
Vi samskapar visionsdrivna  
innovationer för en mer hållbar 

samhällsbyggnad



FRAMTIDSARENA
Då: En öde parkeringsplats.
Nu: En innovativ mötesplats och
kunskapsmiljö för små och stora
företag, forskare, studenter och
samhällsaktörer. På tio år har
Chalmers södra campusområde
i Johanneberg genomgått en
fantastisk förändring. Här
finns också riktigt bra lunch och fika!

FRAMTIDENS BOENDE
Gemensamma utrymmen, nya material 
och energieffektiviseringar.
I flera djärva bostadsprojekt testar vi,
tillsammans med våra partners, ny
teknik som kan bli en del av framtidens
vardagsliv.

NYA SÄTT ATT TRANSPORTERA 
I staden kan vi dela transportmedel;

stadsmiljön blir renare och tystare
med elektrifierade fordon; och robotar

kan användas för att leverera paket.
Tillsammans hittar vi nya lösningar 

för framtidens mobilitet.
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Sedan 2010, har vi tänjt på vad 
vi trott varit möjligt och vridit och vänt på hur vi 
ska lösa svåra samhällsutmaningar. Vi har samlat  
många olika aktörer och knutit nya band. 
Det här är resultatet!



SMART STAD
Visste du att Trädgårdsföreningen och
Slottsskogen är testbäddar för
hållbara smarta parker? I den smarta
staden används ny teknik för att skapa
hållbar livskvalitet och Johanneberg
Science Park hjälper Göteborg att ta
täten i Europa. Genom EU-projekt som
IRIS Smart Cities och Celsius
Initiative inspirerar vi fler städer och
tar värdefull kunskap med oss hem.

ÅTERVINNING
En cirkulär ekonomi innebär att
produkter skapas av förnybart eller
återvunnet material och att de
återvinns igen när de förbrukats. Vi 
leder satsningen på att ställa om 
hela den västsvenska process-
industrin så att du enklare ska 
kunna konsumera och leva hållbart.

FLEXIBLA ENERGISYSTEM
Förnyelsebar energi, elektrifierade fordon och utfasning av fossila energi-
källor – det finns många anledningar till att dagens energisystem behöver
anpassas. Vi testar nya lösningar på individ-, byggnads- och staddelsnivå
för att effektivisera användningen av energi från fossilfria källor.
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Partners

Finansiärer

Funded by
the European Union

Allt är möjligt tack vare vårt partnernätverk som består av våra grundare Göteborgs Stad och Chalmers, tillsammans med AB Volvo, 
Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, 
Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen,  
Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.  
Vi välkomnar ständigt nya aktörer som vill samverka med oss för ett hållbart samhälle. Hör av dig!

www.johannebergsciencepark.com
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