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LEDARE
Vad är det som gör en plats till en stimulerande miljö för
lärande, innovation och utveckling?
Är det byggnaderna, gångstråken och lokalernas utformning?
Eller är det människorna som rör sig och verkar där?

En välkomnande och
komplett lärmiljö
Jag tror att alla delar är lika viktiga. Att skapa en science park handlar inte
om att placera hus på en bit mark. Däremot är byggnader och konstruktioner
en viktig första milstolpe, det som innebär att vi kan börja ”befolka” området.
Byggnaderna ger oss förutsättningar att ta nästa steg och öka samverkansgraden,
vilket i sin tur skapar den gränsöverskridande och innovativa miljö som en
science park ska vara.
Vårt koncept för att driva samverkansprojekt kallar vi för Open Arena.
I en neutral utvecklingsmiljö kan aktörer från näringsliv, akademi och
samhälle tillsammans driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt
inom våra tre fokusområden – energi, samhällsbyggnad samt
material- och nanoteknik. Två exempel på samverkansprojekt
inom Open Arena är ElectriCity och HSB Living Lab. Vi hoppas
att dessa kommer att bana väg för fler projekt och framförallt
öppna upp för nya idéer och tankebanor.
I år har 400 personer fått nya arbetsplatser på området. Det
känns oerhört spännande att fortsätta utvecklingen av miljön
tillsammans. För det är med hjälp av varandras kunskap,
erfarenheter och mål vi bygger Johanneberg Science Park. Om
fem till tio år ser jag framför mig en levande mötesplats för alla,
från förskolebarn till Nobelpristagare. En sjudande kunskapsmiljö
med plats för såväl teknikkonsulter som serviceföretag, kreativa
näringar, studenter, boende, pensionärer och kaféer. Framtidens
utmaningar ställer högre krav på helhetstänkandet, där alla
delar är lika viktiga för att utveckla nya innovationer och bygga
ett hållbart samhälle.
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Den hållbara staden
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Aktuellt

Med det här magasinet vill vi nå ut till inte bara de partners,
delägare och aktörer som är involverade i byggandet av
Johanneberg Science Park. Jag är fullständigt övertygad
om att det som händer här berör även dig – vem du än
är. Tillsammans skapar vi förutsättningar, innovationslust
och skaparglädje som behövs på vägen mot en hållbar
samhällsutveckling. Välkommen du också!

Mats Bergh
vd Johanneberg Science Park
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Johanneberg Science Park AB
Sven Hultins Plats, 412 58 Göteborg, Sweden
www.johannebergsciencepark.com
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NYA G RA N N A R

Development Partner:
Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park tillsammans med Berth Olsson, vice vd på Bengt Dahlgren.

Oanade möjligheter

för spetskompetenser att utvecklas
Ett kluster som myllrar av
folk, en plats där man vet att
det är här man inhämtar den
senaste kunskapen och kan
utvecklas – både som person
och som företag.

Ibland behöver man befinna sig
på ett neutralt plan, där man har
samhällsutvecklingens bästa för
ögonen, menar Berth Olsson.

Det är vad Berth Olsson, vice
vd Bengt Dahlgren, tror att
Johanneberg Science Park är
om fem år.
Teknikkonsultföretaget Bengt
Dahlgren, är inte bara delägare
i Johanneberg Science Park utan
kommer även att hyra kontorsyta
på samverkansplanet i den nya
kontorsbyggnaden. En arbetsplats
där olika projektgrupper kan
vistas och samverka, beroende
på typ av projekt.
– Där kan vi samarbeta med
olika aktörer: staden, forskare och
olika företag inom näringslivet.

Bengt Dahlgren är teknikkonsulter som är verksamma inom
hela bygg- och förvaltningsprocessen. Grundaren Bengt
Dahlgren, som själv var aktiv i
bolaget ända fram till 80-talet,
ansåg att det var ytterst viktigt
att satsa på utveckling, utbildning och att ligga i framkant.
– Det är en inställning som
inte bara känns, utan vi är
också väl kända för att satsa
på utveckling. Till exempel har
vi medverkat i olika projekt
inom det tidigare Byggforskningsrådet och var som enda
installationskonsultföretag med
i starten av ByggaBoDialogen
(ett samarbete mellan företag,
kommuner och regeringen för
att få en utveckling mot en

”Att ta reda på vad det är
som gör att människor
blir mer energimedvetna,
är intressant att studera.”

hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige).
FORMAR FRAMTIDENS BOENDE

Bengt Dahlgren är just nu involverade i flera stora projekt
inom Johanneberg Science
Park, däribland HSB Living
Lab, Riksbyggen Positive Footprint Housing och ElectriCity.
Som partner i t.ex. HSB Living
Lab och Riksbyggen Positive
Footprint Housing kommer
Bengt Dahlgren ha möjlighet
att forma och följa projekten
under lång tid.
– Då har vi en unik möjlighet
att tillsammans med övriga
samarbetspartners utveckla vår
spetskunskap kring bostadsbyggande. Det är intressant att vi
gör det i realtid, samtidigt som
vi medverkar i projekteringen
av byggnaderna men även
när byggnaderna står färdiga
fortsätter vi utvecklingen genom
att ta del av, delta i och driva
forskningsstudier. Med dessa

TRADITION AV ATT SATSA PÅ
UTVECKLING
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projekt som plattform delar vi
såväl med oss av vår kunskap
som tar del av andras för att
forma framtidens boende, säger
Berth Olsson.

”Samtalet är vårt viktigaste
arbetsverktyg”
Development Partner är ett av de första
företagen att flytta in i det nya kontorshuset. Företaget, som jobbar med att
utveckla och genomföra samverkansprojekt inom bygg och fastighet, lämnar sitt
traditionella kontor för att öppna upp för
nya arbetssätt och konstellationer. På så
sätt hoppas de kunna utveckla nya idéer
och lösningar tillsammans med andra.
– Hela vår grundidé bygger på att
hitta bästa tänkbara lösningar och då

är vi beroende av partners från olika
håll. Det går att göra väsentligt mer
med den teknik som redan finns, om
vi bara lyckas organisera samarbetet.
Vårt absolut viktigaste arbetsredskap
är loungen, där man kan sitta ner och
snacka. Samtalet är det bästa sättet för
att komma vidare, lösa problem och
utveckla idéer, säger Yngve Karlsson,
delägare och en av Development Partners
tio medarbetare.

HUR KOMMER FÖRETAGET UTVECKLAS
I DEN HÄR MILJÖN?

– Vår förhoppning är att vi kommer att
kunna starta upp mycket mer saker,
inspirera och hjälpa till men också få
mycket inspiration själva. Utveckling
handlar om att tänka nya tankar:
Copernicus ändrade inte på solsystemet,
utan på människans sätt att se på det,
vilket skapade nya möjligheter.
Jag är övertygad om att Johanneberg
Science Park som mötesplats kommer
att ge oss en massa nya perspektiv,
säger Yngve Karlsson.

HELHETSSYNEN DET INTRESSANTA

Gemensamt för alla tre projekten är komplexiteten. De
tre hållbarhetsaspekterna är
högst upp på agendan och det
är en kedja av kunskaper från
olika discipliner som ska vävas ihop för att hitta de bästa
lösningarna. Något som Berth
Olsson tror påverkar sättet att
se på samarbeten:
– Oavsett vad man bygger är
det tydligt att en bred helhetssyn
är viktigt. För att få en hållbar
energiförsörjning är det inte
bara systemen som är viktiga,
utan exempelvis människors
beteende och sociala aspekter
påverkar. Att ta reda på vad
det är som gör att människor
blir mer energimedvetna, är
intressant att studera.

HSB Göteborg flyttar hela kontoret
som med akademi och forskning. Kontorsflytten innebär ytterligare möjligheter att dela kunskap och delta i branschöverskridande sammanhang.
– HSB är en innovativ organisation som ligger bakom uppfinningar som idag är självklara, som tvättstuga och sopnedkast.
Att finnas i den här miljön kan väcka nya tankar och skapa
nya arbetssätt. Då kan vi också attrahera medarbetare som
förstår att vi är ett modernt företag och att det är utvecklande
och spännande att jobba här.

