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Johanneberg Science Park utvecklas 
inte av sig självt utan är ett resultat av  
samskapande. Det är när nätverket 
runt oss växer och mångfalden i det  
breddas som vi blir starka och kan skapa nya  
möjligheter för innovation. 

Det är det goda samarbetet som gör att 
en Vinnväxt-ansökan går hela vägen, att 
Celsius-projektet kan fortsätta sprida  
kunskap om värme och kyla i  
Europa och att nya idéer föds – vem hade  
kunnat tro att batterierna från ElectriCitys  
elbussar skulle kunna användas för att lagra  
solenergi i ett nybyggt bostadshus? 

Därför vill jag tacka alla våra partners 
och ägare för det engagemang som  
bidrar till att utveckla det som Johanneberg  
Science Park står för. Tack också till alla som  
kommer hit och deltar i våra aktiviteter 
och på olika sätt bidrar till att hålla vår  
gemensamma innovationsmiljö levande!

Vår dörr till samarbete står alltid  
öppen för gamla såväl som nya vänner.  
Tillsammans skapar vi, med stort  
hjärta, Sveriges bästa samverkansarena för  
hållbar samhällsbyggnad! 

Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park

OMSÄTTNING 31 003 tkr

Grundarna är de två största  
ägarna, Göteborgs Stad och  
Chalmers. Intäkterna kommer från 
våra delägare, partners, projekt- 
medel och fastighetsägarna  
Chalmersfastigheter och Akademiska 
Hus samt från Västra Götalands- 
regionen.  

ANSTÄLLDA  20

2018 var 20 personer (12 
kvinnor och 8 män) anställda vid 
Johanneberg Science Park AB, vilket 
är en ökning med 2 personer jämfört 
med föregående år.   

UTVECKLING PARTNERS 1

Under 2018 slöt Husqvarna partner-
avtal med Johanneberg Science Park 
och tog samtidigt initiativ till en  
förstudie för skapandet av en  
testbädd för skötsel av urbana 
grönytor.

EVENT - BESÖK  3 356

Johanneberg Science Park tog 
under 2018 emot 3 356 besök i 53 
aktiviteter, som frukostseminarier, 
workshops och studiebesök.
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Paletten av testbäddsmiljöer i områ-
det kring Johanneberg Science Park  
utökades under 2018 med flera innovativa  
byggprojekt. 

Byggandet av Akademiska Hus A  
Working Lab fortskred under hela året och  
Johanneberg Science Park drev den  
strategiska planeringen för att få ytorna 
i och mellan byggnaderna på båda sidor 
om Sven Hultins Plats att komplettera och  

stärka varandra. 
Dessutom blev delar av Riksbyggens Brf 

Viva, där Johanneberg Science Park deltar 
i ett flertal innovationsprojekt, klara för  
inflyttning under hösten. 

Satsningen Etablera fortsatte att  
attrahera nya hyresgäster genom att  
belysa och lyfta de olika verksamheter som  
bedrivs på campusområdet i en rad artiklar 
på webbsidan och i sociala medier.

2018 slöt Husqvarna partneravtal med  
Johanneberg Science Park och tog  
samtidigt initiativ till en förstudie för  
skapandet av en testbädd för skötsel av  
urbana grönytor.

- Husqvarna har en stark innovations- 
förmåga och är ledande inom utveckling 
och tillverkning av produkter för grönyte-
skötsel. Samarbetet med JSP innebär en 

möjlighet till att utveckla och utvärdera nya 
hållbara lösningar för skötsel av parker och 
andra grönytor i städer samt samverka med 
andra tongivande aktörer inom samhälls-
byggnad säger Kalle Lind, Husqvarna.

Än så länge har fokus för Johanneberg 
Science Parks verksamhet främst legat på 
byggnation, energi, material och mobilitet, 
men nu ser man fram emot att även ta sig 
an utomhusmiljöerna.

- Med Husqvarna får vi en ny partner, 
som med sitt starka fokus på elektrifie-
ring och digitalisering ger oss nya nätverk 
och framtidsvisioner på hur vi tillsammans 
kan skapa ökad livskvalitet för människor 
i våra gröna städer, säger Göran Havert,  
affärsutvecklingschef på Johanneberg  
Science Park. 

OMRÅDESUTVECKLING

HUSQVARNA NY PARTNER FÖR GRÖNA INNOVATIONER



4   Johanneberg Science Park  •  Årsrapport 2018

Ett urval av projekt, med Johanneberg  
Science Park i en ledande och/eller sam-
verkande roll, som startades under 2018. 

