
Chalmers byggde 100 nya och 

hållbara bostäder – på mindre än 

12 månader 
Chalmers studentkår har genom sin bostadsstiftelse Chalmers Studentbostäder lyckats bygga 100 

nya bostäder på bästa campusläge – på mindre än 12 månader. På det viset har de inte behövt säga 

nej till internationella master- och forskarstudenter som vill komma till Göteborg. 

  
”Att det på mindre än ett år står helt färdiga bostäder på vårt eget campus är både otroligt men det var också 

nödvändigt. Att de dessutom är hållbart byggda är förstås en bonus, men det viktiga är att det nu finns bostäder 

och vi inte behöver säga nej till kompetenta människor som vill komma till Göteborg.” - Dennis Norman, 

ordförande Chalmers Studentkår 

  
Göteborg tillhör en av Sveriges fyra största studentstäder, samtliga rödmarkerade* i SFS senaste 

bostadsrapport. Det innebär att Göteborg inte kan erbjuda boende till de tusentals studenter som flyttar hit 

för att verka och bo i under den första höstterminen. Att vara bostadslös är i sig en stor och viktig fråga att 

diskutera men det finns också långsiktiga konsekvenser för staden – att tappa värdefull kompetens då 

många istället väljer bort Göteborg framför andra städer. Så varför är det så svårt att lösa 

bostadsproblematiken? 

 

Alla kan bygga studentbostäder. Men att bygga dem snabbt, hållbart och smart är en ekvation som är 

utmanande i en stad som Göteborg. Chalmers rektor Stefan Bengtsson accepterade inte att högskolan var 

tvungen att tacka nej till kompetenta och dessutom betalande master- och forskarstudenter – anledningen 

var att det inte fanns någonstans för dem att bo. 

 

Mot rektorns löfte om att hitta en fysisk plats satte Chalmers Studentbostäder bollen i rullning och inom 

loppet av ett år står så 100 splitternya bostäder klara, på bästa campusläge. Det finns många sätt att 

upprätta tillfälliga bostäder, varav containrar är en av dem. Bostäderna på Gibraltarvallsvägen är dock av 

trä, det mest hållbara inom dagens byggande, byggda som prefabricerade trämoduler där klimatavtrycket 

ligger på hälften av vad det redan låga myndighetskravet är. 

 

”Detta är ett bevis på att det med kreativitet, samverkan och lite jävlar anamma går att bygga snabbt och 

hållbart. Vi är beredda att göra om detta för studenternas bästa.” - Joakim Wallin, VD Chalmers 

Studentbostäder 

 

Den 13 september invigs Gibraltar Guesthouse på en parkeringsplats framför Chalmers bibliotek. Där får 

den stå i upp till 15 år och sedan återanvänds eller återvinns trämodulerna som redan är återköpta av 

producenten. 

 

Kontaktuppgifter 

För citat och intervjuer 

Ordförande Chalmers Studentkår, Dennis Norman: 070-772 39 02 

 

För citat, intervjuer och byggnadstekniska fakta 

VD Chalmers Studentbostäder, Joakim Wallin: 070-595 32 54 

 

För bildmaterial 

Pressansvarig, Noelle Madsen: 070-975 28 31 

 

*Chalmers Studentbostäder (juridiskt namn Stiftelsen Chalmers Studenthem) har idag drygt 2300 

studentbostäder och instiftades 1961. Vi verkar för att erbjuda Göteborgs studenter ett attraktivt boende 



med rimliga hyror i närheten av Chalmers. Verksamheten drivs som en stiftelse utan vinstoptimering. 

Vinsterna räknas istället hem i ett hållbart boende för hyresgästerna. 

 