HSB i Göteborg tar med sig hela huvudkontoret och flyttar in
med 130 medarbetare i Johanneberg Science Park.
– Det är oerhört spännande och stort för oss. Att vara en del
i ett akademiskt sammanhang stärker vårt varumärke som en
innovativ och utvecklingsbenägen organisation, säger Lars
Göran Andersson, vd HSB Göteborg.
HSB var en av de första delägarna att gå med i Johanneberg
Science Park.
– Redan då började vi fundera över i vilken grad vi ville
etablera oss där. Tankar fanns på att ha bara en mindre
projektgrupp på området men vi kom fram till att det var
viktigt för oss att hålla ihop hela organisationen och därför
flyttar vi hela huvudkontoret, berättar Lars Göran Andersson.
HSB har redan en stark närvaro på området i och med
HSB Living Lab, vilket skapar många möjligheter att utveckla
boendelösningar och samarbeten med såväl andra företag

2015 firar HSB 90 år som Sveriges största bostadskooperation. Varumärket är förknippat med förtroende, trygghet
och kvalitet.
– Den bilden vill vi givetvis förvalta men om vi dessutom
kan stärka bilden av oss själva som innovativa, moderna och
utvecklingsbenägna banar vi väg för ytterligare 90 framgångsrika år, tror Lars Göran Andersson.
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UT VECKL IN G

Levande område under ständig utveckling
Tillsammans med Chalmersfastigheter och Akademiska
Hus driver Johanneberg Science Park expansionsplaner
om ca 100 000 kvm till år 2020.

en ny P-anläggning färdig med ca 340 parkeringsplatser
i fyra våningar. En av fasaderna och en stor del av övre
planet kommer att prydas av grönska och växtlighet. För
att förbättra tillgängligheten byggs en ny utomhustrappa,
”Spanska trappan”, från övre delen av Engdahlsgatan till
Betongvägen.

Målet är att erbjuda ytor för ytterligare 4000 personer och
syftet är att skapa nya stråk och mötesplatser mellan utbildning, forskning och näringsliv. I mars 2015 vann bygglovet
laga kraft för nästa kontorsbyggnad på området.
– Johanneberg Science Park är inget fastighetsprojekt men
vi måste befolka miljön för att kunna utveckla den. Byggnader
och infrastruktur är en förutsättning för att kunna skapa en
levande miljö, säger Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park.

400 nya arbetsplatser
i dynamisk miljö
Johanneberg har fått ett nytt landmärke och 400 människor
en ny arbetsplats. Nu är kontorsbyggnaderna vid Johanneberg Science Parks södra entré färdiga och inflyttning pågår.

herre, ligger i framkant inom hållbarhet och uppnår kraven
för Miljöbyggnad Guld. Totalytan på 8 200 kvm är fördelad
på källarplan och fem våningar ovan jord och rymmer förutom kontorsplatser även reception, restaurang och gott om
konferensytor och andra mötesplatser. Bland hyresgästerna
finns framtidsorienterade företag och organisationer som vill
ligga i framkant inom kunskap, utveckling och innovation.

De två huskropparna i svart respektive guld bildar en ny entré till området. Byggnaden, som ritats av White arkitekter
och uppförts av Skanska med Chalmersfastigheter som bygg-

Nu finns Johanneberg Science
Park även i Bryssel

Målet är att erbjuda
ytor för ytterligare
4000 personer

För att få plats med nya byggnader och ytor för möten
och gångstråk har en del parkeringsplatser fått tas bort.
4000 nya arbetsplatser på området kräver förstås att det
finns andra parkeringsmöjligheter. Till sommaren 2015 står

Business Region Göteborg

Länken mellan samhälle
och näringsliv
Stad. Målet är att Göteborgsregionen ska bli ledande inom
hållbar utveckling och det finns även ett uttalat politiskt
mål att använda staden som en demoarena. Plattformen
utvecklas i ett samarbete med Göteborgs Stad, Mistra Urban
Futures och Johanneberg Science Park, som är projektledare.
– Vi behöver hitta arbetssätt och rutiner kring hur vi som
stad kan bli bättre på att ta in idéer utifrån. Även om
Göteborgs Stad är en jätteorganisation så löser vi inte allt
själva, menar Lars Bern.

Göteborgs Stads verksamhet inom Johanneberg
Science Park bedrivs av dotterbolaget Business Region
Göteborg, BRG. Ett av bolagets huvuduppdrag är att öka
sysselsättningen i regionen och på så sätt representerar
BRG både näringslivet och samhället. Detta gör både
Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park
till självklara samarbetspartners.

Som en del i arbetet med att synliggöra Johanneberg Science
Park och dess partners på Europanivå, är Johanneberg Science
Park partner till Göteborgs Stads Brysselkontor.
Kontoret drivs av Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgs
Hamn, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Chalmers,
Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.
För Johanneberg Science Park innebär närvaron i Bryssel en
möjlighet att öka kunskapen om, och medverka i, potentiella
EU-projekt. Närvaron skapar också bättre förutsättningar att
påverka innehållet i framtida EU-utlysningar, så att de passar in
på Johanneberg Science Parks och delägarnas styrkeområden.
Närvaron i Bryssel kan bidra till att Johanneberg Science
Parks partners når ut med nya affärsmöjligheter till en
större internationell marknad, framförallt de små- och
medelstora företagen.
Att Johanneberg Science Park finns representerad i Bryssel
och synliggör olika samarbetsprojekt och partners bidrar
även till att stärka bilden av Göteborg som en hållbar och
dynamisk stad inom EU.

Business Region Göteborg jobbar dels med företagsutveckling
– att få fler företag att etablera sig och växa i regionen, dels
med att utveckla olika områden, kluster och branscher. Ett
av de största insatsområdena är energi. Passande nog är
energi ett styrkeområde för såväl regionen som för Chalmers
och Johanneberg Science Park.

Genom Green Gothenburg, ett samarbetsprojekt med fokus
på miljö och hållbar utveckling, kan regionala företag och
beslutsfattare inom näringslivet och det offentliga besöka
flera av regionens hållbara anläggningar.
Det finns många exempel på områden där Göteborg ligger
långt framme och där det även finns utvecklingspotential.
Göteborg är ledande på fjärrvärmesystem och har kommit
långt när det gäller att utvinna biogas. Ett annat område
som Göteborgs Stad satsar på är infrastruktur och transport.
Green Gothenburg anordnar studieturer till olika platser i
Göteborg, som skapar möjligheter till kunskapsutbyte och
nya kontaktnät.

Lars Bern är områdesansvarig inom energi på BRG.
– Som ett av Göteborgs Stads bolag är vi en dörr in till det
offentliga. Vi har nära kontakt med näringslivet och med
hjälp av de båda science parkerna kan vi även involvera
akademin i flera av våra satsningar, säger han.
En omfattande satsning som BRG medverkar i är att utveckla en innovationsplattform för stadsutveckling i Göteborgs
6
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P OSITIVE FO O TP R I N T H O US I N G

En stadsmiljö med
människan i centrum
Med Positive Footprint Housing vill
Riksbyggen skapa ett boende som
är miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbart. Målet är att ha ett
färdigt bostadshus år 2018, brf Viva,
som knyter ihop Guldheden med
Chalmersområdet.
Positive Footprint Housing (PFH) är
ett forsknings- och bostadsprojekt
som Riksbyggen driver i samarbete
med bl.a. Johanneberg Science Park,
Chalmers, Göteborgs universitet och
Göteborgs Stad.
Projektet inleddes med att Riksbyggen
satsade på forskning tillsammans
med doktorander och forskare från
Chalmers och inom Socialt arbete
på Göteborgs universitet. Samtidigt
som PFH är ett bostadsprojekt för
ett hållbart boende är det också ett
forskningsprojekt och en testplattform.
Samarbetet fortgår under projektet

		
Målet är att uppnå ett
		
positivt avtryck - att
		byggnaden genererar mer
		
än vad den förbrukar.
och forskare och studenter kan
utvärdera resultaten samtidigt som
huset byggs och människor så
småningom flyttar in. Syftet är att ta
reda på hur de enskilda lägenheterna
och närmiljön främjar trivsel, trygghet
och hållbarhet, samt hur man bäst
löser olika vardagsproblem, som att
kunna storhandla utan bil.
LIKA DELAR FORSKNINGSOCH BOSTADSPROJEKT

I projektet står social hållbarhet,

energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i fokus. Därför är den
hållbara ambitionen högsta möjliga,
vad gäller såväl energi- och markanvändning som sociala aspekter
så som trivsel, trygghet och samverkan med omgivningen. Målet är
att uppnå ett positivt avtryck – att
byggnaden genererar mer än vad
den förbrukar. Det handlar förstås
om energiproduktion, byggteknik
och materialval, men också
om samverkan mellan
människor.
En av förutsättningarna är
ett boende utan egen bil. De
få parkeringsytor som byggs
i anslutning till brf Viva är
avsedda för en hållbar fordonspool. Lösningar på
olika vardagsproblem
experimenteras fram
genom t.ex. paketcyklar och ett kylrum
där företag kan lämna
beställda matkassar.