CELSIUS INITIATIVE
2018 fick Johanneberg Science Park  
uppdraget att leda en fortsättning på det 
framgångsrika projektet CELSIUS som 
drevs av Göteborgs Stad mellan 2013 och 
2017 för att driva utvecklingen av fjärr- 
värme och fjärrkyla i Europeiska städer. Med  
finansiering från Climate-KIC och  
Energimyndigheten arbetar Celsius  
Initiative vidare med kunskapsspridning 
och nätverksbyggande i frågor som rör 
värme och kyla. 

Under hösten arrangerades konferensen 
Celsius Summit i Bryssel där ett gemensamt 
manifest skrevs under och lämnades till  
Europakommissionen.

INDU-ZERO
Många äldre byggnader och hem i Europa 
behöver rustas upp och energieffektivi-
seras. I ett nytt projekt finansierat av den  
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 
ska 14 organisationer och företag från sex 
länder i nordvästra Europa gemensamt  

designa en fabrik som ska kunna  
massproducera särskilda renoverings- 
paket med målet att kunna halvera  
nuvarande pris. Johanneberg Science Park 
och Building Future Institute är de två 
svenska partners som är med i projektet. 

TILLVERKA I TRÄ
EU, genom Tillväxtverket, beviljar sju  
miljoner kronor i stöd till projektet  
Tillverka i trä för att skapa en testmiljö och ett  
utvecklingscentrum för industriell trätill-
verkning i Västra Götaland.

- Vår roll blir att mäkla samarbeten och 
upprätthålla en dialog med fastighets- 
ägare. Praktiskt taget hela byggsektorn  
håller på att utveckla och skala upp sitt arbe-
te med trähusbyggande, så de flesta av våra  
partners kommer att kunna involveras i  
arbetet under projektets gång, säger  
Peter Selberg, projektledare på Johanneberg  
Science Park, en av totalt 19 partners i  
projektet som leds av Innovatum.

ENERGO
Johanneberg Science Park, Chalmers  
Ventures och GU Ventures fick  
under 2018 ett gemensamt uppdrag från  
Energimyndigheten att stärka start-
ups och SME-företag i regionen. Syftet 
är att på lång och kort sikt bidra till en 
omställning av energisystemet både i 
Sverige och globalt. Initiativet, kallat  
EnerGo, samlar start-ups och SME- 
företag inom energiområdet och genom 
en rad aktiviteter främja kunskapsutbyte,  
samarbete och finansieringsmöjligheter.

NYA PROJEKT
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STORSATSNING: VÄSTSVERIGE SKA BLI 

VÄRLDSLEDANDE PÅ HÅLLBAR INDUSTRI

Västsvenska Kemi- och Materialklustret 
beviljas 51 miljoner kronor av Vinnova för 
en tioårig satsning på klimatomställning 
inom västsvensk industri. 

Visionen är att gå från att vara en fossil- 
beroende industriregion till en  
region där industrin är världsledande inom  
produktion av kemikalier, material och  
drivmedel baserade på förnybara och  
återvunna råvaror.

Satsningen förväntas leda till att  
mängden koldioxidutsläpp halveras, att 
det skapas upp till 500 nya 
arbetstillfällen och ett 
10-tal nya företag 
inom grön kemi i 
regionen.

- Det är glädjan-
de att Vinnova 
väljer att satsa 
på utveckling och 
omställning inom 
denna sektor till-
sammans med oss, 
säger Birgitta Losman 
(MP), ordförande i regionutveck-
lingsnämnden.

Konkret innebär satsningen att man ska 
kraftsamla kring bland annat att etablera 
ett returraffinaderi för återvinning av plast 
och en produktionsanläggning baserad på 
förnybar råvara, förbättra användningen av 
skogsråvara och öka resurseffektivitet med 
hjälp av digitalisering.

– Västsverige är Sveriges process- 
industriella hjärta. Här finns den  
absoluta merparten raffinaderikapacitet och  
Sveriges största kemiindustrikluster. Att 
vi har flertalet stora aktörer bakom oss 
gör att vi har goda möjligheter att lyckas  
skapa en reell förändring inom de komman-

de 10 åren samtidigt som vi behåller konkur-
renskraft och långsiktig tillväxt i regionen, 
säger Caroline Löfgren från Johanneberg  
Science Park, som kommer att leda projektet  
tillsammans med RISE Research Institutes 
of Sweden.

Satsningen, kallad Klimatledande  
Processindustri, blev en av vinnarna i 
Vinnovas tävling Vinnväxt, där regionala 
innovationsinitiativ kan få långsiktig finan-
siering fokuserade på tillväxtområden som 

har förutsättningar att nå internationell 
framgång. Den har en total 

budget på 116 miljoner 
kronor och drivs 

av Johanneberg  
Science Park 
och RISE i nära  
samarbete med 
Västra Götalands-
regionen.

