
Nu byggs Johanneberg Science Park  –  Göteborgs nya 

mötesplats  för små och stora företag, forskning, studenter och 

samhället. Kring scienceparken utvecklas en ny stadsdel  

med fokus på teknisk utveckling och innovation inom områdena  

samhällsbyggnad, energi och material/nano. Det blir en helt  ny 

kunskapsmiljö där näringsliv, akademi  och  samhälle 

arbetar nära varandra för att driva både  forskning och  

företagande framåt.
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Johanneberg Science Park

En tidning från Akademiska Hus och Chalmersfastigheter 
i samarbete med Johanneberg Science Park



Aldrig tidigare har det 
   skapats en så tät  
     samverkansmiljö som  
       den som nu växer 

fram i Johanneberg Science 
Park. Närheten till världs- 
ledande forskning, kopplingen  
till näringsliv och industri samt 
det centrala läget i Sveriges 
andra stad – allt det skapar 
fantastiska förutsättningar. I 
vanliga fall när vi fastighetsägare 
talar om täta miljöer använder 
vi uttrycket kaffebordsavstånd. 
I det här fallet pratar vi i stället 
om kaffebordsnärhet. Det faktum 
att idéer och kompetens finns 
naturligt och tillgängligt i miljön 
gör Johanneberg Science Park 
världsunikt.

FÖR ATT GRUNDTANKEN med 
Johanneberg Science Park – att 
akademi, näringsliv och samhälle 
agerar tillsammans – ska fung-
era, måste det vara nära till allt 
och alla. 

De som studerar, bor, arbetar 
och lever här måste ha platser att 
mötas på. Formellt, i välutrus-
tade mötesrum och konferens-
lokaler. Informellt, på kaféer 
och parkbänkar, i matsalar och 
motionsspår.

VÅR UPPGIFT som fastighetsägare 
är att möjliggöra steget från 

traditionell akademisk miljö till 
en stadsdel som vibrerar av liv, 
idéer och människor dygnet runt. 
Ett område som är hållbart, såväl 
miljömässigt som socialt och 
tekniskt. 

I det här magasinet presente-
rar vi tillsammans med Johan-
neberg Science Park det som 

redan nu finns i Göteborgs nyaste 
samverkansområde – och hur 
framtiden kommer att se ut. Vill 
du veta mer, kontakta oss gärna!

Birgitta Hohlfält
regiondirektör Akademiska Hus 
Thomas Pieschl
fastighetschef Chalmersfastigheter
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Kompetensen finns på 
andra sidan fikabordet

MED PLANER på 4 000 nya 
kontorsplatser, ökat antal 
studenter och därtill ett 
mer tättbebyggt campus 
– hur ska man lösa kom-
munikationerna på sci-
enceparken? Lösningen 
kan vara eldriven spårtaxi. 
Ett förslag är att bygga 
en högbana i en slinga 
inne på området samt en 

framtida förlängning  
hela vägen ned till  
Korsvägen. Spårtaxi,   
eller personal rapid 
transit, är säkert, miljö- 
och utrymmeseffektivt 
och dessutom innovativt 
med Chalmerskoppling 
– Chalmers är ett av få 
lärosäten i världen som 
forskat om spårtaxi.   

HÖGBANA KAN BINDA SAMMAN CAMPUS MED KORSVÄGEN 

Nya entrén – en  
plats för möten
EN PLATS FÖR nyfikenhet, möten och experimentlusta, hållbart och
flexibelt paketerad – nu får Johanneberg Science Park en ny signal-
byggnad. Vid Sven Hultins Gata planeras nu en helt ny söderentré 
bestående av två byggnadskroppar med plats för kontor, mötesplatser 
och tillhörande service. Byggnadskropparna, som är om vardera  
4 000 kvadratmeter i fem plan, bildar en ny port mellan Chalmers 
och Mossen, utformas med rundade hörn och placeras vinklade mot 
varandra för att skapa trivsamma ytor för möten utomhus.

I bottenvåningarna planeras etablering av restauranger, affärer och 
service. De övriga våningsplanen är flexibla och kan antingen vara 
helt öppna eller delas upp i mindre ytor.

Byggnaderna har ritats av White Arkitekter, börjar byggas 2013 
och är klara för inflyttning 2015.

Hej Anneli Hulthén, ord-
förande i kommunstyrelsen  
i Göteborg!