som är rätt just då, säger Charlotta
Szczepanowski som är Riksbyggens
hållbarhetschef.
Vissa aspekter stärker dock varandra. Till exempel valet att inte äga
egen bil.
– Att välja bort bil är både mer
ekonomiskt och ekologiskt hållbart,
men det går också att räkna in
sociala aspekter: dels bidrar du till
färre partiklar i luften, dels gör det
att du rör dig mer, kommer närmare
miljön och möter andra människor i
större utsträckning, menar Charlotta
Szczepanowski.

lektor på Göteborgs universitet, i
uppdrag att utvärdera och skriva en
rapport. Vi har hittat definitionen
och ett verktyg. Nu gäller det att
ta det från ord till handling, säger
Charlotta Szczepanowski.
I området kring brf Viva kommer
det att finnas många möjligheter till
gemenskap. Några av lägenheterna
i bostadsrättsföreningen kommer
att upplåtas som hyresrätter, för
att underlätta för unga att komma
in på bostadsmarknaden.
EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS

SOCIAL HÅLLBARHET I PRAKTIKEN

Att bygga socialt hållbart är kanske
den största utmaningen. Mycket
beroende på att det inte finns en
lika tydlig definition av social
hållbarhet som för ekonomisk
och ekologisk hållbarhet.
– När det gäller social
hållbarhet i allmänhet
pratar man i termer om
ett långsiktigt stabilt och
dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga
behov uppfylls. För att
utveckla och definiera
vad social hållbarhet
innebär för en bostadsrättsförening
fick Björn Andersson,

I samarbete med forskare har
Riksbyggen tagit fram ett analysverktyg
för ekosystemtjänster. Det ska
användas för att identifiera hur
områdets ekosystemtjänstvärde
kan ökas eller kompenseras vid
ett byggprojekt. Växthus, gröna
tak och fasader kommer att bidra
till vattenreglering och odlingsbar
mark samt att koldioxid kan bindas.
PFH är ett pilotprojekt för Riksbyggens
ekosystemtjänstanalys, som numera
är standard i alla Riksbyggens projekt.
– Det som är så häftigt är att vi
utvecklat en enorm kunskap inom
organisationen, som vi kan föra vidare
till nästa projekt, säger Charlotta
Szczepanowski.

HÄNSYN TILL TRE
HÅLLBARHETSASPEKTER

Syftet och målsättningen
med PFH är att det ska resultera i ökad miljömässig, social
och ekonomisk hållbarhet. Ibland är
det som är ekonomiskt och socialt
hållbart också ekologiskt hållbart
men i vissa fall måste fördelarna
vägas mot varandra. Det som först
verkar vara det bästa valet kanske
inte håller måttet när det granskas
under lupp.
– Vi jobbar med livscykelanalyser
och man stöter ofta på något under
vägen som inte är hållbart, men man
får utgå från den kunskap man har
för stunden och fatta det beslut
8

Vad är ekosystemtjänster?
Ekosystemen som omger oss producerar nyttor som är livsnödvändiga för oss människor. Dessa kallas för ekosystemtjänster
och är ovärderliga för all form av mänsklig aktivitet. Exempel på
ekosystemtjänster kan vara allt ifrån luft- och vattenrening och
syreproduktion till pollinering av grödor eller nedbrytning av
avfall. Livsmedel från 70 procent av världens viktigaste arter av
jordbruksgrödor är resultat av pollinerande insekters arbete. En
global utredning visar att 2/3 av jordens ekosystem är hotade
på grund av för stort uttag av både förnybart och icke förnybart
naturkapital. Att värna om fungerande ekosystem är nyckeln till
global utveckling och mänsklig välfärd.
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H SB L IVI NG L A B

Här experimenteras
en hållbar livsstil fram

HSB Living Lab är ett unikt boendelaboratorium,
ett bostadshus som kombinerar forskning, demo
och studentboende. Våren 2016 flyttar 30-35
Göteborgsbaserade studenter och forskare in.
Samtidigt ska forskning inom hållbarhet pågå
varje dag, dygnet runt.
Foto: Tengbom arkitekter

Inom EU-projektet SusLab, som pågått i
drygt fem år, har forskare tagit fram grundidéerna bakom ett hållbart levnadssätt. När
HSB kom in som partner i Johanneberg
Science Park blev det möjligt att genomföra ett verkligt
boendeprojekt, som såväl Chalmers som HSB och övriga
samarbetspartners kan dra nytta av.
– Vi har en tradition av att vara ett innovativt företag
och står bakom lösningar som sopnedkast, badrum
och tvättstuga. Samarbetet med Chalmers gör det
möjligt för oss att utveckla framtidens boendelösningar
och därmed skapa bättre förutsättningar för ett mer
hållbart samhälle, säger Lars Göran Andersson, vd för
HSB i Göteborg.

I HSB Living Lab ska forskare ta reda på hur man kan skapa förutsättningar för människor att göra hållbara val i hemmet. Resultatet ska
leda fram till ny teknik som gör det lättare för oss att leva hållbart.
Forskningsdelen i HSB Living Lab sker bland annat på
Chalmers Bygg och miljöteknik, där forskare och entreprenörer testar och undersöker ny teknik, produkter och
sociala samband för att på så sätt kunna utveckla framtidens hållbara boende. Studenterna blir därmed försökspersoner och en viktig del av utvecklingen. Deras vanor,
beteende och val kommer att påverka processen. Därför
kan huset komma att förändras över tid, för att ompröva
olika tekniker och innovationer.
GREG MORRISON ÄR PROFESSOR PÅ CHALMERS OCH ANSVARIG
FÖR FORSKNINGEN BAKOM HSB LIVING LAB.

GRÖNA FASADER I OLIKA FÄRGER

– Medvetenheten kring hur vi kan påverka klimatet är idag
så pass hög att det har blivit en icke-fråga. Det som är intressant nu är hur vi kan göra det enklare att göra dessa val.
Det är det vi vill studera i byggnaden, säger Greg Morrison.

HSB satsar stort på projektet och dess olika forskningsområden
under de 10 år som projektet är planerat att pågå. Med i
projektet finns även en rad andra aktörer som gör projektet
möjligt, däribland Peab, Bengt Dahlgren, Göteborg Energi,
Tengbom, Electrolux och Vedum. Alla har möjlighet att testa
och utveckla sina tekniker och produkter i en verklig miljö.
Arkitektkontoret Tengbom har ritat byggnaden och utformat
gestaltningen utifrån forskningens behov, exempelvis genom
utbytbara fasadmaterial. Visuellt syns det genom de olika
färgrutorna. Chalmersforskaren Angela Sasic har utvecklat

INNOVATIV ORGANISATION

Projektet initierades i samverkan mellan Chalmers, HSB
och Johanneberg Science Park. Inom Chalmersforskningen
har det länge funnits planer på att bygga en forskningsbyggnad för att studera hållbart boende.
10

en metod för att framställa ”grön betong”, som avger mycket
lägre mängd koldioxidutsläpp och som testas på en del av
byggnaden. En annan teknik som testas är aktiva fasader; ett
material som byter skepnad utifrån temperaturen inne och ute.
TVÄTTMASKINER I RYMDEN

I projektet finns även en koppling till Nasa, som har samarbetat
med Chalmers länge. Båda parter kan dra nytta av samarbetet
och utbyta kunskaper om hur man bäst nyttjar yta och hur man
äter, sover och umgås med begränsad resursanvändning. Exempelvis tittar man på tvätt utifrån extrema förhållanden, som hur
man kan tvätta utan vatten i en rymdfarkost.
SAMHÄLLET ÄR DET STORA LABBET

Intresset för att flytta in i lägenheterna är stort, trots att boytan
är begränsad och man i vissa lägenheter kommer att ha små egna
pentryn och toaletter men dela större kök och badrum. Läget kan
inte bli bättre och många motiveras av att vara en del i forskningsprojektet, vilket påverkar urvalet.
– Vi försöker hitta en variation men det är ändå ett laboratorium,
säger Greg Morrison. Hur innovationerna fungerar i verkligheten
visar sig när de implementeras i kommersiella byggprojekt. Det här
är prototypen – det stora labbet är samhället.
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Climate-KIC
Forskningsdelen i HSB Living Lab sker på
Chalmers Bygg och miljöteknik och är en
satsning inom Climate-KIC (Climate Knowledge
& Innovation Community) och flaggskeppet
Building Technology Accelerator.
Climate-KIC fokuserar på klimatförändringar
och syftar mot ett hållbart samhälle med
minskade koldioxidutsläpp. Dels genom
finansiering, men också genom att skapa
nya samarbeten mellan akademi, näringsliv
och offentlig sektor. Chalmers är tillsammans
med Johanneberg Science Park på gång med
flera projekt inom ramen för Climate-KIC.
Climate-KIC är i sin tur en storsatsning
från EIT (European Institute of Innovation
and Technology), Europas största
partnersamarbete mellan akademi,
offentlig sektor och näringsliv.

