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Ett revansch-år
2021 blev ett år som även det inleddes
starkt påverkat av den pågående pandemin. Vår fysiska mötesplats kändes
fortfarande tom och stor osäkerhet
rådde kring hur investeringar i projektoch partnerutveckling skulle utvecklas
under det kommande året. Samtidigt hade de lärdomar
och erfarenheter vi gjort under 2020 stärkt oss och skapat
en gemensam stark känsla av revanschlusta, omställningen
mot ett hållbart samhälle är mer angelägen än någonsin
och en pandemi är bara ytterligare ett hinder att övervinna.
Genom ett stort engagemang från våra ägare, partners och
medarbetare utvecklades därför verksamheten mycket
positivt under 2021. Nu när vi sedan året innan lärt oss att
umgås via digitala verktyg växte antalet partners, projektvolymen ökade och vi kunde även, tack vare detta, möta den
ökande efterfrågan på storskaliga samhällsutvecklingsprojekt. Verksamheten kan därmed sammanfattas med att vi
nu på allvar omfattar hela skalan från spetsiga teknikutvecklingsprojekt till stora systemprojekt där vi kan adressera frågorna rörande hållbar samhällsbyggnad och Agenda
2030-målen från flera perspektiv och infallsvinklar.
Genom mångfald och engagemang bland ägare, partners
och medarbetare finns många drivkrafter inom Johanneberg Science Park vilka förenas i målsättningen att ständigt
utveckla vår gemensamma förmåga att bli lite bättre än vi
varit innan. Den styrkan skall vi ta med oss inför kommande
verksamhetsår och stärka vår position som Sveriges ledande samverkansmiljö för hållbar samhällsbyggnad.
Precis som tidigare ser vi fram emot nya samarbeten och
innovationer och inte minst en ordentlig jubileumsfest så
fort det är möjligt!
Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park
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Året i siffor
Omsättning

37 500 tkr

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

29 nya nätverksmedlemmar
Tillsammans fick de två större medlemsnätverk som drivs av Johanneberg Science Park totalt 29 nya medlemmar under 2021. Västsvenska
Kemi- och Materialklustret stod för 5 av dessa och Johanneberg Science Parks nätverk för små och stora företag (SME) fick totalt 24 nya
medlemmar. 17 på basnivå och 7 på guldnivå.

28
anställda

2021 var 28 personer
(18 kvinnor och 10 män)
anställda vid Johanneberg
Science Park, vilket är en
ökning med 1 person jämfört
med föregående år.

2nya partners

Konsultföretagen Ramboll och
Norconsult anslöt som partners
i Johanneberg Science Park med
ambitionen att vara med och
driva innovation inom hållbar
samhällsbyggnad och energi.
Det totala antalet partners är nu 20.

3 468 gäster
under 78 event

En ökning med 44 procent jämfört med 2020. Genom digitala workshops
och webinars under Corona-pandemin har vi nått en allt bredare
nationell publik. Under hösten 2021 har lättade restriktioner även
inneburit att vi kunnat välkomna besökare till vår fysiska miljö.
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Nya projekt
Flera nya projekt, satsningar och samarbeten, drivna eller med medverkan
av Johanneberg Science Park, startade
under 2021.

REKA - Regional Elektrifiering genom
Kraftsamlande Arena
Johanneberg Science Park har, tillsammans med RISE, fått förtroendet att till
2023 kartlägga nuvarande och framtida
el och effektbehov i Västra Götalandsregionen samt ta fram en
handlingsplan för att hantera
utmaningar. Initiativet är en del
av regionens Kraftsamling Elektrifiering, som ska underlätta
omställningen från fossila
bränslen till el.

