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Året i siffor
Omsättning

34 302 tkr

Hurra för JSP 10 år!
2020 var året då Johanneberg Science
Park fyllde tio år. I början av året pågick planeringen av vårt jubileum som
skulle hållas under sensommaren för
att samla alla våra partners och vänner i den fantastiska
miljö som vi tillsammans har skapat under dessa tio år.
Men det blev naturligtvis inget jubileum då Coronapandemin slog till och påverkade hela samhället. Förutom att
vi, liksom alla andra, fick ställa om till digitala arbetssätt,
påverkades vår verksamhet av att nyinvesteringar i projektoch partnerutveckling fördröjdes.
Verksamheten anpassades efter de nya förutsättningarna
och vi fick stort stöd av både ägare och partners i detta
arbete. Efter att ha lagt den akuta krisen bakom oss och
full växel framåt ser vi nu mycket positivt på framtiden.
Omställningen mot ett hållbart samhälle är mer angelägen
än någonsin och Coronakrisen har lärt oss att vi kan göra
genomgripande förändringar när det är nödvändigt.
En positiv aspekt av övergången till digitala events har
också varit att vi fått ett ökat deltagande med många relevanta gäster och talare från hela landet, men även internationellt. Vi är också stolta och glada över att ha välkomnat
Volvo Cars och Akademiska Hus till vårt partnernätverk, att
vårt SME-nätverk vuxit under året och att vår kompetens
allt mer efterfrågas i större stadsutvecklingsprojekt. Läs till
exempel mer om Innovation Forsåker på nästa uppslag.
Slutligen vill jag tacka alla våra partners som gjort Johanneberg Science Parks första decennium möjligt. Vi ser
fram emot nya samarbeten och innovationer och inte minst
en ordentlig 11- eller 12-årsfest så fort det är möjligt!
Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park

Intäkterna kommer från våra delägare, partners,
projektmedel samt från Västra Götalandsregionen.

28 nya nätverksmedlemmar

Tillsammans fick de två större medlemsnätverk som drivs av Johanneberg
Science Park totalt 28 nya medlemmar under 2020. Västsvenska Kemi- och
Materialklustret stod för 6 av dessa och Johanneberg Science Parks nätverk
för små och stora företag (SME) fick 16 nya medlemmar på basnivå och 6
nya guldmedlemmar.

27
anställda

2020 var 27 personer
(17 kvinnor och 10 män)
anställda vid Johanneberg
Science Park, vilket är en
ökning med 4 personer
jämfört med föregående år.

2nya partners

Volvo Cars och Akademiska hus
anslöt som partners i Johanneberg
Science Park med ambitionen
att utveckla innovativa lösningar
inom mobilitet, energi och
fastighetssektorn.

3 831 gäster under 54 event
Besöken har skett fysiskt i början av året, men framför allt digitalt under den större
delen av året då pandemirestriktioner har gällt. En handfull event har kunnat ske
utomhus och i hybridform, det vill säga både fysiskt och digitalt.
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Nya projekt
Trots att Coronapandemin skapade
en viss tvekan och återhållsamhet vad
gäller nya hållbarhetssatsningar i vår
omvärld, så utökades Johanneberg Science Parks projektportfölj med flera nya
projekt och samarbeten under 2020.

En digital tvilling är ett kraftfullt verktyg
inom stadsplanering, design och arkitektur, samt för att testa olika scenarier
som trafikflöden, översvämningar eller
luftföroreningar. På Chalmers finns stor
kompetens om digitala tvillingar och där
har man, med stöd av Vinnova, skapat
Digital Twin Cities Centre för kunskapsspridning och implementering inom
samhällsbyggnadssektorn. Tillsammans
med olika aktörer inom akademi, privat
och offentlig sektor, är Johanneberg
Science Park samarbetspartner i kompetenscentret och ska bidra med att
stötta samarbeten mellan dessa olika
sektorer.