Två spektakulära nya byggnader 
planeras till Johanneberg Science 
Parks nya entré i ett första steg.

VARFÖR ÄR 
JOHANNEBERG 
SCIENCE PARK 
BRA FÖR STAN?
– Det är ett utmärkt exem-
pel på en god samverkan 
mellan näringsliv, stad och 
akademi. Våra science-
parker är alla viktiga i 
det samlade intrycket av 
Göteborg och i stadens 
varumärke.  
Varför är det bra för invå-
narna?
– Genom samverkan ger 
vi bättre förutsättningar 
för spetsforskningen, fler 
arbetstillfällen och där-
med en grund för hållbar 
regional tillväxt. Nya 
företag och ny värdefull 
forskning kan växa fram 
och fler finner anledningar 
till att etablera sig just i 
Göteborg. 
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På gång

WHITE ARKITEKTER

Vision Ta högbana till jobbet  
– en möjlig framtid  

i scienceparken.

MagasinJohanneberg Science Park

LEDARE

GES uT Av AKAdEmISKA HuS OcH cHALmERSFASTIGHETER I SAmARBETE mEd JOHAnnEBERG ScIEncE PARK



     VD:n

Varför ska man etablera sig 
på Johanneberg  
Science Park?
– Vill man som företag 
eller organisation vara 
framtidsorienterad så 
måste man hålla sig à jour 
med kunskapsutveckling-
en. Helt enkelt: vill man 
vara där det händer och bli 
bättre ska man sitta här.

Vilka behövs här?
– Många. Olika. Tjänste- 
och industriföretag, 
konsulter, stadens verk-
samheter, listan kan göras 
lång inom de tre områden 
vi har: samhällsbyggnad, 
energi och material/nano. 
Blandningen ger korsbe-
fruktningar som stimu-
lerar till utveckling och 
innovation, så som det ska 
vara i en sciencepark.  

Hur tror du att science- 
parken ser ut om tre år?
– De som jobbar här är 
stolta över det. Här råder 
en utvecklande öppenhet 
och respekt mellan företa-
gen och till akademin. Vi 
har nya, hållbara byggna-
der och planerar fler för 
att utveckla stadsdelen. 
Och livet är lite enklare för 
här finns förskola, träning, 
service och boende, och 
människor kommer att 
vistas här mycket även 
efter arbetstid. 

Mats Bergh, vd 
för Johanneberg  

Science Park

Varför är Johanneberg Science 
Park en bra idé  för ditt företag?

… som planerar att starta forsk-
ning om boende med hjälp av 
studenthyresgäster. 
– Vi vill att forskningen om 
nutida och framtida boende ska 
hjälpa oss att hitta metoder och 
material som kommer till direkt 
nytta för våra medlemmar.

… som är mycket nöjd med den 
egna etablerade verksamheten 
på Johanneberg Science Park.
– Närheten till den akademiska 
världen är oerhört värdefull för 
oss. Det ger oss också en bra 
möjlighet att hitta rätt kompe-
tens för framtiden.

... som ser en naturlig kopp-
ling mellan scienceparken och 
Tyréns. 
–  Vi tycker att Chalmers sats-
ning på samhällsbyggnadssek-
torn är spännande och det är ju 
i den sektorn vi arbetar.

Vad jobbar du med? 
– Flera olika projekt, bland 
annat ett som handlar om att 
locka europeiska ungdomar 
och framför allt tjejer till 
elektrifierings- och elfordons-
branschen. 

Hur fick du jobbet? 
– Jag har tidigare jobbat 
med infrastruktur 
och som kultur- 
och språkresurs i 
olika internationella 
teknikprojekt – jag är 
ingenjör och talar fyra 
språk. Förra hösten kom jag 
i kontakt med CIT via min tidi-
gare professors fru som då höll 
på med ett projekt om hur man 
hjälper äldre invandrare att 
åldras med värdighet med hjälp 

av olika sociala och tekniska 
innovationer. 

Vad är det bästa med Johanne-
berg Science Park?
– Närheten till studenterna är 

oerhört viktig. Det låter kanske 
fånigt, men man håller sig ung 
och får nya idéer genom att ta 
del av deras perspektiv. 