I den avslutande etappen av projektet TJIVA
- Tjänsteinnovationsacceleratorn satsar nu
sex SME-företag på att
utveckla eller ta fram ett
nytt tjänsteerbjudande. I
processen får de metodisk
coachning och kontinuerligt erfarenhetsutbyte.
Effektiv Kommunikation av
Termoprogrammet
Energiforsk och Celsius Initiative, som
drivs gemensamt av Johanneberg Science Park och IMCG, ska tillsammans, på
uppdrag av Energimyndigheten, sköta
den utåtriktade kommunikationen i
forsknings- och innovationsprogrammet
Termo – värme och kyla för framtidens
energisystem, under minst två år.
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Tillsammans med Göteborgs Stad, Volvo
Cars och flera andra aktörer, deltar
Johanneberg Science Park i Gothenburg
Green City Zone som startades i januari
2021. Satsningens mål är ett helt klimatneutralt och utsläppsfritt transportsystem
i en zon som sträcker sig från Lindholmen
längs evenemangsstråket vid Korsvägen
och hela vägen till Forsåker i Mölndal. Här
ska ny teknik testas som gör det möjligt
för en del av Göteborg att ha 100 procent
utsläppsfria transportsätt till 2030.

Liten Möter Stor –
Innovation i Samverkan
Små och stora företag behöver
varandra på olika sätt för att vara innovativa. Men inom samhällsbyggnadsbranschen finns inget systematiserat
sätt för dem att mötas. Det vill Johanneberg Science Park ändra på
med konceptet Innovation i
Samverkan - Liten Möter Stor,
som fått finansiering för en
förstudie under 2021. Målet
är att utveckla en process
som våra stora partnerföretag
automatiskt får tillgång till
när de ansluter till Johanneberg
Science Park.
Under 2021 tog Johanneberg Science
Park över värdskapet för nätverket Återbruk Väst som arbetar för att öka erfarenhetsutbytet kring praktiskt återbruk i
byggsektorn. Återbruk är avgörande för
byggbranschens omställning till att bli
mer hållbar och cirkulär. Värdskapet tar
bland annat avstamp i Byggutmaningen
Återbruk som Johanneberg Science Park
arrangerade tillsammans med Byggföretagen i väst under våren 2021.

En eldriven kompakt bandgrävare och en eldriven kompakt hjullastare testas i Färjenäsparken inom projektet
Electric Worksite.

Nytt samarbete elektrifierar
byggarbetsplatser
Testerna av elektriska arbetsmaskiner
inom ElectriCity-samarbetets nya satsning
– projektet Electric Worksite – kom igång i
september 2021 i Färjenäsparken.
Olika typer av arbetsmaskiner står för
ungefär en sjättedel av transportsektorns
totala utsläpp av växthusgaser i Sverige.
Just arbetsmaskiner som används inom industri- och byggsektorn (inkl. vägarbeten)
står för en betydande del. Utsläppen från
dessa maskiner har ökat med 40 procent
sedan 1990.
Bygg- och anläggningssektorn i Sverige
har enats om en gemensam färdplan med
målet att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. Elektrifiering inom
sektorn är en central del i omställningen.
Electric Worksite har ambitionen att
skynda på processen och testerna med de
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utsläppsfria och tystare arbetsmaskinerna
är första steget. Med fokus på bland annat
bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll testas hur eldrivna arbetsmaskiner
kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg
och vilka effekter de har för närboende,
elnät och miljö.
Johanneberg Science Parks roll i projektet
är att leda arbetet med att identifiera och
förbereda större byggarbetsplatser för att
bli helelektrifierade.
Electric Worksite finansieras av Energimyndigheten och består av: Volvo Construction
Equipment, NCC, Göteborgs Stad, Chalmers Tekniska högskola, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Johanneberg
Science Park, Göteborgs Stads Leasing,
RISE Research institutes of Sweden, ABB
Electrifications Sweden, Riksbyggen, HSB
Göteborg och Högskolan i Halmstad.

resultat och framgångar
Five Star Campus i mål

Pilot som blev affär

Satsningen Five Star Campus, som
Johanneberg Science Park drivit tillsammans med Chalmers nådde sitt slut under 2021. Five Star Campus nådde med
råge sina resultatmål om nya projekt,
studentinvolvering och visualisering av
forskning och innovation på campus.