Foto: Göteborgs Stad

LOKALT, R E GI O NA LT & G LOB A LT

Tre science parks i Göteborg
En science park kan enklast
beskrivas som en mötesplats
mellan människor, idéer,
kunskap och kreativitet.
SISP, Swedish Incubators
& Science Parks definierar
science parks som stimulerande
och utvecklande miljöer som
erbjuder kunskapsintensiva
tillväxtföretag infrastruktur,
nätverk och affärsutveckling.
Ofta utgör parken en plattform
för större innovations- och
utvecklingsprojekt. Många
science parks har även en nära
anknytning till ett närliggande
universitet eller högskola och
ibland ett forskningsinstitut.
I Göteborg finns tre science
parks med gemensam filosofi
men med tre olika profiler:

Lindholmen Science Park, med
fokus på transport, ICT och
media, Sahlgrenska Science
Park som driver verksamhet
inom medicin och Life Science
och Johanneberg Science
Park, vars profilområden är
samhällsbyggnad, energi samt
material- och nanoteknik.
För Johanneberg Science
Park, och även de andra
medlemsorganisationerna
i SISP, är Triple Helix ett
grundläggande begrepp som
är ständigt närvarande i alla
projekt som bedrivs. Triple Helix
är en samarbetsmodell som
innebär att samhälle, näringsliv
och akademi samverkar, där
gemensamt lärande och
utveckling är målet.

Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Viktigt verktyg för stadens

Fler science parks i Västsverige
Innovatum teknikpark,
Trollhättan

Gothia Science Park,
Skövde

Science Park,
Borås

Science center, inkubator och
projektarena – en professionell
plattform för forskning och utvecklingsprojekt. Teknikparken
har fokus på tre områden: Energi och miljöteknik, produktionsteknik och kreativ näring.

Teknik- och forskningspark
som ligger i anslutning till
Högskolan i Skövde. Profilområdet är informationsteknologi
med tjänster och applikationer
inom ett stort antal områden.

Samverkansprojekt mellan Borås
Stad, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut och högskolan.
Fokusområdena är baserade på
den forskning och utveckling som
bedrivs där och fokuserar på
textil, hållbart samhällsbyggande
och välfärd.

Läs mer på: www.vgregion.se/samverkansplattformar

IASP - ett internationellt nätverk av science parks
Som medlem i IASP, International Association of Science
Parks, ingår Johanneberg Science
Park i ett världsomspännande
nätverk av science parks och
innovationsområden.
IASP erbjuder tjänster som
driver tillväxt, internationalisering och effektivitet för de
Maria Ådahl tar emot pris för HSB Living Lab inom IASP Inspiring Solutions.
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405 medlemmarna som finns
i 73 länder. Genom nätverket
skapas möjligheter till internationella samarbeten.
Organisationen är icke-vinstdrivande och är en av grundarna
av World Alliance for Innovation – WAINOVA.
Läs mer på: www.iasp.ws.

hållbara utveckling
Anneli Hulthén, varför är Göteborgs
Stad med som partner/delägare
och varför är stadens deltagande viktigt?

Hur kan vi locka fler nationella och internationella företag att etablera sig
på området?

sätt kan vi både anta klimatutmaningen
och bygga Göteborg till en ännu bättre
och mer jämlik stad i framtiden.

– Vi är väldigt tydliga i staden med
att Göteborg ska vara en föregångare
i miljö- och stadsutveckling och en av
världens mest progressiva städer i att
åtgärda klimat- och miljöproblem. Här
ligger verksamheten inom Johanneberg
Science Park väl i linje med stadens
ambitioner genom att den syftar till
att etablera en nära samverkan med
näringslivet och bidra till en hållbar
stadsutveckling.

– Vi ser att modellen med science parks
är väldigt framgångsrik. Om vi tittar på
Lindholmen så är det ett område som
gjort en fantastisk resa från varvsindustri till varvskris och vidare till att
idag rymma en rad spännande företag,
forskning och utvecklingsmiljöer. Att
Göteborg genom historien varit öppna
mot omvärlden och nya idéer har varit
ett framgångsrecept. Våra science parks
kan erbjuda testmiljöer och mötesplatser
som skapar utveckling och innovation
och lockar fler aktörer till Göteborg.

”Att bli bäst på hållbar stadsutveckling
kanske är nästa steg, och då spelar
Johanneberg Science Park en viktig roll.”

Hur ser du på Johanneberg Science Park
som ett redskap för tillväxt i regionen?
– Johanneberg Science Park är en av
Göteborgs viktigaste arenor för att
skapa samverkan och utveckling inom
samhällsbyggnad, energi och material.
Det är en plattform där aktörer från
samhälle, näringsliv och akademi, med
en rad olika perspektiv, kan mötas och
skapa lösningar som bidrar till en hållbar utveckling.

Vilka frågor anser du är viktigast för
Johanneberg Science Park och stadens
olika organisationer att samverka kring?
– Klimatet är inte bara Göteborgs utan
hela världens ödesfråga. Samtidigt så
står staden de närmaste åren inför omfattande stadsutveckling och bostadsbrist. Om vi tillsammans kan se till att
stadsutvecklingen sker på ett hållbart
13

Vilken är den viktigaste rollen/funktionen
för Johanneberg Science Park att anta
de närmaste åren?
– Det skulle vara att fortsätta utveckla
Göteborg som en föregångsstad när det
gäller hållbar stadsutveckling. Göteborg
utsågs nyligen till Sveriges klimatstad
2015 i WWFs stadsutmaning Earth Hour
City Challenge för sina ambitiösa och
innovativa klimatstrategier, gröna obligationer och arbetet med att minska
invånarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Det är en utnämning
som förpliktigar. Att bli bäst på hållbar
stadsutveckling kanske är nästa steg,
och då spelar Johanneberg Science Park
en viktig roll.

O MRÅDES U T V E C K L I N G

Johanneberg Science Park finns
i en myllrande kunskapsmiljö
på Chalmersområdet, nära
centrumkärnan och intill
sköna rekreationsområden.

Här förverkligas
goda idéer

3 050

personer arbetar på Chalmers
och Göteborgs universitet.

11 500

studenter läser på Chalmers
och Göteborgs universitet.

1 000

personer är sysselsatta
i de 140 företag som är
verksamma på området.
Målet till år

5000

2020

är

personer i:

40 %

större företag/organisationer.

30 %
små och medelstora
företag.

30 %
utländska företag/
organisationer.

1. Chalmers huvudentré

4. P-hus, klart sommaren 2015

2. Områdesutveckling första delen inom ramen för Johanneberg

5. Riksbyggen – Positive Footprint Housing (Brf Viva)

Science Park. 8200 kvadratmeter, cirka 400 kontorsplatser

3. Områdesutveckling andra delen inom ramen för Johanneberg
Science Park. 10 000 kvadratmeter

6. HSB Living Lab
7. Hållplatser ElectriCity

DEN HÅLL BA RA STA DE N

Tysta oaser

Elbussen

ElectriCity
- samverkansprojekt för framtidens kollektivtrafik

skapar andrum i staden

> Tyst och helt utsläppsfri.
> Kör hela rutten (cirka åtta kilometer) på el.
> Laddar batteriet fullt på sex minuter.
> 80 % lägre energiförbrukning än konven-

Med projektet ”Tysta offentliga rum” ska
lugna oaser skapas mitt i den bullrande
stadsmiljön. Göteborg och London är
testarenor, där en av tillämpningarna är
en busshållplats i ElectriCity-projektet.

tionell dieselbuss.

> O % koldioxidutsläpp vid användning av

I växande städer skapas mer buller. Höga ljudnivåer
orsakar stress och sänker livskvaliteten för människor
och därför är det en stor hållbarhetsutmaning att hitta
lösningar som skapar lugn i en bullerutsatt stadsmiljö.
”Tysta offentliga rum” är ett samverkansprojekt för att
skapa harmoniska oaser, fria från störande ljud från exempelvis trafik.

förnybar el.

> Bussen är utrustad med WiFi och USB-uttag
för laddning av telefoner och läsplattor.