Anna Olofsson,  
HSB Göteborg

Jan Ove Östensen, Volvo 
Group Trucks Technology

Ulrika Francke,  
Tyréns

ELKE ROSIERS, EU-PROJEKTLEDARE PÅ CIT *, ÄR NY PÅ JOBBET

Enkät
PROFIL
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”Man får 
nya idéer när 

man tar del av 
studenternas 
perspektiv”

* Chalmers industriteknik, som arbetar 
med att kommersialisera forskning.
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DÄRFÖR ÄR 
SCIENCEPARKEN 
ETT VINNANDE 

KONCEPT

I PRINCIP ALLT MODERNT 
företagande har behov av 
samverkan, och ju högre 
man kommer i systemnivån, 

desto mer beroende blir man, 
menar Mats Karlsson. 

– Samverkan mellan närings-
livet och akademin är egentligen 
en förutsättning för att lyckas i 
dag. Eftersom all forskning på 
universiteten är tillgänglig för 
alla, har akademin en fantastisk 
koll på vad som händer på forsk-
ningsfronten. Det har företagen 
nytta av, säger han.

Men det omvända förhållandet 
gäller också.

– Absolut! Om akademin job-
bar nära näringslivet, vet man 
var utmaningarna ligger och kan 
på så sätt hitta aktuella och rele-
vanta forskningsområden.

Trots sin ganska ringa storlek 
har Göteborg lyckats och har nu 
hela tre scienceparker: Lindhol-
men, Sahlgrenska och nu Johan-
neberg Science Park.

Varför går det så bra just här?

– Vi arbetar enligt en modell 
som brukar kallas triple helix, det 
vill säga en treenighet – närings-
livet, akademin och samhället – 
som strävar mot samma mål. 
Alla är eniga om att näringslivet 
behöver komma in på campus. 
Just närheten till varandra är 
avgörande.

Kan en sciencepark också vara 

katalysatorn som får näringslivet 

att blomstra?

– Självklart! Får man tillräck-
ligt många och bra företag att 
flytta in, vill andra också vara 
med. 

Vad tycker du pekar på att 

Johanneberg, som är den nyaste 

scienceparken, också kommer att 

bli framgångsrik?

– Ett skäl är att vi inte börjar 
från noll. Här fanns redan tidigare 
Chalmers teknikpark. Chalmers 
är en av Sveriges viktigaste hög-
skolor, vilket också är en nyckel 
till framgång. Dessutom är Chal-
mers stiftelseägt, vilket ger betyd-
ligt större manöverutrymme än 
vanliga universitet. Det faktum 
att det redan finns 1 000 perso-
ner från näringslivet på campus 
talar också till parkens fördel. 
Och sedan har vi naturligtvis det 
centrala läget i staden med bra 
kommunikationer. 

Själva begreppet sciencepark 
uppstod i Stanford i Kalifornien 
och var det som lade grunden 
till Silicon Valley. Idén om att 
företag fysiskt sitter i samma 
byggnad med närheten till den 
akademiska forskningen spred 
sig sedan världen över.

Företagen i en sciencepark är 
ofta små utvecklingsföretag med 
höga tekniska ambitioner, och 
företeelsen ska inte blandas ihop 
med ett vanligt företagshotell.

– Inte under några omstän-
digheter! På en sciencepark har 
företagarna ett mycket stort 
ansvar. I Göteborg bildade vi ett 
bolag som drivs gemensamt av 
akademin, staden och närings-
livet och när företag flyttar in 
på, säg Johanneberg, så blir de 
delägare. Det ger både ansvar 
och möjlighet att påverka. Det 
är också en anledning till att det 
fungerar så väl här i Göteborg, 
säger Mats Karlsson.

SAMVERKAN:  Göteborg har blivit 
en särskilt lyckad plats för scienceparker. 
Samarbetsvilja, enighet och delaktighet  

är receptet, menar Mats Karlsson, 
före detta vd för Lindholmen  
Science Park. Men det krävs 

också att alla tar ansvar.

Det finns gott om framgångsrika 
teknikparker i världen.  Här är 
tre av dem:

Var: Lund 
Vad: Mobiltelefoni, IT, life science 
och cleantech
Anledning till framgång: Ett av 
de viktigaste verktygen är Ideon 
Open – en resultatorienterad platt-
form för innovativa projekt som 
fokuserar på reella marknadsbehov 
och på att skapa växande företag. 