2020 blev Johanneberg Science Park
partner i Visual Arena som drivs av
Lindholmen Science Park. Vi utsågs
till sektorsnod i Energimyndighetens
nationella satsning på att energieffektivisera Sverige till 2030. Vi blev del av
arbetet för ett klimatneutralt Göteborg
genom Göteborgs Stads Klimatkontrakt och vi fick förnyat förtroende av
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland att samordna
fokusområdena Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt Större
marknad för biobaserade material och
drivmedel, inom Klimat 2030 - Västra
Götaland ställer om.

Hållbara Smarta Parker blev officiellt
en testbädd då samarbetet med bland
andra Göteborgs Stad, Husqvarna och
Sveriges Lantbruksuniversitet, som
pågått sedan 2018, beviljades fem
miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Där
har man nu aktivt sökt nya intressenter
och startat flera nya projekt kring framtidens hållbara grönyteskötsel.
Läs mer på
hallbarasmartaparker.com

Innovation Forsåker är en satsning på
hållbara innovationer i den nya stadsdelen Forsåker som planeras i Mölndal.
Arbetet leds av Johanneberg Science
Park i samarbete med Mölndala Fastighets AB och Mölndal Energi. Läs mer på
nästa sida →
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Illustration: TMRW, Mölndala Fastighets AB, Mölndals stad, Citycon och NCC

Innovation Forsåker med
fokus på energi och mobilitet
Forsåker ska bli en ny stadsdel som binder
ihop Mölndals innerstad och Kvarnbyn. Här
finns en unik möjlighet att demonstrera
och skala upp innovativa mobilitets- och
energilösningar för framtida boende, arbetare och besökare i deras vardagliga liv.
Förhoppningen är att skapa långsiktiga och
klimatsmarta lösningar som gynnar hela
samhället.

Deltagande företag var bland andra
Johanneberg Science Parks partners Volvo
Cars, Peab och Wallenstam. Ämnen som
behandlades under workshopserien var
framtidens mobilitetscenter, cirkulära
energisystem, logistiklösningar som last
mile- och robotlösningar, plattformar för att
dela och hantera data och digitala simuleringsmiljöer.

Under sommaren 2020 påbörjades ett
samarbete mellan Johanneberg Science
Park, Mölndal Energi och Mölndala Fastighets AB för att utveckla innovationer för
hållbar samhällsbyggnad i Forsåker. Med
smarta lösningar för både boende och näringsidkare skapas en attraktiv stadsdel.

- Vi arbetar nu för fullt med att bilda samverkansprojekt utifrån projektidéerna. Det
ska bli spännande att följa alla partners
och projekt och vad vi kan åstadkomma
tillsammans, säger Rickard Malm, projektledare för Innovation Forsåker på Johanneberg Science Park.

Uppstarten följdes under hösten av en
workshopserie för att identifiera vilka lösningar som kan passa in i Forsåker.
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Läs mer på vår webb:

SYNLIGGÖRANDE

Events och digital omställning
Med anledning av Coronapandemin ställde vi under våren om till digitala event
och besök. Även om vi saknar att mötas
fysiskt så har den digitala övergången lett
till att vi ökat och breddat deltagandet, då
både talare och publik från ett större geografiskt område haft lättare att ansluta.
Under året har vi serverat en bred palett
av ämnen; klimatsmart byggande, tjänsteinnovation, mobilitet, energiomställning,
social hållbarhet, affärsutveckling, finansiering, öppna data, med mera.
HSB Living Lab tog emot World in Property Award på Fastighetsgalan i januari 2020.

resultat och framgångar
Vårt näteverk för små och medelstora
företag (SME) hade ett starkt 2020 och vi
har nu glädjen att ha över 200 medlemmar i nätverket, varav cirka 20 på den
övre ”Guld”-nivån. Nätverket erbjuds en
rad aktiviteter som ger enkel tillgång till
ny kunskap och kompetens, rådgivning
och stöd, marknadsföring och profilering, medverkan i projekt och mycket
mer.