FÅGELKVITTER OCH PORLANDE VATTEN

Sommaren 2015 får Göteborg en ny busslinje som är tyst, avgasfri och drivs med
förnybar el. Bussarna trafikerar sträckan
Johanneberg-Lindholmen och är en del av projektet ElectriCity – ett samarbete där industri, forskning och samhälle
utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara
kollektivtrafik.
ElectriCity är ett samarbetsprojekt som både är en forskningsplattform och en demoarena, samtidigt som det är en del
av Göteborgs kollektivtrafik. Nya tekniker för energiförsörjning och energilagring testas, och olika hållplatslösningar
och trafikledningssystem utvecklas. Målet är att kunna skala
upp projektet utanför demonstrationsarenan så småningom.

Stads trafikkontor, Göteborg Energi, Västra Götalandsregionen
och Västtrafik. Av de 18 miljoner som Västra Götalandsregionen
satsar på ElectriCity, är 10 miljoner avsatta för öppen innovation.
Det innebär att företag och forskningsinstitut erbjuds möjlighet
att utveckla och testa nya lösningar som kan bidra till ett
attraktivt och hållbart resande. Forskning kommer att bedrivas
inom en mängd olika områden, dels inom teknisk utveckling,
men också inom beteendeforskning, som att undersöka hur
man gör kollektivresandet mer attraktivt.
– Vi hade kunnat göra en avancerad elbuss men det blir inte
hållbart om ingen åker med den. Man måste se till att den utför
ett arbete i samhället som efterfrågas, säger Niklas Gustafsson.
KNYTER IHOP LINDHOLMEN OCH JOHANNEBERG

Volvo är delägare i både Johanneberg Science Park och
Lindholmen Science Park. På Lindholmen ligger även Volvos
kontor för Public & Sustainability Affairs, en både strategisk
och självklar placering med tanke på att Lindholmen Science
Park har transportteknik som ett av sina profilområden. Med
busslinjen, som får nummer 55, knyts de två parkerna ihop
både fysiskt och innehållsmässigt.

VOLVO SATSAR PÅ ELDRIFT

Volvokoncernen är initiativtagare till ElectriCity och ansvarar
för utvecklingen av de fordon som används i samarbetet.
Tekniken har funnits länge men en stor utmaning har varit
att utveckla batterier som är ekonomiskt hållbara.
– Volvo tog ett strategiskt beslut för några år sedan att
inte bygga stadsbussar med dieselmotorer,
utan satsa på eldrift. Det var en kalkylerad
chansning, eftersom det då var en bit kvar,
Linje 55 Johanneberg Science Park - Lindholmen Science Park
men för att bli världsledande krävs att man
vågar ta risker, menar Niklas Gustafsson,
Linje 55 är en ordinarie busslinje i Västtrafiks system. Samma biljetter
Chief Sustainability Officer, AB Volvo.
gäller. Tre av bussarna på linjen är helt eldrivna, tysta och emissionsfria,
medan övriga är laddhybrider som går på el till 75 %. Linjen går mellan
MÖJLIGHET TILL ÖPPEN FORSKNING
Chalmers och Lindholmen via Avenyn, Brunnsparken och Götaälvbron. Alla
Samverkansprojektet drivs av Volvokoncernen,
hållplatser längs linjen hittar du på www.vasttrafik.se
Chalmers, Johanneberg Science Park, Lindholmen
www.goteborgelectricity.se
Science Park, Energimyndigheten, Göteborgs

Med hjälp av avancerad teknik dämpas störande ljud
från intilliggande vägar. Ljud kan även tillföras, eller förändras, för att skapa en behaglig ljudbild. Fågelkvitter,
musik eller porlande vatten är några exempel på ljud
som kan tillföras.
– Idag finns mycket passiva lösningar mot buller, som
bullerplank, men däremot inte så mycket aktiva system.
De system som nu utvecklas är dessutom modulbaserade,
vilket gör dem enkla att anpassa och placera i olika
miljöer, berättar Maria Ådahl, ansvarig för utveckling av
samhällsbyggnadsprofilen på Johanneberg Science Park.

– Johanneberg Science Parks fokus på samhällsbyggnad och
hållbar utveckling är den tredje viktiga pusselbiten. Om Volvo
ska bli världsledande på hållbara transporter handlar det inte
längre om att komma så nära noll som möjligt, utan att ta
nästa steg, att bidra till samhällsutvecklingen. Utmaningen är
inte begränsad till att utveckla rena bussar, utan om att få
alla delar att samverka. Från att förbättra förutsättningarna
för kollektivresandet, till att utveckla säkra stadsmiljöer, säger
Niklas Gustafsson.

POCKET PARKS SOM DEMOARENA

Tekniken testas och demonstreras i Göteborg och även
i London, där det finns stor erfarenhet av att jobba
med gröna miljöer. Prototyper kommer att testas i de
små ”Pocket Parks” som finns i stadskärnan. Den första
testmiljön i Göteborg blir en av ändhållplatserna inom
ElectriCity-samarbetet.
– Behovet av att skapa tysta miljöer har funnits länge.
Det här är ett test av ett enkelt och flyttbart system som
kan göra det möjligt att bygga tätare städer. Nästa steg
blir att testa i parker, gångstråk och cykelvägar. När
modulerna utvecklats kan de tillämpas på exempelvis
ett centrumtorg, en stadspark eller en skolgård, säger
Maria Ådahl.

BLICKARNA VÄNDS MOT GÖTEBORG

Volvos vision är att vara världsledande på hållbara transportlösningar och ElectriCity är ett viktigt steg. Samarbetsprojektet har gjort det möjligt att förverkliga idén och
använda bussarna i den miljö de är avsedda för.
– Vi vill använda Göteborg som är vår hemmaarena för att
visa hur vi steg för steg kommer att gå för att bli världsledande. För det behöver vi en miljö och samarbetspartner
som gör det naturligt att demonstrera kommande teknik,
säger Niklas Gustafsson.

BRETT SAMARBETSPROJEKT

Foto: Volvo
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Projektet ”Tysta offentliga rum” är ett samarbete mellan
Johanneberg Science Park, Akademiska Hus och innovationsföretaget IMCG, som leder projektet och innovationsprocessen, samt Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP).
Göteborgs universitet och KSE Gruppen AB bidrar med
forsknings- och ämnesexpertis inom bl.a. akustik samt
teknik och testlabb. Johanneberg Science Parks roll är
att projektleda och samordna stadens aktörer. 20 miljoner kronor satsas i projektet, varav hälften kommer från
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

PARTNER S A M A R BE TE N

”Nätverk som stimulerar
till nya synsätt”
Samhällsbyggaren Peab är en av Johanneberg Science Parks
delägare och en av huvudaktörerna i samverkansprojektet
HSB Living Lab. Peab tror att Johanneberg Science Park på
sikt kommer att bli en naturlig och tydlig mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle/myndigheter i västra Sverige.

Foto: PEAB

– Genom Johanneberg Science Park är vi en del i ett nätverk
som stimulerar till nya synsätt och lösningar. Vi hoppas att
Johanneberg Science Park dels ska hitta den bästa tänkbara
sammansättningen av intressenter. Men också att de ska
kunna leda och driva verksamheten så att intressenternas
frågor, idéer och projekt får avsättning i samhällsbyggandet,
säger Peter Hårte, affärsområdeschef Peab.

Samarbete

Skanska är ett av de senaste
företagen att gå in som delägare i Johanneberg Science Park. Som
delägare hoppas Skanska bland annat
på att hitta nya möjligheter för att utveckla sitt arbete inom social hållbarhet.

för hållbart energisystem
Göteborg Energi och Johanneberg Science Park samarbetar
för att passa ihop energismart bebyggelse med stadens
energisystem, så att helheten blir hållbar. Genom att kombinera
dagens lösningar med framtida möjligheter och samtidigt
involvera de boende ska man hitta system för att skapa
hållbara lösningar.

Hållbarhetsfrågor ingår i Skanskas grundläggande värderingar, och företaget har
en uttalad ambition att vara med och
bidra till samhällsutvecklingen.
– Vi är ledande när det gäller grönt
byggande och vi vill vara det även inom
social hållbarhet, säger Anders Erlandsson, Skanskas regionchef i Göteborg.

– Med Johanneberg Science Park som plattform kan vi
tillsammans med Chalmers, Riksbyggen och HSB studera
hur mötet mellan boende, bebyggelse och framtidens
energisystem ska utformas och utvecklas synkroniserat, säger
Lotta Brändström, vd Göteborg Energi.
Foto: Göteborg Energi

Driver framtidens
samhällsbyggnadsfrågor
Göteborgsbaserade White
arkitekter är ny delägare i Johanneberg Science
Park. Arkitektbyrån arbetar
idag med några av de mest
intressanta samhällsbyggnadsprojekten i Skandinavien och
internationellt. Exempelvis en
utvecklingsplan för flytten av
Kiruna och ett nytt bostadsområde i New York som ska
stå emot framtida orkaner.

