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OMSÄTTNING

35 642 tkr

OMRÅDESUTVECKLING

Grundarna är de två största
ägarna, Göteborgs Stad och
Chalmers. Intäkterna kommer från
våra delägare, partners, projektmedel och fastighetsägarna
Chalmersfastigheter och Akademiska
Hus samt från Västra Götalandsregionen.

ANSTÄLLDA		

23

2019 var 23 personer (15 kvinnor och
8 män) anställda vid Johanneberg
Science Park AB, vilket är en ökning
med 2 personer jämfört med
föregående år.

UTVECKLING PARTNERS

0

Johanneberg Science Park fick inga
nya partners under 2019. Våra största
partners är Chalmers och Göteborgs Stad tillsammans med Västra
Götalandsregionen. Utöver dessa
är 15 privata företag engagerade
som antingen ägare eller partner till
Johanneberg Science Park.

EVENT - BESÖK		

3 060

Johanneberg Science Park tog
under 2019 emot 3 060 besök i 54
aktiviteter, som frukostseminarier,
workshops och studiebesök.

Behovet av nära samverkan för att lösa
vår samtids stora utmaningar fortsätter att
öka.
Johanneberg Science Park fortsatte
sin positiva utveckling under 2019 med
målsättningen att bli Sveriges bästa
samverkansmiljö för samhällsbyggnadsfrågor.
För att lyckas med detta behöver kretsen
runt Johanneberg Science Park ständigt
utvecklas och vi ser ett ständigt återkommande behov av att erbjuda en miljö
och plats där många olika branscher möts,
utbyter erfarenheter och delar utmaningar
vilka vi därigenom kan lösa tillsammans.
Den samskapande processen förutsätter
tillit och utvecklingsvilja, tillsammans blir
vi starkare vilket är nödvändigt i en värld
vars komplexitet hela tiden växer.
Vår förmåga att tänka hållbarhet från
molekylnivå till design av städer
förstärktes mycket positivt under året och
vi ser med tillförsikt fram emot att möta
morgondagens utmaningar.

Den andra etappen i Johanneberg Science
Parks områdesutveckling blev klar under
2019. Det innovativa huset A Working Lab
förtätade området när bland annat RISE,
Akademiska Hus och den nya restaurangen Waste, som jobbar aktivt med att
minimera matsvinn, flyttade in.
Johanneberg Science Park fick eget
kontor i huset och har närvaro på båda
sidor om Sven Hultins Plats samt en
strategisk roll i skapandet av en sammanhållen gemensam områdeskultur.
När det JSP-ledda projektet Fossil-free
Energy Districts (FED) gick i mål med
sitt lokala, integrerade energisystem på
området under hösten 2019 lades
grunden för en ny testbädd för framtidens
energilösningar.

NYA PROJEKT
Nio nya projekt med Johanneberg Science
Park i en ledande och/eller samverkande
roll startade under 2019.
I samverkan med Husqvarna och
Göteborgs Stad
lanserades
bland
annat testbädden Hållbara Smarta Parker
i Trädgårdsföreningen.
Tjänsteinnovationsacceleratorn
TJIVA
svarade på ett behov hos små- och medelstora företag att få hjälp att öka tjänsteinnehållet i sina erbjudanden.
Två mobilitetsprojekt på Campus
Johanneberg fick finansiering – MoJo,
en fortsättning på en mobilitetslösning
utvecklad inom vårt projekt IRIS Smart
Cities, ska erbjuda anställda på området
en ny mobilitetstjänst för tjänsteresor
och KUL ska testa en robot för paketleveranser.

Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park
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RESULTAT: FOSSIL-FREE ENERGY DISTRICTS I MÅL
NY TESTBÄDD FÖR HÅLLBARA SMARTA PARKER
Göteborg sjösätter ytterligare en testbädd
för att framtidssäkra staden. Testbädden
Hållbara Smarta Parker, är avsedd att testa
och utveckla lösningar för en fossilfri och
effektiv skötsel av framtidens parker och
grönytor.
Genom digitalisering, elektrifiering och
automatisering ligger fokus på att höja
effektiviteten i den dagliga verksamheten,
höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen.
Först ut som testyta i Göteborg är
Trädgårdsföreningen där installation sker
av robotklippare i offentlig miljö och ny
sensorteknik testas med förhoppningar

om nya insikter i både parkens värden,
dess skötsel och hur man på ett smart sätt
integrerar med besökarna.
Hållbara Smarta Parker är ett samarbete
mellan flera av Göteborgs Stads bolag och
förvaltningar (Park- och naturförvaltningen,
Idrotts- och föreningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Lokalförvaltningen, Bostads
AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing
AB) samt Johanneberg Science Park och
Husqvarna AB.
Det initiala arbetet med att utveckla testbädden finansieras av Vinnova och leds av
Johanneberg Science Park. Här deltar också
Sveriges Lantbruksuniversitet och Decerno.

TJIVA -TJÄNSTEINNOVATIONSACCELERATORN
TJIVA är ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Framtidens Företag
och RISE, som fått finansiering av Västra
Götalandsregionen
och
Europeiska
regionala utvecklingsfonden i syfte att
växla upp innovationsnivån på tjänster
inom små- och medelstora företag.
TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt
fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka
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tjänsteinnehållet i sina produkter.
Projektet kommer att testa flera
komponenter och processer, som riktade
utbildningar, tjänsteinnovationslab och
peer-to-peer nätverk, samt etablera en
fysisk lokal på Johanneberg Science Park.
Ambitionen på sikt är att företag får med sig
verktyg från acceleratorn som gör att de kan
fortsätta arbeta med innovation på egen
hand.

