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Johanneberg Science Park grundades 2010 och hittills har 15 
partners knutits till bolaget - företag och organisationer med 
intressen inom våra fokusområden samhällsbyggnad, energi 
samt material- och nanoteknik. Tillsammans skapar vi  
kontaktytor mellan akademi och näringsliv som ger 
möjligheter att främja en kunskapsbaserad, hållbar tillväxt i 
regionen. Verksamheten har resulterat i en rad svenska och 
internationella innovationsprojekt och en ökad etablering på 
Chalmers campus Johanneberg.

Områdesutveckling 
Under 2017 påbörjade Akademiska Hus byggandet av JSP 
Etapp 2, A Working Lab, där innovationsprojekt ska pågå 
både under och efter byggnationen. En stor del av kontorsytan 
är redan uthyrd och bland annat RISE, Akademiska Hus 
och Johanneberg Science Park flyttar hela eller delar av sin 
verksamhet hit. Rekrytering av fler hyresgäster, som kan bidra 
till att ytterligare stärka samverkansmiljön i området, pågår. 
Inom ramen för det samarbetsavtal Johanneberg Science Park 
har med Chalmers samt fastighetsägarna Akademiska Hus 
och Chalmersfastigheter har satsningen Etablera sjösatts. En 
webbplats, ett magasin och innehåll för spridning i sociala 
medier är olika delar av en riktad kampanj som syftar till att 
öka intresset för att finnas och verka i området. 

Projekt 
Johanneberg Science Park har allt mer befäst sin position 
som en betydande nod inom samhällsbyggnad, energi och 
material, med både en samlande och drivande roll inom 
en mängd relevanta innovations- och utvecklingsprojekt. 
Med dragkraft av de erfarenheter som gjorts, inte minst 
genom att använda campusområdet som testbädd, har nya 
projektuppdrag tillkommit som ringar på vattnet. Under 
2017 växte portföljen med flera nya projekt, varav flera har 
internationell anknytning. 

• Baltic Sea Region - SmartUp Accelerator 
Projektet syftar till att bygga upp ett innovationsstöd-
system för start-ups och SME inom ”cleantech”-området 
i länderna kring Östersjön. Innovatum koordinerar 
projektet och parter från Finland, Estland, Lettland, 
Polen, Tyskland och Ryssland deltar.

• Fossil-free Energy Districts (FED) 
I EU-projektet FED leder Johanneberg Science Park 
arbetet med att testa en ny typ av energihandelsplats på 
campus Johanneberg. Nio lokala partners är involverade 
och under 2017 kom en första version av den digitala 
handelsplatsen i drift. 

• IRIS Smart Cities 
IRIS - Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation 
in Sustainable Cities – är ett EU-finansierat projekt där 
Göteborg är en av tre lighthouse städer. Tillsammans med 
Nice och Utrecht ska smarta lösningar inom energi,  
mobilitet och IKT utvecklas för att kopieras och  
implementeras i fyra följestäder. Johanneberg Science 
Park har uppdraget att leda och koordinera arbetet i 
Göteborg.  

• KIVI – Kollaborativ Innovation 
I komplexa sammanhang med många aktörer där  
samskapande (co-creation) är en nyckelfaktor för  
framgång behövs nya former för ledning och  
organisering. Genom medel från Vinnova driver  
Johanneberg Science Park projektet KIVI där man  
fördjupar sig i hur kollaborativ innovationsförmåga kan 
utvecklas.

• Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om 
Johanneberg Science Park har utsetts till samordnare för 
initiativen Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 
samt Större marknad för biobaserade material och  
drivmedel, inom Klimat 2030 - Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsens satsning för att bli fossiloberoende 
och minska koldioxidutsläppen väsentligt till år 2030.

• SCORE - Smart Cities and Open Data Re-Use  
Ett samarbete mellan nio städer i Europa med Amsterdam 
i spetsen. SCORE-projektet förväntas bland annat leda till 
kraftigt reducerat biltrafikflöde och reducerade  
koldioxidutsläpp genom tillgång till mer öppna data.  
Johanneberg Science Park leder arbetet kring  
implementering av resultat och lösningar i de olika  
ländernas testbäddar och living labs.

• Shared Space Challenge  
Vinnova beviljar medel till en innovationstävling där 
digitala koncept för delningsekonomi i bostadsmiljö ska 
utvecklas. Vinnarna får chansen att testa sina bidrag i 
HSB Living Lab. Tävlingen leds av Johanneberg Science 
Park i samarbete med Chalmers och HSB.

• SME nätverk - växande arena för affärsutveckling   
Nätverket för små och medelstora företag har nu 165 
medlemmar. Året inleddes med YRGO-studenter från 
“Event Marketing” som presenterade en rad friska idéer. 
Nio seminarier genomfördes där medlemmar fick  
presentera sig. Johanneberg Science Park  
förmedlade kontakter och guidningar till offentliga medel 
och coachade flera medlemsföretag in i projekt med sina 
större partners.

