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Året i korthet
•

HSB Digital Challenge, ett initiativ från Johanneberg
Science Park, beviljades planeringsmedel för
”Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar”.
Vi projektleder för att med Chalmers och HSB söka
medel för intelligenta och innovativa digitala tjänster för
bostadssektorn.

•

Hållbara affärsmodeller
Johanneberg Science Park har lett samarbetet där ett
flertal små, medelstora och stora företag deltog i ett unikt
pilotprojekt för att vässa sina affärsmodeller för en oviss
framtid präglad av hållbarhetsutmaningar.

•

AllAgeHub
Johanneberg Science Parks och GRs arbete med att starta
ett utvecklings- och innovationscenter för boendemiljö,
tillgänglighet och välfärdsteknologi gick under 2016 in
i ett intensivt skede. Med finansiering klar från 11 GR
kommuner och Vinnova, startar centret sin verksamhet
2017-01-01. Ett samarbete med totalt 24 västsvenska
aktörer inom akademi, offentlig sektor, civilsamhälle och
näringsliv.

Hållplatsen ElectriCity
Johanneberg Science Park har sammankopplat de
större samarbetsprojekten Tysta Offentliga Rum (TOR)
där bullerdämpade platser skapas i stadskärnan
och ElectriCity där industri, forskning och samhälle
utvecklar och testar lösningar för morgondagens
hållbara kollektivtrafik. Ett av resultaten är att den tysta
hållplatsen kommit till på ElectriCitys linje. Johanneberg
Science Park har drivit ett projekt med målet att installera
ett bokbytarställ i hållplatsen, för att sprida kunskap,
uppmuntra social interaktion och bidra till hållbar
stadsutveckling.

•

Climate KIC - Som partner har vi inom projektet Smart
Sustainable District arrangerat en workshop kring data
och typologier samt deltagit med expertis i Helsingfors.
Tillsammans med Chalmers har ett arbete kring att
utveckla verktyg för dagvatten pågått och bla har två
workshops för klimatsmart dagvattenhanteringn utförts
genomförts.

Kollaborativ Innovation
Att samverkan är nyckeln till framgång vet vi. Trixet är
hur - och att våga samskapa och utvecklas på vägen, för
att få störst effekt och att ge bästa möjliga förutsättningar
för nytänkande och innovation. Genom nya medel
från Vinnova får vi möjlighet att fördjupa oss i ämnet
och utveckla våra gemensamma förmågor i ett nytt
samarbetsprojekt.

•

M-Commerce
Johanneberg Science Park och projektet M-commerce
erbjöd en kurs för att underlätta för små och medelstora
företag att bli mer effektiva i sin E-handel.

•

Riksbyggen Positive Fooprint Housing
Ett stenkast från Johanneberg Science Park startade
bygget 2016 för Riksbyggens Brf Viva. Ett resultat av
flera års forskning och samarbete inom Riksbyggens
hållbarhetsprojekt.
Elbussbatterierna från nya elbusslinjen 55 återanvänds
för solenergi i Riksbyggens Brf Viva, och därmed skapas
ett nytt utvecklingsprojekt. Göteborg Energi, Riksbyggen,
Volvo och Johanneberg Science Park ska undersöka
lagring av el med hjälp av elbussbatterier i bostäder, som
har egen elproduktion från solceller.

Johanneberg Science Park grundades 2010 och hittills
har 13 delägare knutits till bolaget. Ägarna är företag och
organisationer med intressen inom våra fokusområden
samhällsbyggnad, energi samt material- och nanoteknik.
Tillsammans skapar vi kontaktytor mellan akademi
och näringsliv som ger möjligheter att främja en
kunskapsbaserad, hållbar tillväxt i regionen. Verksamheten
har resulterat i en mängd intressanta projekt.
Områdesutveckling
Under 2016 har inflyttning pågått i de nya husen. Cirka 30
lediga platser finns kvar för uthyrning på samverkansplanet,
i övrigt är huset fullt. Detaljplaneringen av ytterligare 420
kontorsplatser för nästa etapp inom ramen för Johanneberg
Science Park pågår tillsammans med Akademiska Hus.
Flera av våra samarbetsprojekt bidrar direkt i utveckling
av området, där även Chalmers medverkar; HSB Living
Lab, Riksbyggen Positive Footprint Housing, AllAgeHub,
FED - the Fossil free Energy District och ElectriCity är några
uppmärksammade exempel.
Ett axplock från våra aktiviteter;
•

•

•

FED - Fossile free Energy District
EU vill ge Europas städer chansen att testa nya innovativa
lösningar för utmaningar som migration och energi. I stor
konkurrens har Göteborgs Stads ansökan blivit utvald.
Projektet ska pröva nya sätt att använda energi på och
drar förhoppningsvis igång i Göteborg tidigt nästa år.
Johanneberg Science Park har den koordinerande rollen
för projektet på uppdrag av Göteborgs Stad.

