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Vad är det som gör en mötesplats stimulerande för lärande, innovation och utveckling? Är det byggnaderna
eller är det människorna som rör sig och verkar där?
I utvecklingen av Johanneberg Science Park vill vi skapa en levande mötesplats som välkomnar allt från förskolebarn till
Nobelpristagare. Målet är en sjudande kunskapsmiljö med plats för forskare, studenter, boende, kreativa näringar och
teknikkonsulter där man kan ta del av forskningsfronten men där det också ﬁnns möjlighet till avkoppling på trevliga
caféer. Framtidens utmaningar är komplexa och ställer stora krav på system- och helhetstänkande.
Hos oss möts olika branscher i en gränsöverskridande innovativ miljö. Samverkan mellan aktörer med olika perspektiv
tillsammans med en fysisk miljö som tillåter test och demonstration är styrkan.
Vårt koncept för att driva samverkansprojekt kallar vi för Open Arena. I en neutral miljö kan näringsliv, akademi och
samhälle tillsammans driva utvecklingsprojekt inom våra tre fokusområden – energi, samhällsbyggnad samt material- och
nanoteknik.
Med hållbar stadsutveckling i fokus är vi engagerade i ett ﬂertal projekt som demonstreras på Johanneberg Science
Parks område och som också bidrar till områdets attraktivitet och utveckling. Då buller jämte utsläpp av växthusgaser är
en stor utmaning för växande städer är det viktigt för oss att vara med i projektet Tysta Oﬀentliga Rum för utveckling av
helt nya system och tekniklösningar som kan minska buller och öka välbeﬁnnandet hos stadsborna. Initialt ska konceptet
testas på en av hållplatserna inom området men vi ser att tekniken även kan vara tillämpbar för parkmiljöer eller andra

områden inom Johanneberg Science Park samt för andra städer och internationella partners.
Samarbetet inom Tysta Oﬀentliga Rum ger oss tillgång till ny kunskap i en verklig demonstrationsmiljö. Ny kunskap som
ger näring till vår verksamhet som helhet och till de projekt vi är involverade i. Ett samarbete som ger innovationslust och
öppnar upp för nya idéer och tankebanor. Det mest spännande är att se alla delar och olika aktörer samverka och
förbättra förutsättningarna för att utveckla goda stadsmiljöer.
Med projektet Tysta Oﬀentliga Rum får vi möjlighet till helt nya samarbetspartners och bidrar samtidigt till samverkan
mellan aktörer som är nya för varandra.
Läs mer om Johanneberg Science Park och Tysta Oﬀentliga Rum.