- Genom att engagera oss i
Johanneberg Science Park vill
vi bidra till fler kontaktytor
mellan akademin och näringslivet. Johanneberg Science
Park representerar mycket av
det vi tror på: samverkan och
forskning som en nyckel till
hållbar samhällsbyggnad. Det
är en investering i kunskap och
utveckling som är jätteviktig
både för oss och för Göteborg,
säger Johan Lundin, chef för
White i Göteborg.
White har ritat de första husen
i utvecklingen inom ramen för
Johanneberg Science Park med
inflyttning sommaren 2015.

SAMARBETE OCH GEMENSAMMA MÅL ÄR
GRUNDEN FÖR ETT SOCIALT ENGAGEMANG

Skanska har påbörjat resan att utveckla
sitt sociala engagemang så att det blir
en naturlig del av verksamheten, på
samma sätt som miljö, etik och säkerhet.
Genom att knyta till sig duktiga samarbetspartners och genomföra aktiviteter
i Skanskas olika projekt skapas unika
förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen. En viktig del för att lyckas med
detta är att arbeta i partneringprojekt*,
där den gemensamma utgångspunkten
är att sätta upp en social agenda för
projektet, redan från början.
– För att lyckas med det krävs ett
brett engagemang och samarbete mellan
många aktörer, men också kunder som
ställer krav på social hållbarhet i upphandlingarna, menar Anders Erlandsson.
SOCIAL HÅLLBARHET SOM KRAVSTÄLLNING

Foto: White arkitekter
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Samhällsengagemang
ska bli lika självklart
som miljö och säkerhet

Ett aktuellt exempel är ett kommande
projekt i Gårda i Göteborg, där Skanska

ska utveckla ett nytt kontor. Tack vare
att Skanska kunde svara upp mot de
höga krav kommunen ställde inom social
hållbarhet fick Skanska en markanvisning, med målsättningen att inspirera
andra till att integrera social hållbarhet
i samband med markanvisningar och
upphandlingar. Insatserna riktar sig
mot ungdomar och unga vuxna, med
ambitionen att minska utanförskap och
främja sysselsättning. Förutom att hjälpa ungdomar med studier, mentorskap
och studiebesök, kommer Skanska att
erbjuda praktikplatser och lärlingsplatser i samband med byggnationen. Samtidigt ställs krav på samarbetspartners
att de också engagerar sig, där även de
framtida hyresgästerna förväntas ta ett
socialt ansvar.

rade samarbeten med flera av delägarna,
som Riksbyggen och HSB. Som delägare
i Johanneberg Science Park kan Skanska
bidra med ett internationellt perspektiv.
– Vi ser verkligen fram emot samarbetet och är mycket nyfikna på vilka
möjligheter vi kan skapa tillsammans,
säger Anders Erlandsson.

KOMPETENS VIKTIGARE ÄN PRIS

Partnering är en samverkansform som
växer idag.
– Det har hänt mycket på 10 år, då
det knappt existerade i byggsektorn.
Idag är det nästan en självklarhet.
Den stora skillnaden är att man idag
efterfrågar kompetens i en upphandling,
snarare än att hitta billigast möjliga
leverans. I ett partnerskap jobbar
man mot en gemensam målsättning
i ett brett spektra av frågor, berättar
Anders Erlandsson.
NYA MÖJLIGHETER

Skanska har sedan lång tid tillbaka en
närvaro i Johanneberg Science Park, då
de fick uppdraget av Chalmersfastigheter
att bygga kontorsfastigheten vid södra
infarten. Det finns sedan tidigare etable19

*) Partnering är en samarbetsform
i byggbranschen som baseras på
förtroende mellan byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra
nyckelaktörer för att gemensamt
lösa en bygguppgift. Grundidén är
att tidigt samla den kompetens som
behövs och att undvika det traditionella stafettloppet, där olika aktörer är inne i processen under en
begränsad tid. I partnering tas allas
kompetens tillvara och man arbetar
tillsammans i projektet från ax till
limpa (källa: byggherre.se).

PARTNER S A M A R BE TE N

A K A D EMI

Studentperspektiv

Tyréns - visionären

Foto: Trafikverket

inom samhällsbyggnad

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad och en av Johanneberg Science Parks partners.
– För oss handlar det om att utveckla vår kompetens och
våra affärer, säger Birgitta Olofsson, vice vd och FoU-ansvarig
på Tyréns.
Tyréns grundare Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska högskola 1936 och var en visionär och entreprenör som
hela tiden strävade efter utveckling och nytänkande. Hans
ambition var att Tyréns skulle ligga i teknikens frontlinje och
såg som sin uppgift att vidga och fördjupa den traditionella
projektörsrollen. Denna vision är än idag en ledstjärna för
konsultföretaget.
FLERA FORSKNINGSSAMARBETEN

Tyréns medarbetare skapar lösningar inom stadsbyggnad och
infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Sedan starten
1942 har de utvecklats till en koncern med 1500 medarbetare,
kontor över hela Sverige och dotterbolag i England, Danmark
och Estland. Företaget har även ett nära samarbete med flera
universitet och högskolor.
– Vi har sedan tidigare omfattande, långsiktiga samarbeten med KTH, Lunds Tekniska Högskola och Luleås tekniska
universitet men inte i västra Sverige. Att bli partner till
Johanneberg Science Park är därför en bra utgångspunkt för
att utveckla det Forsknings- och utvecklingsarbete vi redan
bedriver, men nu tillsammans med marknaden i Göteborg,
Chalmers och Göteborgs universitet, menar Birgitta Olofsson.
OFFENTLIG SAMVERKAN EN STYRKA

En fördel med Johanneberg Science Park är att aktörer från
olika håll sitter vid samma bord, alla lika viktiga för utveckling av samhället men med olika roller.
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– Vi är vana att jobba på det sättet i andra sammanhang
och just den här konstellationen är väldigt rätt för oss. Det
som gör det extra intressant är att Göteborgs Stad och Västra
Götalandsregionen är med, säger Birgitta Olofsson.
UTVECKLINGSCENTER I SCIENCE PARKEN

Tyréns kommer att finnas hos Johanneberg Science Park i form
av Tyréns utvecklingscenter. Målet är att hitta samarbeten
med andra aktörer och naturligtvis med Chalmers.
– Vi har flera pågående samverkansprojekt och för att
öka fokus är det en fördel att fysiskt finnas på plats. Det
ger förutsättningar att utveckla bättre idéer. I Sverige har vi
historiskt sett inte varit så bra på att inom näringslivet dra
nytta av den forskning som finns, förutom inom medicinsk
forskning, där det ofta finns en klarare koppling om man
jämför med forskning inom tidiga samhällsbyggnadskeden,
menar Birgitta Olofsson.
STOR POTENTIAL ATT NÅ UT

De specialområden som Tyréns sysslar med är sådant som
Chalmers forskar inom, som vatten, berg och konstruktionsteknik
– de delar som bygger upp en stad och ingår i begreppet
samhällsbyggnad. Tyréns närvaro kan bidra till att de
forskningsresultat som kommer fram verkligen används, tror
Birgitta Olofsson. Hon menar också att Johanneberg Science
Park har stor potential att sätta Göteborg på kartan i ett
internationellt forskningssammanhang:
– Lyckas man få fart på de områden man vill satsa på tror
jag att det finns stora möjligheter för Johanneberg Science
Park att nå ut i världen. Jag tror att Johanneberg Science Park
går en bra framtid till mötes om man har en öppenhet och
vågar saker utöver det vanliga.

Hannes Karlström

Chalmersstudenten Hannes
Karlström tyckte att kännedomen
om Johanneberg Science Park var för
låg bland studenterna. Han erbjöd sig
därför att ta fram en strategi för i vilka
kanaler man möter studenter, för att få
dem mer involverade. Det resulterade i
rapporten ”Den entreprenöriella studenten i fokus”.
Maskinteknologen Hannes Karlström
siktar just nu mot en master i industriell ekonomi, samtidigt som han läser
företagsekonomi på Handels. Han ser
Johanneberg Science Park som en plattform där studenter och företag kan mötas på lika villkor. Förra sommaren tog
Hannes initiativ till en rapport som han
kallade ”Den entreprenöriella studenten
i fokus”. Syftet var att hitta strategier
för hur Johanneberg Science Park kan
involvera studenterna mer.