•

HSB Living Lab
Invigningen var i september. Forskningen igång med
ytterligare ett antal projekt.
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•

Smart Cities
Johanneberg Science Park inledde ett fördjupat
samarbete med Göteborgs Stad för att driva
gemensamma EU-ansökningar för hållbar
stadsutveckling. Vi koordinerar ansökningsarbetet
för Göteborgs Stad i två ansökningar, och tar också
koordineringsrollen för staden i ett eventuellt
genomförandeskede; SCORE och IRIS.

•

SME verksamhet
Industriell Dynamik är ett nätverksprojekt för att stärka
SME-företagens konkurrenskraft. Vi hade kontakt med
100-talet företag med drivkraft och potential som fick
hjälp att dra nytta av ny kunskap och kompetens.
Johanneberg Science Parks SME-nätverk har etablerats
under året. Medlemmar erbjuds delta i seminarier,
knyta kontakter och utbyta erfarenheter, eller delta i
projekt. Syftet är att stärka företagen och skapa fler
arbetstillfällen i regionen. Den 24 november var det
festlig invigning av nätverket med 130 medlemmar på
plats. Antal SME-företag som spontant kontaktar oss med
idéer och företag ökar stadigt.

•

•

•

Transnational Living Lab for Active Ageing
Linnéuniversitetet har tillsammans med Johanneberg
Science Park beviljats forskningsmedel från Vinnova
för att utveckla och testa sociala innovationer som
möter behov och möjligheter kopplade till en åldrande
befolkning, tillsammans med University of Tokyo,
Japan. Johanneberg Science Parks roll är att föra in
näringslivsperspektivet samt att arbeta med exempelvis
implementering av tjänster och lösningar av social och
teknisk karaktär. Detta i sam-verkan med AllAgeHub.
Visualiseringsnätverk
Johanneberg Science Park har initierat nätverket som
samordnar aktiviteter kring simulering och visualisering
och data som pågår inom området. Forskningsprojekt har
definierats och fått Formas finansiering och gruppen tar
också fram förslag på hur digitalisering kan bli en naturlig
del av den fysiska miljön.

Omsättning		

22 400 tkr

Intäkterna kommer från våra delägare, projektmedel och
fastighetsägarna Chalmersfastigheter och Akademiska
Hus samt från Västra Götalandsregionen. Antalet aktier
är avhängigt antalet ägare, som 2016 var 13 stycken. De
2 största ägarna, Göteborgs Stad och Chalmers tekniska
högskola innehar 1000 aktier vardera, medan de 7 näst
största 2016 hade 90 aktier och övriga 4 hade 10 aktier
vardera.

Anställda

16

2016 var 16 personer anställda vid Johanneberg Science
Park AB, 7 kvinnor och 5 män. Jämställdhet är en viktig
aspekt av hållbar tillväxt och vi strävar efter en så jämn
könsfördelning som möjligt, såväl i de projekt som
bedrivs som vad gäller anställda.

Utveckling delägare
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2016 gick Mölndala Fastighets AB med som delägare,
med drivkraften att tillsammans ta sig an framtida
samhällsbyggnadsutmaningar. Det innebar ett ökat
aktieägartillskott. Tack vare det har fler projekt kunnat
genomföras.

Event - besök			

2194

Ägare, partners och samverkansföretag delar med
sig av kunskap, forskning och innovation under
frukostmöten, seminarier och utbildningar. Tillfällena är
många för att nätverka och knyta kontakt med akademi,
samhälle och näringsliv. 2016 har vi haft 2194 gäster.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret
2016 blev Johanneberg Science Park första år som ny värd
för Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Samverkan
mellan 25 parter från akademi, näringsliv och offentlig
sektor för fossiloberoende.

Event
Vi startade 2016 aktiviteter för oss i huset med syftet att få
kunskap om varandras expertis, lära känna varandra och
bygga nätverk för att finna former för samverkan i det dagliga
arbetet. Vi arrangerade 18 frukostseminarier och 12 seminarier
för små och medelstora företag. Utöver det en mängd
projektrelaterade aktiviteter för näringsliv, samhällsaktörer
och akademi. Vi tar regelbundet emot studiebesök nationellt,
internationellt som vill se miljön och veta mer.
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Partners

Finansiärer

Johanneberg Science Park
Address: Sven Hultins plats 2, 412 58 Göteborg, Sweden
www.johannebergsciencepark.com