Genom att Johanneberg Science Park
kopplade ihop projektet ElectriCity med
Riksbyggens Brf Viva kunde begagnade
bussbatterier testas för energilagring
i bostadshus inom EU-projektet IRIS
Smart Cities. Med avstamp i dessa tester
inledde projektpartnern Volvo ett samarbete med Stena Recyclings dotterbolag
Batteryloop där bussbatterier är en del
av ett cirkulärt affärsflöde. Området
ansågs dessutom vara så intressant att
Volvo 2021 lanserade affärsområdet
Volvo Energy.

Sju nya projekt, med campus som
testbädd, initierades, med en total
omfattning på 108 miljoner kronor. 350
studenter deltog i 13 olika studentprojekt
och 36 visualiserings och kommunikationsprojekt genomfördes. Inte minst
testningen av autonoma fordon på campus fick ett stort mediegenomslag med
flera artiklar och inslag i lokala medier.
Leveransrobot och självkörande buss
kommer testas på Chalmers campus i
ett nytt projekt med start 2022, för att
se hur gods- och persontransporter kan
samverka i stadsmiljö. Projektet är en
frukt av tidigare samarbeten inom Five
Star campus.
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Två byggutmaningar genomförda
Johanneberg Science Park har, inom sitt
engagemang i Klimat 2030 – Västra Götalandsregionen ställer om, tillsammans
med Byggföretagen i väst, genomfört två
byggutmaningar. 40 byggföretag har under året fördjupat sig i hur de kan jobba
med återbruk och göra en klimatbudget.
Utmaningarna har resulterat i två praktiska handböcker som presenterats för en
bredare publik under resultatwebbinarier
och som finns tillgängliga att ladda ner.

Evenemang i urval
Utöver en mängd seminarier, webbinarier
och workshops för en bredare publik,
fortsatte Johanneberg Science Park under
året med sina exklusiva träffar för ägare
och partners. Under dessa möten har
våra partnerrepresentanter diskuterat viktiga framtidsfrågor som rör bland annat
energitillgång och kapacitetsutmaningar
samt design för beteendeförändring.

I april bjöd HSB Living Lab på ett helt
dygn av livesänd forskning! Tillsammans
producerades 60 programpunkter, fler än
100 personer syntes i inslagen och över 1
500 unika besökare tittade under dygnet.
Johanneberg Science Park visade upp
projekten IRIS, Minshed och Klimatneutral Urban Logistik. Tack vare det digitala
formatet finns alla inslag kvar att se på
HSB Living Labs Youtubekanal.

För första gången ordnades Frihamnsdagarna – ett slags Almedalen i Göteborg –
och Johanneberg Science Park var förstås
med. I vårt panelsamtal ställde vi frågan:
Hur kan vi främja framtidens innovationer
i en stad för alla? Samtalet modererades
av Eva-Lena Albihn, Vice Vd och hållbarhetschef Business Region Göteborg och
på scen stod professor Björn Sandén och
vår egen Katarina Nordström tillsammans med några av de innovativa små
och medelstora företag som finns i vårt
nätverk.

JSP-dagarna gick av stapeln i slutet av
året som ett resultat av det intensifierade
samarbetet mellan Johanneberg Science
Park och fastighetsägarna Akademiska
Hus och Chalmersfastigheter för att
skapa en miljö där människor verksamma
i alla de olika byggnaderna på området
ska träffas, trivas och samverka. I dagarna tre fylldes området av aktiviteter från
morgon till kväll – matlagningskurser,
nätverksmingel, seminarium, träningspass och dans.
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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, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns
AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Västra Götalandsregionen,
Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt närmare 250 små och medelstora
företag.

www.johannebergsciencepark.com

