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Vårt uppdrag

• Chalmersfastigheter är Chalmers eget fastighetsbolag. 

• Vår primära uppgift är att försörja Chalmers och Chalmerssfären 
med lokaler, i egna fastigheter eller genom inhyrning från andra 
fastighetsägare

• (Vi erbjuder också lokaler till företag och organisationer som ger 
mervärde för Chalmers och som drar nytta av att sitta nära 
högskolan på campus. )

• Vi utvecklar hållbara, inspirerande campusmiljöer och 
mötesplatser som bidrar till att höja Chalmers konkurrenskraft 
och som skapar så bra förutsättningar som möjligt för Chalmers

Vidare består vår verksamhet av att verka för studentbostäder på campus
Koncernen består av Chalmersfastigheter AB med dotterbolaget AB Chalmersska Huset 
och intresseföretagen Johanneberg Campusbo AB samt Johanneberg Campusbo KB 
(Dvs CHABO)



Hållbara och inspirerande 
campus i världsklass

Vårt gemensamma arbete skall resultera i:



Chalmersfastigheter i siffror

Totalt innehav 30 byggnader, ca 172 000 kvm 

Utöver detta hyr vi in 134 000 kvm  (primärt 
Akademiska Hus)

Hyresintäkter 560 Mkr

varav inhyrda 206 Mkr

Marknadsvärde    4 700 Mkr

Bokfört värde        2 245 Mkr

CFs egen 
lokalyta

57%

Inhyrd 
lokalyta

43%

Fördelning av total lokalyta

CFs egen lokalyta Inhyrd lokalyta



Våra campus

ONSALA 
RYMDOBSERVATORIUM

CAMPUS LINDHOLMEN CAMPUS JOHANNEBERG
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NYTT BESÖKSCENTRUM VID ONSALA 
RYMDOBSERVATORIUM



Rymdrum

• Onsala rymdobservatorium

• Utställningshall

• Vision – 100%

• Mål – 85%

• Utmaningar

• Nytt arbetssätt

• Bygglov

• Ekonomi



Frågor & Svar

Hur har ni valt och hittat återbrukat 
material?

Hur fungerar det med garantier på 
återbrukat material?



Hur återbrukar vi på Chalmersfastigheter?

När? Jämt! I alla förvaltnings- och byggprojekt

Hur? Med hjälp av materialflöden och tajming

Var? På och mellan av våra Campus! 



Löpande återbruk vs. Planerat återbruk

Löpande återbruk
• Materialflöden i det dagliga arbetet

• Demontering av material

• Montering av återbrukat material

• Köp nytt

Planerat återbruk
• Ombyggnadsprojekt

• Gräv där du står! Vad finns på plats som vi kan 
använda

• Vad har vi lokalt?

• Vad har vi totalt?

• Nybyggnadsprojekt

• Identifiera nyckelprodukter

• Hitta större materialflöden

─ Rivningsprojekt i närområdet

─ Lokala marknadsplatser



Nyckelaktiviteter och verktyg

Samarbete med entreprenörer
• Totalentreprenader – Ramavtal

• Känner återbruksrum

• Digitala verktyg – Palats

Styr med förstudier och projektering
• Rita in återbruk från start

─ Rita in befintligt material

─ Undvik för hårt definierade material

─ Välj samarbetspartners med omsorg!

• Byggledare

• Återbrukskonsult



Frågor?



Pär Johansson

Projektledare

031-772 26 62

par.johansson@chalmersfastigheter.se

Tack för mig!