• Transnational Living Lab for Active Ageing 
Med finansiering av Vinnova ska Johanneberg  
Science Park och Linnéuniversitetet tillsammans 
med University of Tokyo, Japan, utveckla och testa 
sociala innovationer som möter behov och möjligheter 
kopplade till en åldrande befolkning. Johanneberg 
Science Parks roll är att, i samverkan med AllAgeHub, 
föra in näringslivsperspektivet samt att arbeta med 
implementering av tjänster och lösningar.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret 
Sedan 2016 är Johanneberg Science Park värdorganisation för 
Västsvenska Kemi- och Materialklustret - en samverkans- 
plattform för näringsliv, akademi, institut och offentliga  
partners inom kemi-, energi-, återvinnings- och skogs- 
branscherna med visionen om en fossilfri framtid. Klustret har 
ett 30-tal partners som träffas regelbundet i arbetsgrupper 
inom utvalda fokusområden. Under året har även ett 10 tal 

Året i korthet 
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workshopar och seminarier hållits inom bland annat plast i hav, 
skogens resurser, fosforåtervinning och offentlig upphandling.  
Här följer några exempel på projekt och aktiviteter under 2017.

• MinShed - minskar mikroplaster i havet 
MinShed är ett forskningsprojekt som inititerades under 
året, med det övergripande målet att få kunskap om hur 
textilindustrin kan producera kläder av syntetiska material 
utan att avge mikroplaster. Johanneberg Science Park har i 
det här projektet kopplat ihop Västsvenska Kemi- och  
Materialklustret med HSB Living Lab, vars tvättmaskiner ska 
användas för att testa och mäta resultat i projektet. Swerea 
IVF leder projektet.

• Förgasning av plastavfall 
Projektet Förgasning av plastavfall handlar om hur man kan 
använda plastavfall som råvara för att tillverka ny plast eller 
andra kemiprodukter/fordonsbränsle, samt att undersöka 
förutsättningarna för ett så kallat plastreturraffinaderi.  
Under 2017 har tester genomförts i Chalmersförgasaren 
med lovande resultat.

• Skogskemi  
Under workshopen ”Till Marknaden via Skog och Kemi”, 
som Västsvenska Kemi- och Materialklustret arrangerade 
tillsammans med RISE Processum under hösten, föddes 
flera konkreta projektidéer. Bland annat uttryckte  
lokalförvaltningen i Göteborg ett behov av förnybar färg och 
lim till sitt projekt ”Fossilfri Förskola”, vilket resulterade 
i att tolv olika aktörer gemensamt formerade en projekt-
ansökan för förnybar färg och lim till Vinnova.

Synliggörande

• Almedalen 
Johanneberg Science Park deltog som en av åtta 
organisationer på Västsvenska Arenan under 
politikerveckan i Almedalen 2017. Här presenterades 
bland annat EU-projektet Fossil-free Energy Districts (FED) 
Dessutom hölls seminarium om plaståtervinning och vikten 
av testbäddar för att lösa framtidens utmaningar. 

• Internationell workshop om öppna data 
I District Challenge I genomförs projekt inom Climate 
– KICs nätverk av Smart Sustainable Districts (SSD) i 
Europa. Johanneberg Science Park ledde under hösten 
tillsammans med Chalmers en två-dagars workshop om 
förutsättningar för hur man ska kombinera Öppna data 
med stadsutveckling, särskilt kring dagvattenhantering och 
mobilitet i områdena Johanneberg och Guldheden.

• Kroatiskt statsbesök 
I samband med Kroatiens presidents Sverigebesök gästade 
en delegation med kroatiska företag Johanneberg Science 
Park under våren. Delegationen fick en presentation 
av projekten ElectriCity, Positive Footprint Housing och 
Climate-KICs Smart Sustainable Disctrict och besökte HSB 
Living Lab.

• Svenska samverkansprojekt visades upp i USA 
Johanneberg Science Park presenterade projekten 
AllAgeHub, HSB Living Lab och Riksbyggen Positive 
Footprint Housing under ICSD International Conference on 
Sustainable Development i New York. 

Omsättning                24 847 tkr
Intäkterna kommer från våra delägare, partners, 
projektmedel och fastighetsägarna Chalmersfastigheter 
och Akademiska Hus samt från Västra Götalands-
regionen. Grundarna är de två största ägarna, Göteborgs 
Stad och Chalmers tekniska högskola som innehar 1000 
aktier vardera. 
 
Anställda                                                    18
2017 var 18 personer anställda vid Johanneberg Science 
Park AB, 10 kvinnor och 8 män. Jämställdhet är en viktig 
aspekt av hållbar tillväxt och vi strävar efter en så jämn 
könsfördelning som möjligt, såväl i de projekt som 
bedrivs som vad gäller anställda. 

Utveckling partners                                   2
2017 gick Mölndala Fastighets AB och Framtiden med 
som partners, med drivkraften att tillsammans ta sig 
an framtida samhällsbyggnadsutmaningar. Det innebar 
ett ökat aktieägartillskott. Tack vare det har fler projekt 
kunnat genomföras.

Event - besök              2373
Ägare, partners och samverkansföretag delar med
sig av kunskap, forskning och innovation under 
frukostmöten, seminarier och utbildningar. Tillfällena 
är många för att nätverka och knyta kontakt med 
akademi, samhälle och näringsliv. Speciellt bra är vi 
på att målgruppsinventera och få rätt kompetens hos 
medverkande vid ämnesspecifika aktiviteter.
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New project ...

Johanneberg Science Park
 
Sven Hultins plats 2, 412 58 Göteborg  
johannebergsciencepark.com
@JohannebergSP  I  #JohannebergSP
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