”Forskning och
utveckling måste bli
tillgängligt för alla.”

vilken tillgång teknikparken skulle kunna
vara för studenter och ville genom ett
studentperspektiv ta fram ett förslag på
hur man skulle kunna skapa en levande
mötesplats där företag och studenter
interagerar, inspireras och lär av varandra.
Vilka är de största möjligheterna,
som du ser det?
– Johanneberg Science Park kan inta en
opartisk roll i alla typer av kontexter och
på så sätt skapa värdeskapande aktiviteter mellan många olika aktörer och sammanhang. Utifrån ett studentperspektiv
skulle det exempelvis vara fantastiskt
om man kan skapa verklighetsförankrade
projekt i nära anslutning till campus.
Om Johanneberg Science Park intar en
sådan position skulle barriären mellan

– Trots att Johanneberg Science Park
ligger ett stenskott från Chalmers så var
studenternas kännedom kring parken
vag. En lucka identifierades som jag
genom ett sommarjobb ville täppa till.
Jag genomförde en research och fann
ofantligt mycket material om teknikparken men problemet var att man inte
lyckades kommunicera informationen
i rätt kanaler och kontext. Jag förstod
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oss studenter och företagen bli mindre,
vilket jag tror skulle resultera i många
spännande projekt och synergieffekter.
Vad skulle du som student vilja
se mer av på området?
– Mötesplatser där företag kan komma
i kontakt med studenter, för att kunna
utveckla lösningar på problem tillsammans. Jag ser framför mig ett kreativt
labb – en interaktiv miljö där man kan
mötas på ett avslappnat sätt och dra
nytta av varandras olikheter för att hitta
nya infallsvinklar och skapa innovation.
Hur tror du att området har
utvecklats om fem år?
– Jag hoppas att Johanneberg Science
Park blir en mötesplattform, en levande
miljö för lärande, där
man oavsett vem man
är kan ta till sig kunskap
och tänka nytt. Forskning
och utveckling måste bli
tillgängligt för alla – såväl
7-åringar som pensionärer ska kunna ta en
fika med en professor,
inspireras av entreprenörer och tänka: ”Wow,
man tar faktiskt tillvara
på den enorma mängd
kunskap som finns här!”.

AK ADEMI

Chalmersrektorer:
”En arena för forskning och utbildning
i världsklass”

Innovationsarena

som antar energiutmaningen

Energi på Campus är ett initiativ som utvecklar campusområdet på Chalmers till en innovationsarena för
nya smarta energilösningar i urban miljö.
Idag bor drygt hälften av
jordens befolkning i tätorter.
År 2050 kommer den siffran
ha vuxit till två tredjedelar.
Det ställer stora krav på en
återhållsam förbrukning av
jordens resurser och energiförsörjning. För att samhället ska kunna ställa om till
en hållbar energianvändning
krävs att nya lösningar testas
i verklig miljö.
Idén med Energi på Campus
(EPOC) är att använda
Chalmers campusområde
som innovationsarena för
att hitta lösningar på olika
energiutmaningar. Existerande
byggnader, lokaler, energisystem
och infrastruktur används som
en öppen arena för forskning,
utveckling och utbildning.
Exempel på redan pågående
projekt i och i anslutning till
området är HSB Living Lab,
Riksbyggen Positive Footprint
Housing och ElectriCity.
BRA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR ATT TESTA

Chalmers campus passar väldigt
bra som innovationsarena av

flera skäl: det är geografiskt
sammanhållet och består av
många olika slags byggnader
med varierande ålder och energiprestanda. Dessutom rör
sig många olika människor
varje dag över området, med
olika syften och behov. Sist
men inte minst öppnar miljön
upp för gränsöverskridande
samarbeten.
Satsningen har initierats av
Chalmers styrkeområde Energi
och leds av Ulf Östermark på
Johanneberg Science Park
och Jenny Forshufvud på
Styrkeområde Energi. Deras
roll är att identifiera behov och
möjligheter inom energiområdet
på Chalmers och koppla
ihop dem med rätt aktörer
inom akademi, näringsliv och
offentlig sektor.
FORSKNINGSIDÉ BLEV VERKLIG BIOGASANLÄGGNING

Goda idéer som utvecklas i
labb- eller testmiljö kan tas
vidare ut i verkliga tillämpningar i industrin och därigenom
bli kommersiella produkter
på kortare tid än det annars
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skulle ta. Ett tydligt exempel
är Göteborg Energis biogasanläggning, GoBiGas. När den invigdes 2014 blev den världens
första demonstrationsanläggning för storskalig produktion
av biogas genom förgasning
av restprodukter från skogen.
Men projektet startade i ett laboratorium på Chalmers, och
testades i en halvstor pilotanläggning under flera år, innan
demoanläggningen byggdes.
– På Chalmers kunde man
visa att det var tekniskt genomförbart. Nu finns demoanläggningen och Göteborg
Energi levererar biogas ut på
det allmänna gasnätet. Nästa
steg är en fullskalig kommersiell
anläggning, men det handlar
inte i första hand om teknik,
utan vilka spelregler som ska
gälla för biogas på marknaden,
menar Ulf Östermark.
BETEENDEFÖRÄNDRING
GENOM TEKNIK

Inom EPOC ska nya smarta
system och byggnadstekniker
utvecklas. Då krävs gränsöverskridande samarbeten
mellan akademi, näringsliv

och samhälle. Att hitta lösningar för en hållbar energiförsörjning handlar om så
mycket mer än material och
råvara. Beteenden måste
förändras och för det krävs
ny teknik. Samtidigt kommer
nya innovationer som gör att
man slipper ändra beteenden,
utan låter tekniken styra över
energiförbrukningen.
– Ett modernt system kan
känna av att koldioxidhalten
ökar när fler personer kommer
in i ett rum och kan anpassa
klimatet och energiförsörjningen
efter det. Nästa steg är så
kallade prediktiva system som
tar hänsyn till vad som snart
kommer att hända: idag är
det måndag och då har den
här avdelningen möte klockan
11 exempelvis, förklarar Ulf
Östermark.
FÖRSÖKSKANINER SOM
GÅR TILL JOBBET

Många av projekten inom
EPOC tillämpas på befintliga
byggnader. Men det kan även
bli aktuellt med samarbeten
med nya husbyggen, där nya
system byggs in från början
för att testas, utvärderas och
forskas på. Samtidigt som
det blir en laborationsbänk
kan miljön även användas
som kontor, studiesalar eller
möteslokaler.

Karin Markides är styrelseordförande för
Johanneberg Science Park samt avgående rektor
för Chalmers. Vi frågade Karin och tillträdande
rektor, Stefan Bengtsson, hur de ser på science
parkens betydelse för Chalmers.

Karin Markides, Styrelseordförande för Johannebegs Science Park

Akademisk
samverkan
över gränserna
Johanneberg Science Parks uppdrag är
att stärka samarbetet mellan näringsliv,
akademi och samhälle.

Karin: Johanneberg Science Park är en ingång till
Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande
på Campus Johanneberg. Parken orkestrerar en
öppen arena för mötet mellan studenter, forskare,
lärare med aktörer som valt att samverka kring
gemensamma möjligheter och utmaningsdrivna
innovationer. Detta ger ny konkurrenskraft
till näringslivet. Johanneberg Science Park är
värd för framsynta koncept av fysiska möten
vilket adderar till Chalmers möjligheter att nå
sina mål av utbildning i världsklass, excellent
forskning och effektivt nyttiggörande.

profilområden som Johanneberg
Science Park valt att fokusera
på: Samhällsbyggnad, Energi,
Material- och nanoteknik.

Akademin representeras av Chalmers
tekniska högskola och Göteborgs
universitet. Båda har en nära samverkan
med Johanneberg Science Park, dels
strategiskt i verksamhetsutvecklingen,
men också praktiskt genom forskares
och studenters medverkan i olika
projekt och innovationsarenor.

Göteborgs universitet finns representerat på området inom matematik
och de naturvetenskapliga ämnena
och medverkar i många av de startade samverkansprojekten, där de
tillför unik kompetens från flera av
sina fakulteter.

