylander, Jan Larsson, Kaj Granath
• Potential för kvarboende, Morgan Andersson,
Kaj Granath och Ola Nylander
• Uppföljning av Brf Viva 2021, bostadsundersökning,
Anna Braide och Ola Nylander
• Glasade utrymmen i bostadshus, Kajsa Crona och Paula
Wahlgren

MEDARBETARE I CBA
Personal
Ola Nylander, professor, centrumföreståndare
Kaj Granath, TD, vetenskaplig ledare
Anna Braide, TD, styrgruppens ordförande
Styrgrupp
Mikael Ahlén, Riksbyggen • Jan Larsson, Semrén & Månsson
• Hilda Esping Nordblom, Liljewall arkitekter • Åsa Swahn, Älvstranden
Utveckling AB • Holger Wallbaum, Chalmers, Institutionen ACE
• Annika Willén, HSB
Adjungeringar
Morgan Andersson, LF Göteborg Stad • Kajsa Crona, Tengboms • Hilda
Esping Nordblom, Liljewall arkitekter • Jan Larsson, Semrén & Månsson •
August Orrling, Fredblad arkitekter
Forskare, lärare och medarbetare
Förutom CBA:s personal och adjungeringar • Paula Femenias, biträdande
professor • TD Pernilla Hagberth KTH • Arkitekt Magnus Almung,
Tengbom • TD Eva Minoura, KTH • Johan Gren, amanuens • Maria
Mannberg, formgivare av CBA:s böcker och rapporter.
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Företag kan samverka med CBA genom att bli medlemsföretag. Det finns
tre olika former av medlemskap: stödjande partner, huvudpartner samt
forsknings- och huvudpartner. Ett medlemskap löper vanligtvis på tre år.
Stödjande partner, 25 tkr
Med stödjande partner vill CBA möjliggöra för det mindre arkitekt
kontoret med upp till 10 anställda att vara medlem, eller en
organisation/företag som bara vill stödja CBA:s verksamhet med
kunskapsuppbyggnad. För stödjande partner innebär medlemskap i
CBA deltagande på bostadsdagar, studieresor och lunchföreläsningar.
Tillsammans med forskare från CBA kan ett par stödjande partner
företag tillsammans genomföra FoU-projekt, seminarieserier mm.

MEDLEMMAR I CBA
Forsknings- och huvudpartner
HSB, Liljewall arkitekter, Riksbyggen, Semrén & Månsson arkitekter,
Älvstranden Utveckling AB
Huvudpartner
Arkitema • Brunnberg&Forshed arkitektkontor • EttElva arkitekter
• Fastighetskontoret, Göteborg • Framtiden, Förvaltnings AB
• Fredblad arkitektkontor • JM Bygg • Krook&Tjäder • Okidoki
arkitekter • PE Projektengagemang • Stadsbyggnadskontoret,
Göteborg • Strategisk arkitektur • Tengbom • Varbergs Bostad AB
• White arkitekter • ÅWL arkitektkontor

Stödjande partner
Abako arkitektkontor • Erseus • Fribo • Klara arkitekter • Länsstyrelsen
Västra Götaland • Malmström Edström • QPG • Sjögren arkitekter •
Sverigehuset • Viskaforshem

Lönsamhetskalkyl
för hållbart bostadsbyggande

CBA ERBJUDER

Huvudpartner, 50 tkr
Att vara huvudpartner i CBA ger tillgång till ett brett utbud av aktiviteter
såsom studieresor, bostadsdagar och lunchföreläsningar. Det ger också
en möjlighet att bygga kunskap genom seminarieverksamhet i det egna
företaget där forskare från CBA tillsammans med företaget utvecklar
kunskap om aktuella bostadsrelaterade frågor. En huvudpartner har också
möjlighet att ta del av och medverka i pågående FoU-projekt inom CBA. Det
kan vara i form av bostadsseminarier där medlemsföretagets arbete med
bostadsarkitektur analyseras och diskuteras.
En huvudpartner kan också genom bland annat examensarbeten utveckla
kunskap i frågor och ämnen som ligger mellan akademin och branschen.
Forsknings- och huvudpartner, 250 tkr
Forsknings- och huvudpartner i CBA är med och bygger upp en mindre
forskningsfond som möjliggör ett kontinuerligt utredningsarbete om
aktuella frågor. För forsknings- och huvudpartner innebär medlemskap i
CBA, förutom deltagande i studieresor, bostadsdagar, seminarier och lunchföreläsningar, också en möjlighet att få en för företaget och branschen aktuell
forskningsfråga belyst. CBA kommer att arbeta med en till två sådana FoUutredningar per år. Det kan vara bostadsvaneundersökningar där specifika
frågor utreds. Som forsknings- och huvudpartner räknas också företag som
vill satsa på adjungeringar och industridoktorander inom CBA:s verksamhet.
Forsknings- och huvudpartner är med i CBA:s styrgrupp.
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