               GODA EXEMPEL

Var: Beijing, Kina
Vad: Telekom och datorer
Anledning till framgång: Ett nära 
samarbetet med det väl ansedda 
universitetet Chinese Academy of 
Science som ligger i direkt anslut-
ning. 

Zhongguancun Science Park

Var: Leiden, Holland
Vad: Biomedicin
Anledning till framgång: Leiden 
Bio Science Park trycker hårt på 
samarbetet med flera förstklassiga 
biomedicinska institut och universi-
tet som ligger på området. 

Leiden Bio Science Park

Ideon Science Park

’’SAMVERKAN  
MELLAN  

NÄRINGSLIV OCH 
AKADEMI ÄR EN 

FÖRUTSÄTTNING 
FÖR ATT LYCKAS I 

DAG.
Mats Karlsson, före  

detta vd för Lindholmen 
Science Park
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HÄR VÄxER 
EN NY STADSDEL 
FRAM
NYTT NAV I GÖTEBORG:  Förr var Johanneberg ett 
område som ansågs ligga för långt från centrum för att  
vara intressant att bo och arbeta i. I framtiden kommer 
Johanneberg Science Park att vara ett av regionens 
mest pulserande områden, men redan i dag 
har området mycket att erbjuda. 
Öppna och läs om nu och sedan.

➔
Akademi

Näringsliv
Samhälle

Bostäder 
Rekreation 

Service



7 8 22minuter med 
cykel till 
Götaplatsen

minuter med 
buss till Central-
stationen

minuter 
med bil till 
Landvetter

kommer från Johannebergs 
landeri som byggdes på 1700-
talet och ligger vid Korsvägen.

RESTID TILL JOHANNEBERG SCIENCE PARK

Antal besök med cykel till 
Chalmers varje dag.

Antal studenter i direkt anslutning
 till scienceparken.

10 000

2 900

Antal företag som redan är verk-
samma i scienceparken och syssel-
sätter ungefär 1 000 personer.

140

Konferens
För företagen i science- 

parken är det inga som helst 
problem att ha konferens 
eller event med catering  
för upp till 450 personer. 

Konferens

Bordtennis,  
bodypump 

eller bollsport? 
Träningsmöjligheterna 

är många tack vare dels 
Friskis&Svettis, dels Fysi-

ken – en av Sveriges största 
friskvårdsanläggningar.

Kårrestaurangen 
Nyligen utbyggd och  

renoverad med plats för  
över 700 gäster.  På hög- 
skoleområdet finns ett  

flertal kaféer, restauranger 
och pubar.Naturlig  

samverkan
Här utvecklas en sam-
verkansmiljö för natur- 
vetenskaplig forskning 

och utbildning. 

Funkis- 
frossa!

Övre Johanneberg  
har Göteborgs största  

koncentration  
av funkishus.

Öppet 
för alla

Chalmers bibliotek har 
bland annat utställningar  

på tekniktema, kafé,  
läsesal och lounge.

Centralt 
placerat

På Gibraltarvallen 
 planeras för lokaler 

för akademi och 
näringsliv samt  

studentbostäder.

Nya entrén
Här byggs den. 

Läs mer på 
sidan 3.

Högbanan 
kommer att gå
 i en slinga runt 

campus.

Skeppsrännan 
byggdes 1940. Här  

verkar SSPA som en bro  
mellan forskning och

implementering av  
resultat i den maritima 

näringen.

        Mossens BK 
               (där bland andra  
                 Ingo har spelat)  
                      fyller 80 år i år  
                    och idrottsplatsen 
               har legat här  
               sedan 1959.

Koppar- 
bunken 

är ombyggd till  
Klätterlabb. Läs  
mer på sid 14!

Stor biograf! 
Chalmersbion är Göteborgs 

näststörsta biograf. Film visas 
på torsdagar kl 19 några  

gånger per läsår.

Motions- 
spår 

på drygt 1 600  
meter i vackra  
grönområden.

Konferens
För företagen i science- 

parken är det inga som helst 
problem att ha konferens 

Häng med 
en student! 

Kåren arrangerar pubrundor 
för chalmerister flera gånger 

per år. Varje student får  
bjuda med en gåst.

Vision

Idé

Nya kontor 
Här planeras för fler  

kontor i scienceparken,  
med ett spännande  

torg mellan två 
byggnader.

