


DELÄGARE OCH SAMARBETSPARTNERS



Barkarby Science Vision, Uppdrag och Fokusområden

Vision;
Barkarby Science fokuserar på nya innovativa system, miljöer 
och nya innovativa tekniska lösningar som skapar en bättre 
vardag för människan i staden.

Uppdrag;
Barkarby Science ska vara en samverkansarena för offentlig 
sektor, akademi och näringsliv. Tillsammans vill vi bidra till en 
hållbar stad med människan i centrum. Vi samverkar inom olika 
projekt och nätverk.

Fokusområden;
● Den attraktiva staden
● Den cirkulära staden
● Den klimatsmarta staden
● Framtidens mobilitet.

https://youtu.be/4Pc2AL9HOwM

https://youtu.be/4Pc2AL9HOwM


Vilka är vi?



Testbäddsarenan Barkarbystaden - tillsammans testar vi den hållbara framtiden!

I Barkarbystaden erbjuder Barkarby Science en unik arena för att innovera, testa och samarbeta kring framtidens hållbara lösningar. 
Barkarby Science driver utvecklingen av den smarta staden och utgör kopplingen mellan näringsliv, behovsägare, offentlig sektor, akademin och invånarna. 
Vi är en snabbfotad organisation som skapar värde genom att minimera administrativa processer kring att testa innovationer i ett stort 
stadsutvecklingsprojekt - tillsammans testar vi den hållbara framtiden! 

Från idé till projekt 
Vi faciliterar och driver innovationsprojekt. Vi 
erbjuder en process för att ta idéer till verkliga 
innovationsprojekt och kan även hjälpa till att 
söka finansiella medel. 

Medlemsnätverk och samarbeten
Barkarby Science erbjuder en samverkansarena 
och mötesplats där det arrangeras events för 
företag, offentlig sektor samt akademi. Vi initierar 
strategiska samarbeten, kopplar samman aktörer 
och faciliterar möten

Nätverk med expertkunskap
Vi kan erbjuda ett nätverk med tillgång 
till rådgivning och juridik

Skyltfönster 
Arenan ger aktörer lyskraft gentemot potentiella 
framtida kunder. Vi ser till att projektet syns utåt!

Vad gör Barkarbystaden till en unik testbädd?

Det finns 
invånare att 
involvera i 
projektet

140 kvarter, 
1000 bostäder/ 
år samt skolor, 
arbetsplatser, 
tunnelbana.

Stad-
utvecklings 
projektets 
tidslängd,
målår 2035

En stad byggs 
från grunden

Närhet till 
huvudstaden 

och goda 
kommunikationer

Invånarna Storleken Tidslängden Tom canvas Läget



Med medlemsnätverket vill vi: 

• Skapa

• Ny möjligheter

• Samverkan över gränser
• En mötesplats
• Event

• Lyskraft för Barkarbystaden och Järfälla kommun
• Ännu fler möjligheter att arbeta för agenda 2030

• Tillfällen för kunskapsuppbyggnad och informations-
spridning kring olika teman.

• Hur?

• Medlemskap
• Nyhetsbrev

• Möjlighet att använda innovationsplattform
• Samverkan Akademi, Näringsliv och Offentlig sektor.

Vill du registrera dig 

som medlem?



Projekt med Barkarby Science delaktighet

• Viable Cities

• Digital resurskarta för resurseffektiva Barkarbystaden.

• Medlemsnätverk – en samverkansarena som inkluderar

akademin, näringslivet, offentlig sektor och individer.

• Innovationsplattformen – testbäddsaspiranter har möjlighet att använda

Barkarby Science testbädd.

• Smarta Växter I Klimatets Tjänst – “SVIKT”.
40 000 sticklingar som ska binda koldioxid och ta upp markföroreningar

• IoTak- Smarta tak för en snabbare klimatomställning.
Genom Ai, sensorboxar och öppen data optimera brukandet av gröna tak

• Trace4Value – ”Digitala tvillingar i Cirkulära Värdenätverk”
Skapa spårbarhet för byggmaterial för ökat återbruk och återvinning

• Urban Logistik Barkarby
Digital plattform för samtransport för cirkulära och resurseffektiva

logistiska flöden.

• Bikeable City.
Hälsofrämjande projekt med 17 aktörer, tester sker på testbädden.

• Cirkulär fjärrvärme.
Sortera bort plast I hushållet innan det hamnar i restavfallet.

• Modern mobilitet
Världens första självkörande bussar I linjetrafik.



Välkommen till våra kommunikationskanaler

Tack!



Tack!
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