Chalmers är, tillsammans med Göteborgs
Stad, en av Johanneberg Science Parks
grundare. Syftet och målsättningen
från Chalmers sida är att forskningen
enklare ska komma samhället och
näringslivet till nytta. Fyra av Chalmers
styrkeområden sammanfaller med de

Med ett nära samarbete mellan
näringsliv, akademi och samhälle
skapas större samsyn om dagens
och framtidens utmaningar. Det ger
möjligheter att tillsammans hitta nya
spännande lösningar som främjar en
kunskapsbaserad, hållbar tillväxt.
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Stefan: Jag ser flera möjligheter, exempelvis
att kvaliteten på utbildningarna kan förbättras
genom tätare koppling till arbetslivet och att
näringslivets utmaningar snabbare kan tas
upp av universitetens forskare och lärare.
Jag tror också att samverkansformen gör
processen enklare för forskningsresultat
att tas upp av näringslivet.
Vilken är den viktigaste rollen för
Johanneberg Science Park att anta de
närmaste åren?
Karin: Johanneberg Science Park har
en central roll som projektmäklare,
mellan akademi, privata och offentliga
aktörer vilka önskar anta samhällets
utmaningar tillsammans inom komplexa system där samhällsbyggande,
material och energi är viktiga områden
och hållbar utveckling en drivkraft.
Stefan: Förutsättningarna för universitetens forskning och utbildning förändras snabbt och alltmer
komplexa frågeställningar gör att
universiteten behöver öka sina
samarbeten med näringsliv och
andra organisationer i samhället.
För Chalmers del innebär det en
möjlighet att stärka såväl relevans
som kvalitet i forskning och
utbildning.

FÖRETAGS U T V E C K L I NG

En viktig del i uppdraget är att starta upp
verksamheter tillsammans med större
företag, framförallt delägare och partners,
i så kallade öppna innovationsarenor.

tack vare det stora nätverket av organisationer inom staden
och regionen: Connect Väst, Almi Företagspartner, Business
Region Göteborg samt Chalmers, Göteborgs universitet och olika
forskningsinstitut. På så sätt kan man lotsa vidare de företag
som vill växa och söka finansiering.
ÖPPNA INNOVATIONSARENOR

En viktig del i uppdraget är att starta upp verksamheter
tillsammans med större företag, framförallt delägare och
partners, i så kallade öppna innovationsarenor.
– Det finns en stor potential när små och stora företag hittar
samarbeten. De öppna arenorna ger ett mer jämlikt förhållande,
än i ett traditionellt kund- och leverantörssamarbete. Det
uppstår en dynamik och möjligheter till nya kunskaper och
affärsmöjligheter, menar Björn Westling.
BLANDNING SKAPAR NYA SYNSÄTT

SME-satsningen riktar sig till företag inom alla branscher. Även
om Johanneberg Science Park har tre fokusområden, finns
det ingen begränsning när det gäller de mindre företagen.
– Dels vill vi ha ett brett urval av företag och dels ser vi
att det finns en stor nytta med korsbefruktning, där olika
branscher kan bidra med kompetens och föra in nya synsätt,
säger Björn Westling.
SME-RÅDET HITTAR NYA VÄGAR

Att få små och medelstora företag att växa beror till stor del
på nätverk och kontakter. För att stärka de processerna och
utbyta information om pågående verksamheter finns SME-rådet.
Utöver initiativtagarna Connect Väst och Johanneberg Science
Park medverkar Almi Företagspartner, Business Region Göteborg,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska
Science Park, SP, Swerea IVF och Västra Götalandsregionen.
– Vår roll är att samordna och hitta nya kontakter, vägar och
möjligheter. Därför är vi beroende av våra samarbetspartners
hjälp och stöd, menar Björn Westling.
SEMINARIER OCH UTBILDNINGAR

Små och stora företag
kompletterar varandra väl
Tillsammans med ett antal samarbetspartners har
Johanneberg Science Park i uppdrag från Västra
Götalandsregionen att bidra till små och medelstora
företags hållbara tillväxt. Syftet är att skapa fler
arbetstillfällen i regionen.
Johanneberg Science Park är en resurs för små och medelstora
företag i alla branscher. Företag med drivkraft och potential
får hjälp att dra nytta av ny kunskap och kompetens. Inom
Johanneberg Science Parks SME-satsning (SME=Small and
Medium sized Enterprises) erbjuds företag att delta i semi24

narier, knyta kontakter och utbyta erfarenheter, eller delta i
Open Arena-projekt.
Björn Westling ansvarar för utveckling av Johanneberg Science
Parks SME-verksamhet.
– Vi har en ambitiös och utåtriktad målsättning när det gäller
små och medelstora företag, säger Björn Westling. Vi försöker
identifiera de företag som har potential att växa och hjälper
dem att hitta samarbeten med andra företag och akademin.
Björn Westling poängterar att Johanneberg Science Parks roll
främst är som katalysator i utvecklingsprocessen. Det är möjligt

Johanneberg Science Park arrangerar regelbundet seminarier och
utbildningar som vänder sig till små och medelstora företag. Ofta
tillsammans med någon samarbetspartner. Några exempel på
ämnen under 2015 är finansiering, avtal, exportmarknadsföring,
grundläggande juridik och kommunikation för små och medelstora
företag. Ett aktuellt seminarieprogram och inbjudan finns på
www.johannebergsciencepark.com ungefär en månad innan
varje seminarium.

Mötesplatser för näringsliv,
akademi och samhälle

GRAFENPRODUKTER TILL MARKNADEN

Graphene Flagship är ett europeiskt projekt som, med hjälp av
innovationer på grafenområdet, syftar till att stärka konkurrenskraften hos europeisk industri. Projektet leds av Chalmers och
omfattar 130 aktörer i Europa, däribland universitet och företag.

Open Arenas/Öppna Arenor är neutrala samarbetsmiljöer
för näringsliv, akademi och samhälle.
Här möts forskare, studenter, entreprenörer och många
andra för att utbyta erfarenheter, skapa nya möjligheter
och dra nytta av varandras kunskaper och kompetenser.
Open Arenas bjuder in till samskapande i projekt och processer och kan dessutom tillhandahålla lokaler, testmiljöer
och laboratorier.

Inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen samarbetar
Johanneberg Science Park med Chalmers Industriteknik för
att få fler små och medelstora företag att ta fram produkter
som baserar sig på grafen. Målet är att redan om ett par år
ha de första grafenprodukterna på marknaden. Johanneberg
Science Park och Chalmers Industriteknik genomförde under
vintern 2015 en Roadshow till åtta städer i Sverige där man
anordnade seminarier för forskare, företagare och entreprenörer
som kunde träffas och diskutera samarbete och utveckling.

Johanneberg Science Park utvecklar Open Arenas inom
profilområdena Samhällsbyggnad, Energi samt Materialoch Nanoteknik.
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Några milstolpar

Events, möten och seminarier

Byggstart
HSB Living Lab
April 2015

Bygglov
10 000 kvm
kontorshus
April 2015

Det händer mycket på Johanneberg Science Park. Ägare, partners och samverkansföretag delar med
sig av kunskap, forskning och innovation under frukostmöten och tillfällena är många för att
nätverka och knyta kontakt med akademi, samhälle och näringsliv. Våra frukostseminarier är
öppna för alla och innehållet varierar från presentationer av nya innovationer som kan lösa
klimatutmaningar till föredrag om digital marknadsföring eller affärsjuridik.
Besök www.johannebergsciencepark.com för att anmäla dig och se aktuellt program.

Inflyttning
Nya kontorshusen

Var med och påverka framväxten
av en innovativ miljö

Juni 2015

Lansering
ElectriCity
Juni 2015

Vill du veta mer om ett specifikt samverkansprojekt, knyta
kontakt eller starta ett samarbete med någon av alla de
aktörer som finns här? Du kanske rent av vill bli en del av
Johanneberg Science Park? Du är varmt välkommen att ta del

Projektstart

av och påverka framväxten av en innovativ miljö där delandet
av kunskap är centralt. Vi vill att så många som möjligt är
med och påverkar utvecklingen av Johanneberg Science Park.
Besöksadress: Sven Hultins Plats, Göteborg.

Open
Innovation
Augusti 2015

Tveka inte att kontakta oss, så berättar vi mer:

Hållbara
affärsmodeller
Affärskliniken
startar
September 2015

Lansering

innovationsstrategi
Älvstaden

GÖRAN HAVERT, Företagskontakter
E-post: goran.havert@johannebergsciencepark.com
Telefon: 0730 34 64 65
EVA HELLBERG, Kommunikationsansvarig
E-post: eva.hellberg@johannebergsciencepark.com
Telefon: 0709 58 21 10
Du hittar kontaktuppgifter till alla medarbetare på Johanneberg
Science Park här: www.johannebergsciencepark.com/sv/kontakt

September 2015

5-årsjubileum
Johanneberg
Science Park
Oktober 2015

Invigning
Första
kontorshusen
Oktober 2015
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Inflyttning
HSB Living Lab
2016

Byggstart

Följ utvecklingen på:
www.johannebergsciencepark.com

Brf Viva
2016
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Samarbetspartners
GRUNDARE

DELÄGARE

FINANSIÄRER OCH SAMARBETSPARTNERS