Vision

Göteborgs 
paradgata

Avenyn, några minuter från 
Johanneberg Science Park, 

erbjuder 840 meter  
kultur, nöje, mat  

och shopping.

Göteborgs 
högst belägna 

bostad 
finns i vattentornet  

134 meter över havet. 
I det 14 våningar höga 

tornet finns 24 student-
lägenheter.

Massor av 
restauranger 

finns det i Johannebergs- 
området. Allt från Thörnströms kök 

med stjärna i Guide Michelin till pizza-
haket på hörnet. På Eklandagatan 65 

finns populära kvarterskrogen 
Johannebar, känd för vardagsrums-

känsla och bra blandning 
på gäster.

Gott om 
möjlighheter 

till motion.

Thörnströms
kök – en av många 
restauranger i 
anslutning till 
scienceparken.

Johanneberg
Själva namnet



Å R 2006 LADE STUDENTEN 
Daniel Ehrnberg fram 
sitt examensarbete på 
Göteborgs universitet. 

Det handlade om en helt ny teknik 
som visade att det på ett miljövänligt 
och billigt sätt gick att utvinna energi 
genom att utnyttja vågrörelser. Få 
kunde ana att detta skulle resultera 
i ett av landets mest spännande ut-
vecklingsföretag. Vid det här tillfället 
fanns det egentligen inget mer än 
en teoretisk ansats – och en student 
med några kompisar som med stor 
envishet ville bevisa att detta gick att 
genomföra.

För även om uppsatsen fick stor 
uppmärksamhet, var det få som 
förstod vidden av den. Och vissa 
menade att det aldrig skulle fungera i 
praktiken.

Roman Madorski, som nu är 
produktutvecklare på Vigor Wave, 
tillhörde inte den skaran.

– Fysiskt och logiskt visste vi att 
det skulle fungera. Vi fick bara sätta 
oss ned och fundera lite på hur vi 
skulle bevisa det. Att det funkade i 
teorin var de flesta överens om, men 
hur skulle vi bevisa att det också gick 
att genomföra i praktiken? Det var vi 
tvungna att lösa, säger han.

ENKELT UTTRYCKT har företaget 
utvecklat ett koncept för att utvinna 
vågenergi. Huvudkomponenten i 
konceptet är en slang. 

– Så är det! En helt vanlig flexibel 
slang som ligger vid vattenytan och 
följer vågornas rörelse. Genom att 
havsvatten och luft släpps in i slangen 
skapas batcher som surfar framåt i 
slangen och bygger upp ett tryck. I 
slutet av slangen pressas havsvatt-
net genom en turbin som i sin tur 
driver en generator som producerar 
elektricitet.

Kruxet var då: hur skulle man 

FÖRETAG MED FLYT:  Vigor Wave 
utvinner energi ur vågrörelser. Detta 
tack vare kontor på Johanneberg  
Science Park, en idealisk  
källarlokal med bassäng 
på Chalmers och en  
orubblig övertygelse  
om att ha rätt. 

VIGORS VÅGOR
GER KRAFT

’’FÖRUT TILL- 
BRINGADE VI 

HALVA DAGEN 
MED ATT TA OSS 

TILL MÖTEN.  
NU ÄR MÖTENA 
REDAN HÄR, SÅ 

ATT SÄGA.
Roman Madorski,  

produktutvecklare  
på Vigor Wave

PÅ PLATS

Här utvinner vigor  
Wave vågenergi med  
ny, banbrytande teknik.  
Lokalerna på Johanneberg 
Science Park är en förut- 
sättning för framgången.
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kunna genomföra praktiska tes-
ter? Man behövde en gigantisk 
bassäng, och sådana växer inte 
på träd.

– Normalt gör man nedskal-
ningar vid tester. Vi behövde ju 
göra helt tvärtom och skala upp. 

De hittade en bassäng i Hol-
land, men det innebar förstås en 
del praktiska, ekonomiska och 
logistiska utmaningar.

MEN SÅ TILL SLUT upptäcktes den 
perfekta lösningen. På hemma-
plan.

– På Chalmers fanns en 
lokal där man hade ägnat sig åt 
forskning inom strömningslära. 
Därför fanns det redan rejäla 
avloppsdiken och ett pumphus 

strax intill. Det fanns också en 
ränna sedan tidigare. Där kunde 
vi bygga en bassäng med ganska 
enkla medel. 