- Vi är glada över 
att tillsammans 

med Johanneberg 
Science Park få för-

troende från Vinnova, Västra  
Götalandsregionen och övriga parter att 
leda denna satsning. Detta är väl i linje 
med vårt uppdrag att stärka näringslivets  
konkurrenskraft och bidra till hållbar om-
ställning. Utmaningarna kommer enga-
gera vår kompetens inom digitalisering,  
processteknik, återvinning, förnybara rå-
varor och ställa krav på stor tvärdisciplinär 
förmåga, säger Markus Norström på RISE.

Satsningen involverar hela Västsvenska 
Kemi- och Materialklustret med ett 40-tal 
medlemmar från akademi, industri och  
offentlig sektor som alla har omställningen 
till fossiloberoende och en cirkulär sam-
hällsekonomi högt upp på sina agendor.
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Ett urval av resultat och implementeringar 
av projekt där Johanneberg Science Park 
haft en ledande och/eller samverkande 
roll.

INFLYTT I BRF VIVA
I november 2018, knappt två år efter första 
spadtaget, startade inflyttningen i Riksbyg-
gens Brf Viva på Guldheden i Göteborg.

Med målet att skapa Sveriges mest  
innovativa och hållbara bostadsprojekt är 
Brf Viva baserat på gedigen forskning inom 
Positive Footprint Housing, PFH. 

Solcellsanläggning, energilagring, åter-
vinning av värme från ventilation (FTX), 
bil- och elcykelpooler, distansarbetsplatser 
samt resurssnålt byggande i klimatsmart 
betong visar vägen mot ett hållbart boende.

Projektet är initierat av Riksbyggen i sam-
verkan med bland andra Johanneberg Sci-
ence Park, Chalmers, Göteborgs universitet, 
Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE.

SOLEL I BUSSBATTERIER 
I Brf Viva testas nu ett unikt system där  
energi från solceller på byggnadernas tak 
lagras i begagnade elbussbatterier från 
Linje 55. Med hjälp av energilagret ska-
pas flexibilitet i energianvändningen och  
fastigheternas effekttoppar kapas. 

Energilagret bidrar också till att effektivi-
sera det omgivande elnätet i staden. Pro-
jektet är ett samarbete mellan Riksbyggen, 
Volvo, Göteborg Energi och Johanneberg 
Science Park, med stöd av EU-projektet 
IRIS - Smart Cities, där Johanneberg Science 
Park koordinerar Göteborgs engagemang.

KLIMAT 2030 - VÄSTRA GÖTALAND STÄLLER 
OM
Inom satsningen Klimat 2030 har Johanne-
berg Science Park en samordnande roll 
inom fokusområdet Sunda och klimat- 
smarta bostäder och lokaler samt  
satsningen Större marknad för biobaserade 
material och drivmedel.

Fokus under projektets första hela år 
har legat på kartläggning, intervjuer och  
analyser för att få en samlad bild av läget 
och förstå var den största potentialen finns 
och vilket stöd som krävs i förbättrings- 
arbetet. Ett flertal aktörsforum och panel-
samtal har också arrangerats.

RESULTAT
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SYNLIGGÖRANDE

Under året tog Johanneberg Science Park 
emot 3 356 besök i 53 olika aktiviteter, 
men presenterade även verksamheten på 
konferenser och möten både nationellt och 
internationellt. Här är några exempel.

POLITISK AFTER WORK
Inför valet 2018 arrangerade Johanneberg 
Science Park en serie panelsamtal kring 
framtidens transporter, trygga städer, det 
digitala samhäller samt byggande och  
bostäder där partierna mötte företrädare för 
våra partnerföretag.

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK
EU-projektet FED - Fossil-free Energy 
Districts som koordineras av Johanneberg 
Science Park presenterades tillsammans 
med de tre övriga energiomställnings- 
projekt inom programmet Urban Innovative 
Actions, på EU:s vecka för hållbar energi i 
Bryssel.

PARTNERMÖTE IRIS - SMART CITIES
I mars samlades representanter från de 43 
partners från nio länder som ingår i EU- 
projektet IRIS - Smart Cities på Johanneberg 
Science Park för erfarenhetsutbyte, studie-
besök och nätverkande. Göteborg är en av 
tre Lighthouse-städer i projektet som syftar 
till att sprida smarta lösningar inom energi, 
mobilitet och IKT.

SME-SEMINARIUM INFÖR COP24
Johanneberg Science Parks nätverk för 
små och medelstora företag bjuds regel-
bundet in till seminarier. Den 10 december 
2018 deltog närmare 200 personer på ett 
halvdagsseminarium inför det internatio-
nella klimatmötet COP24. Nobeldagen till 
ära valde värdarna Katarina Nordström  
(Johanneberg Science Park) och Kent  
Rundgren (Chalmers Industriteknik) att klä 
upp sig ordentligt.
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Partners

Finansiärer

New project ...

Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad
Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsak-
törer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar 
lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt 
Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, 
Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Göta-
landsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 150 små och medelstora företag.