Samarbetsprojektet Fossil-free Energy
Districts (FED) avslutades i oktober, 2019.
Då hade projektets nio partners lyckats
bygga den första lokala energimarknaden som kombinerar de tre energibärarna el, värme och kyla på Chalmers campus Johanneberg och därmed flyttat fram
positionerna för lokala energisystem som
en möjlig pusselbit i energiomställningen.
— Det är en stor framgång att vi tillsammans
har lyckats skapa och demonstrera det här
helt nya och unika energisystemet som nu
rullar på campus. Vår målsättning är att
bidra till framtidens förnybara energisystem
och det stora intresse som FED rönt både
nationellt och internationellt, bekräftar att
lokala energisystem är något som är på
frammarsch, säger Stina Rydberg, projektledare på Johanneberg Science Park.
Genom att koppla upp campusområdets
fastigheter till en digital marknadsplats
är FED-systemet programmerat att självständigt sköta en ständigt pågående handel
mellan byggnader, som både kan konsumera, producera och lagra energi. Systemet tar
löpande in extern data som väderprognoser
och elpriser och är dessutom kopplat till det
omkringliggande energinätet.
På så sätt kan systemet styra energiförbrukningen, till exempel genom att

värma upp en byggnad några timmar
innan kylan slår till, och se till att lokalproducerad, förnyelsebar energi används
på ett mer effektivt sätt inom området.
Då undviks effektintensiva toppar och
importen av fossilbaserad energi kan
reduceras.
Göteborg var, med FED, en av de första
europeiska städerna som 2017 vann EU:s
utlysning Urban Innovative Actions, i
syfte att hitta innovativa sätt att möta samhällsutmaningar som energiomställning,
integration och klimatanpassning. Projektet är resultatet av ett nära samarbete mellan Göteborgs Stad, Johanneberg Science
Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes
of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers.
— Vi vet att samhällsutmaningarna framåt inte är någonting som enskilda aktörer
kommer att klara av själva. Därför är det viktigt för oss som stad att vi blir en bra spelare
i olika samverkansformer tillsammans med
näringsliv och akademi. Projekt som FED
bidrar till två av målen med innovationsprogrammet, att skapa nytta för medborgarna
och att Göteborgs Stad skall bli en erkänd,
innovationsledande stad, säger Gunilla
Åkerström, som leder Göteborgs Stads
Innovationsprogram.
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UTMÄRKELSER
Flera av de byggnader som Johanneberg
Science Parks samverkansprojekt resulterat i fick fina utmärkelser under 2019.
Till exempel blev Riksbyggens Brf Viva
utsedd till Göteborgs bästa hus och Årets
Miljöbyggnad i Sweden Green Building
Awards.
Akademiska Hus A Working Lab utsågs till Västsveriges Smartaste Fastighet
och Johanneberg Science Park-partnern
Wallenstam blev Årets Fastighetsbolag på
Fastighetsgalan 2019.

SYNLIGGÖRANDE

BIOEKONOMIRIKSDAGEN 2019
2019 fick Johanneberg Science Park och
vårt Västsvenska Kemi- och Materialkluster
äran att arrangera den årliga Bioekonomiriksdagen tillsammans med IKEM, Skogsindustrierna och Västra Götalandsregionen.
180 gäster från hela landet deltog under
två oktoberdagar i RunAn på Chalmers och
fick ta del av den senaste utvecklingen
inom biobaserade material, produkter och
drivmedel. Paralella djupdykningar gjordes
inom det maritima området, bostäder och
byggnader samt bil och drivmedel.
Talare var bland andra statssekreterare Per Callenberg, riksdagspolitikerna
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Rickard Nordin (C), Emma Hult (MP), Betty
Malmberg (M), Kristina Yngwe (C), Marlene
Burwick (S) och Kjell-Arne Ottosson (KD),
experter som Markku Rummukainen (SMHI)
och Filip Kjellgren (Vinnova) samt företrädare för bland andra Stora Enso, Preem,
Nouryon och Chalmers.
Dessutom underhöll komikern Jesper
Rönndahl publiken och retorikexperten
Pontus Christoffersen bjöd på tips om hur
man bäst argumenterar för förändring.
En exklusiv visning och middag på
Universeum blev en uppskattad avslutning.

Johanneberg Science Park välkomnade
under året över 3 000 deltagare i olika
evenemang på området, bland annat den
årliga brännbollsturneringen och Johannebergsstaffetten som bidrar till gemenskapen för alla som verkar i området.
Projektet FED presenterades under en
slutkonferens på Chalmers, ett seminarium på Västsvenska Arenan i Almedalen och
tillsammans med det Johanneberg Science
Park-ledda europeiska projektet Celsius
Initiative under dess konferens Celsius
Summit i Bryssel.
I Almedalen arrangerade vi också ett
seminarium om omställningen till en
fossilfri industri i Västra Götaland som leds
genom Vinnväxt-initiativet Klimatledande
Processindustri.
Under Smart City Expo i Barcelona
representerade Johanneberg Science Park
Göteborgs engagemang som Lighthouse-stad i EU-projektet IRIS Smart Cities
och under den nya mötesplatsen för el- och
energi på Svenska Mässan i Göteborg höll vi
tillsammans med partners ett seminarium.
Året kröntes med en förmiddag inför
klimatmötet COP25. Talare var bland andra
Katarina Graffman, Anders Wijkman, Björn
Wiman och studenter från Fridays for Future.
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Partners

Finansiärer

Funded by the Horizon 2020
Framework Programme of
the European Union

Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad
Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer 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 Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 150 små och medelstora företag.