År 2008 bildades Vigor Wave 
Energy AB och den grundläg-
gande teorin hade patenterats. 

– Jag fattar inte vad vi skulle 
ha gjort utan det här labbet! Det 
är perfekt för ändamålet. Och vi 
kunde bevisa teorin i praktiken. 

När Vigor Wave blivit ett mer 
strukturerat bolag dök dock 
andra behov upp. Nu behövdes 

kontorslokaler och utrymmen för 
styrelsemöten och kundbesök.

– Vi hade kontor på andra sidan 
stan tidigare, men det var väldigt 
opraktiskt. När man tagit sig dit upp-
täckte man plötsligt att man glömt 
något på labbet, och var tvungen att 
åka hela vägen tillbaka igen.

Även denna gång låg lösningen 
mitt framför ögonen, i Johanneberg 
Science Park. Eftersom kontoret 
ligger ett stenkast från provanlägg-
ningen är det mycket enklare att ta 
sig emellan. På några få minuter kan 
de sticka ner till bassängen, testa och 
gå tillbaka till kontoret.

– Det har betytt jättemycket, även 
för utvecklingen av Vigor. Alla som 
finns här är just de människorna 
vi behöver. Det kan vara allt från 
professorn som vi vill fråga något, 
till ett annat företag på Johanneberg 
Science Park som vi pratar med. Man 
behöver inte längre boka möten, de 
finns alltid runtomkring oss. Det är 
mycket informellt och lättillgängligt.

Det i sin tur gör också att man 
tjänar tid.

– Absolut! Förut tillbringade vi 
halva dagen med att ta oss till möten. 
Nu är mötena redan här, så att säga.

OCH DET ÄR LJUST. Det kanske inte 
låter som en stor sak men för Roman 
och hans kollegor, som tillbringar 
mycket av tiden i ett mörkt källarrum, 
är det viktigt.

– Ja, verkligen. Dessutom är det 
tyst här, nästan lite bibliotekskänsla 
och det är underbart efter att ha 
varit i bassängen en hel dag, där det 
byggs och svetsas och låter. Här är 
det lugnt och sansat.

Det viktigaste för Vigor Wave 
är ändå närheten – till allt.

– Det är helt perfekt, på alla 
upptänkliga sätt. Här ligger allt 
runt hörnet. Kommunikationer, 
motorvägen, stan, andra företag 
i liknande situation och fram-
för allt Chalmers och labbet.

”På Chalmers kunde vi bygga en bassäng 
med ganska enkla medel”

                 UTMÄRKELSER TILL VIGOR WAVE
2008 nominerades företaget till Nordiska rådets natur- och miljöpris 
för ”att ha utvecklat en ny princip för hållbar vågkraft inom ramen för 
ett examensarbete vid Göteborgs universitet”. 

2010 tilldelades Vigor Wave 75 000 kronor genom Stiftelsen Konung 
Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för deras 
utvecklingen av hållbar vågkraft. 

2011 hamnade företaget på Cleantech Opens prestigefyllda 25-i-
topp-lista för unga innovativa företag i Norden. 

1 Närheten till Chalmers 
är en av de största 

fördelarna. Här finns pro-
fessorerna och forskarna 
med rätt kunskap precis 
runt knuten. Vi äter ofta i 
samma restaurang och det 
går nästan alltid att haffa 
någon i farten om man 
undrar över något.

2 Utbyte av idéer och 
tankar. Det finns 

mängder av andra före-
tagare att diskutera med. 
Man hasplar ut sig något 
bredvid kaffemaskinen och 
då finns det alltid någon 
som kommer med förslag. 
Det blir liksom informella 
nätverk. 

3 Fantastiska kom-
munikationer. Här 

går spårvagnar och bussar 
hela tiden. Det går på ett 
kick att ta sig till Korsvägen 
eller Centralstationen. 

4 Mycket fräscha 
lokaler med bra 

uppkopplingsmöjlighet. 
Det är rent och trevligt och 
det finns ett mycket bra 
konferensrum. Det är också 
flexibelt, det finns rum i alla 
tänkbara storlekar.

5 Det är tryggt. Vi job-
bar med en del känsligt 

material och här känns det 
tryggt och säkert med lar-
made lokaler. Det är mycket 
viktigt för oss. 

