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Innovativa lösningar skalas upp i nya
stadsdelen Forsåker
Arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal som ska
bebyggas med cirka 3 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser pågår för fullt.
Mölndal Energi AB, MölnDala Fastighets AB och Johanneberg Science Park
startar nu en gemensam projektgrupp som ska utveckla innovationer med
huvudfokus på energi och mobilitet i Forsåker.
— Att addera innovation och nya tekniska system och lösningar ger stort
mervärde åt både boende och näringsidkare i Forsåker. Att genomföra
innovations- och replikeringsprojekt i en hel, stor stadsdel har potential att

skapa stora hållbarhetseffekter och är ett bra verktyg för att testa
klimatsmarta lösningar. Vi ska erbjuda många olika aktörer denna möjlighet i
Forsåker, säger Mats Bergh, VD, på Johanneberg Science Park.
Mölndals stad har gett MölnDala Fastighets AB uppdraget att leda
exploateringen av Forsåkerområdet. Mölndal Energi AB ansvarar för
utbyggnad av elnät, fjärrvärme och fjärrkyla i området. Tillsammans med
Johanneberg Science Park ingår nu parterna ett samarbetsprojekt i syfte att
utveckla redan befintliga innovationer inom hållbar stadsutveckling, som på
olika sätt ska appliceras i Forsåker. Samarbetet ämnar även samla
kompetenser från externa parter som på olika vis kan bidra till en
tvärvetenskaplig projektgrupp.
— Stadsplanering är komplex och vi ser att systemen mellan
energiförsörjning, bostädernas planering och transport av både människor
och varor är allt mer integrerade med varandra. Det känns väldigt viktigt att
vi hittar gemensamma och långsiktiga lösningar när vi bygger en ny stadsdel,
som tar vara på de värden som redan finns i området, säger Christian
Schwartz VD på Mölndal Energi AB.
Mölndals stads mål för hållbar utveckling fokuserar på att utveckla en
växande och trygg stad med god infrastruktur och stärkta förutsättningarna
för bland annat växande näringsliv och arbetsmarknad. I linje med dessa
målsättningar ska nya idéer av befintliga innovationer skalas upp och
utvecklas i Forsåker för att tillfredsställa behoven hos de människor som ska
bo och verka i området under många år framöver. Förhoppningen är att
resultatet på sikt ska kunna inspirera andra utvecklingsprojekt inom hållbar
stadsutveckling, såväl nationellt som internationellt.
— Det känns väldigt spännande att gå in i det här projektet tillsammans med
kompetenta och framåtdrivande partners. Det ger oss möjligheten att från
början identifiera vilka innovationer som kan skapa en mer effektiv och
hållbar stadsdel i Forsåker. För oss är det viktigt att Forsåker inte bara byggs
utifrån dagens behov, utan att vi även lyfter på blicken och tänker på
framtidens behov. Vi vill skapa en plats som är långsiktigt hållbar, som visar
vägen för nya sätt att leva på, säger Bjarne Fjellanger, VD Mölndala
Fastighets AB.
Är du intresserad av att veta mer eller anmäla ditt intresse att delta?

För mer information om innovationsarenan i Forsåker:
https://www.johannebergsciencepark.com/innovationforsaker
För mer information om projektet, läs mer på www.forsaker.se
Kontaktuppgifter:
Frågor om innovationsprocessen i Forsåker:
Rickard Malm, projektledare, Johanneberg Science Park
0736-202946, rickard.malm@johannebergsciencepark.com
Frågor om stadsdelen Forsåker:
Mölndala Fastighets AB, Bjarne Fjellanger, VD
0736-735 908, bjarne.fjellanger@molndala.se
Mölndal Energi, Mattias Sjöstrand, Kommunikationschef
0708-920807, mattias.sjostrand@molndalenergi.se

Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för
samhällsbyggnad
Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi
sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans
driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på
framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola
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.
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