Sedan 2015 har vi haft stor glädje av den
elektriska busslinjen 55 som stannat
praktiskt taget utanför dörren. Men den
ingick i ett tidsbestämt projekt initierat
av samarbetet ElectriCity och i december
2020 gick 55:an i mål med ett fantastiskt
resultat. Tack vare lärdomar från projektet rullade samtidigt 150 nya elbussar
från Volvo ut på 34 reguljära linjer och
Göteborg blev en tystare och renare stad.
ElectriCity-samarbetet fortgår alltjämt
och riktar nu in sig på nya områden där
elektrifiering kan bidra till en bättre stadsmiljö, exempelvis färjetrafik och byggarbetsplatser.
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Flera av byggnaderna som kommit till
genom våra samverkansprojekt fick fina
utmärkelser under 2020.
HSB Living Lab kunde i januari vara på
plats på Fastighetsgalan och ta emot
World in Property Award som prisar projekt som gjort ett extraordinärt avtryck på
den svenska fastighetsmarknaden.
Riksbyggens Brf Viva tilldelades det
prestigefyllda Kasper Salin-priset för sin
höga arkitektoniska kvalitet. (Men det är
en byggnad som väcker känslor - Brf Viva
fick också det ironiska Kasper Kalkon-priset av Arkitekturupproret som ansåg att
den var årets fulaste byggnad).
Brf Viva prisades också av Hemnets Guldhemmet som årets bostadsutvecklare.

Den stora globala World Sustainable Built
Environment-konferensen, Beyond 2020,
skulle välkomna internationella gäster till
Göteborg i juni 2020. Men pandemin ville
annorlunda och konferensen sköts fram
till i november och blev digital. Chalmers
var värdorganisation och Johanneberg
Science Park, var tillsammans med RISE
och Göteborgs Stad, partnerarrangör. Vi
arrangerade bland annat en paneldiskussion om det svenska samarbetsklimatet
som en nyckel till framgång och var delaktiga i arbetet med att ta fram digitala
studiebesök. Läs mer nedan.

Studiebesök och utländska delegationer är en viktig del i vår strävan för att
nå ut med hållbara innovationer. Så när
besökarna inte längre kunde gästa oss
fysiskt tog besöksorganisationen Green
Gothenburg fram en webbaserad, virtuell tur över vårt område där besökare
kan klicka sig runt i byggnaderna HSB
Living Lab, Riksbyggens Brf Viva och A
Working Lab.
Läs mer och testa turen:
6 Johanneberg Science Park • Årsrapport 2020

Från vänster: Stina Rydberg, Johanneberg Science
Park, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen, Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentet,
Linda Werner, Preem, Anna Graaf, White Arkitekter
och Lars Holmqvist, Göteborg Energi.

I ett av årets första, men även sista,
fysiska event bjöd vi på Afternoon tea och
gästades av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens kontor
i Sverige, som diskuterade utmaningar
och möjligheter med EU:s nya gröna giv
tillsammans med branschrepresentanter.

Flera nya workshop- och aktivitetsserier
startade under 2020. Bland dem var
Byggutmaningarna, som vi driver inom
satsningen Klimat 2030, där företag
drillas i återbruk, klimatberäkningar
och andra verktyg för ett klimatneutralt
byggande. Projektet TJIVA hjälper företag
att utvecklas inom tjänsteinnovation
med hjälp av nätverksträffar, workshops
och rådgivningsverksamhet. Dessutom
samlades Johanneberg Science Parks
partners vid ett antal tillfällen för att gräva djupare och komma med nya projektidéer inom utvalda fokusområden, som
till exempel mobilitet och digitalisering.

Partners

Finansiärer

Vårt partnernätverk består av våra grundare Göteborgs Stad och Chalmers,
tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB,
Chalmersfastigheter, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB,
Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

www.johannebergsciencepark.com