DÄRFÖR VILL VIGOR VARA PÅ 
JOHAnnEBERG SCIEnCE PARK

’’HÄR FINNS 
PROFESSORER 
OCH FORSKARE 
RUNT KNUTEN

DANIEL EHRNBERG,  
VD VIGOR WAVE

I labbet testar vd daniel 
Ehrnberg och produkt- 
utvecklare Roman  
madorski vigors slangar...

… som när de ligger  
på havsytan ombildar  

vågornas kraft till elektricitet.



ENERGI. Metanol kan produce-
ras av vätgas och koldioxid med 
hjälp av solenergi. Metanolen 
är både miljöeffektiv och 
lätthanterlig, men tillverk-
ningsprocessen kan göras mer 
kostnadseffektiv och storska-
lig – och i förlängningen helt 
koldioxidneutral. Chalmers 
samordnar nu ett nordiskt 
samverkansprojekt som dels 
drar nytta av tidigare forskning 
om framställning av vätgas, dels 
utvecklar bättre sätt att ta till 
vara solstrålar.

NYA SÄTT ATT TA
VARA PÅ SOLEN

SAMHÄLLSBYGGNAD. Hur kan 
vårt boende bli mer socialt 
hållbart? Det ska Göteborgs 
universitet tillsammans med 
Chalmers och Riksbyggen 
forska om med hjälp av ett 
experimenthus i anslutning till 
scienceparken. Här ska boende 
bland annat utvärdera hur både 
de enskilda lägenheterna och 
närmiljön kan främja trivsel, 
trygghet och hållbarhet – samt 
lösa vardagsproblem. Huset 
kommer att vara klart för 
inflyttning om fyra år.

SOCIALT BOENDE
I ExPERIMENTHUS

MATERIAL. Grafen, det vill 
säga atomtunt kol, är ett ämne 
som är lätt, leder elektricitet 
extremt effektivt och är böj-
bart, vilket ger förutsättningar 
för bland annat elektroniska 
innovationer och nya material-
lösningar. Chalmers forskning 
ligger långt framme, och dess-
utom leder man härifrån ett 
omfattande europeiskt projekt 
som inkluderar flera Nobelpris-
tagare och som hoppas på ett 
rekordstort forskningsanslag 
från EU.

CHALMERS TAR 
GREPP PÅ GRAFEN

Aktuell forskning

5 000
Antalet personer som förväntas 

arbeta i scienceparken om  
sju år, dvs fem gånger så  

många som i dag.

chalmersstudent som intervju-
as i radioprogrammet Göteborg 
direkt om vad han önskar sig i 

Johanneberg Science Park.

”En stor 
swimming-

pool”

PROFIL
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Klättra i 
Kopparbunken

I det före detta högspänningslabbet Kopparbunken centralt på 
campus finns numera Göteborgs största klättercentrum med upp 
till 17 meter höga väggar för repklättring samt bouldersvamp, 
teknikrum, butik och lounge. Läs mer om rekreation och träning 
på mittuppslaget.

REKTORn

Vad gör Johanneberg  
Science Park unikt?
– Det är en enkel och 
naturlig ingång till 
Chalmers forskning, 
utbildning och nyttig-
görande samtidigt som 
det är en kreativ miljö 
för samverkan. Här kan 
privata och offentliga 
aktörer med intresse för 
verksamheterna på cam-
pus etablera sig. Många 
möten – spontana och 
planerade – öppnar nya 
möjligheter. 

Vilken nytta har företagen 
av närheten till Chalmers?
– De kan enkelt få 
kontakt med forskare för 
samtal kring nya idéer 
som gynnar företagets 
utveckling.  Det främjar 
förnyelse till ömsesi-
dig nytta. Möten med 
talangfulla studenter i 
examensarbeten och på 
andra sätt, är en möjlig-
het för företagen vid 
framtida rekryteringar. 

… och vilken nytta har 
Chalmers av närheten till 
företagen på campus?
– Chalmers forskare, 
lärare och studenter 
får samarbetstillfällen, 
arbetslivsförankring  
och inspiration till  
forskningsutmaningar.

Karin Markides,  
rektor och vd för chalmers



johannebergsciencepark.se

Mats Bergh 
vd
031-772 41 30

akademiskahus.se 

Birgitta Hohlfält
regiondirektör  
031-63 24 00

chalmersfastigheter.se 

Thomas Pieschl
fastighetschef 
031-772 62 00 Magasin




