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Årsberättelse för Alfred Nobel Science Park

2020 var året som omkullkastade det mesta 
av våra rutiner och planeringar. Året då vi, 
som alla andra behövde tänka om och hitta 
nya fungerande vägar. Och det har vi gjort. 
En del saker har till och med blivit bättre.  
En del samarbeten har utvecklats tack vare 
nya sätt att jobba. En del saker kommer att 
bli bestående i vårt nya sätt att jobba.



NU TAR VI MED OSS LÄRDOMAR FRÅN 
CORONAÅRET OCH BLICKAR FRAMÅT.

Innehållsförteckning

2020 – ett mycket annorlunda och lärorikt år på många 
sätt. Utmaningarna har duggat tätt och vi har gemensamt 
tvingats hitta nya lösningar flera gånger om. Tillsammans 
med övriga aktörer i Regionen har vi lyckats skapa mening 
och värde för våra kunder och medarbetare.

Utifrån vårt huvuduppdrag att driva på innovationer och 
utveckling mötte vi tidigt i våras ett näringsliv som stod inför 
en stor omställning när coronapandemin slog till. Många av 
länets företag tvingades varsla och säga upp medarbetare 
när produktionen stannade av, vilket i förlängningen innebar 
flertalet konkurser. Andra såg nya möjligheter och tog tillva-
ra på det unika läget som pandemin skapade och fick istället 
ett lyft framåt genom att tänka om, digitalisera och hitta nya 
samarbeten. 

Corona påverkade såklart även oss själva genom att huvud-
delen av vår verksamhet snabbt blev digital. Vi fick ställa in 
några större, internationella mötesplatser och hade svårt att 
ta emot besökare i testbäddarna, Robotlabbet och Ängens 
forsknings- och innovationslägenhet, men vi skapade också 
nya mötesplatser och arbetssätt. 

2020 har vi samordnat och drivit ett flertal innovationsprojekt 
och förstudier. Nyckelord i våra initiativ har varit digitalise-
ring, Artificiell intelligens, innovation, nyttiggörande och 
utveckling inom våra spetsområden Avancerad tillverkning, 
Intelligenta system och Hälsa. 

Exempelvis genomförde vi en förstudie (MIND) med inrikt-
ning mot små- och medelstora företag, som bland annat 
genererade en mer träffsäker bild av var industrin i regionen 
befinner sig för att bättre kunna stötta dem i deras utveck-
ling. Projekt AI.MEE avslutades efter tre framgångsrika år 
och är ett gott exempel på där vi driver fram en idé tillsam-
mans med partners, riggar ett projekt som genomförs med 
ambitionen att lämna något bestående efter sig hos en 
annan aktör, som i detta fall är Örebro universitet. 

Alla år skiljer sig åt, men 2020 utmärkte sig på ett extraordi-
närt sätt. Nu tar vi med oss lärdomar, nya samarbeten och 
arbetssätt och rusar in i 2021 med positivt tänkande och 
redo för nya utmaningar.
 
Välkommen att utmana framtiden tillsammans med oss.

Christina Åhlstedt
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DET HÄR ÄR ALFRED NOBEL 
SCIENCE PARK
Nyttiggörande, modeller och attityder

Verksamhet & 
värdegrund
Alfred Nobel Science Park (fort-
sättningsvis ANSP) ska utgöra en 
mötesplats och kunskapskälla för 
näringsliv, akademi och samhälle 
och erbjuder en innovativ och i öv-
rigt utvecklande miljö som attrahe-
rar människor, företag och kapital i 
regionen. Vi har en grundverksam-
het som går hand i hand med den 
regionala utvecklingsstrategin och 
den framstående forskning som 
bedrivs på Örebro universitet. 
Bolaget ägs av Örebro Rådhus 
AB, Karlskoga kommun, Region 
Örebro Läns Fastighetsförvaltning 
AB och Örebro universitet Holding 
AB. Bolaget har sitt säte i Örebro 
och har kontor i Örebro och Karl-
skoga.

Affärsidé 
& vision
Vår affärsidé är att hjälpa det bästa 
från näringslivet med det bästa 
inom forskningen. Samt att hjälpa 
företag och organisationer med 
framtidssäkrande innovationer.

Vår vision är att bli en välkänd och 
etablerad science park som ligger 
i framkant nationellt inom våra 
spetsområden Avancerad tillverk-
ning, Intelligenta system samt 
Hälsa och livsmedel (nya riktlinjer  
fr o m 2021).

Mål & 
erbjudande
Inom våra spetsområden erbjud-
er vi kompetens och förmåga att 
matcha ihop aktörer inom och 
mellan näringsliv, akademi, of-
fentlig sektor och civilsamhälle. Vi 
erbjuder även omvärldsanalyser, 
nätverk och mötesplatser, samt 
metoder för innovation, utveckling 
och kommersialisering.

På kort sikt är målet med vår 
verksamhet att främja långsiktig 
utveckling av innovationer* och 
företag i regionen. Övergripande 
ska vi verka för ett ökat samarbete 
och effektivitet i Quad Helix-sam-
verkan, tydligare roller och starkare 
helhetserbjudande till kunderna.

På lite längre sikt vill vi verka för 
långsiktigt hållbar utveckling, ur 
ett ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt perspektiv. Vi har också 
som mål att stärka prioriterade 
inriktningar i Örebroregionens 
innovationsstrategi samt hälsa/
lifescience.

Effektmålen, och tydliggörandet av 
vårt bidrag till verksamhetsnyttan 
handlar om tillväxt i regionen och 
utveckling av innovationer och fö-
retag. Vidare syftar vi till att främja 
en innovativ kultur, att attrahera 
och behålla kompetens, samt att 
utveckla företag, individer och 
organisationer inom våra spetsom-
råden.

*Med innovation menar vi en 
vara, produkt, tjänst, metod eller 
arbetssätt som når en marknad 
(offentlig eller privat) och som kan 
nyttiggöras för regionens företag, 
kommuner och medborgare.

”Genom att nyttiggöra forskning, 
modeller och attityder bidrar vi till ett 
starkare näringsliv med utrymme för 
att utveckla innovationer och företag”
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VÅR VERKSAMHET I KORTHET

17
projekt

24
seminarier

& workshops

47
publicerade 
nyheter & 

pressmeddelanden

506
följare på 
LinkedIn

11
omställningsinsatser

35 419
visningar på 
Mynewsdesk

650
personer har deltagit i 

aktiviteter

Fysiska platser

2
Digitala platser

4
Ägare

4 
Styrelse

8
Medarbetare

12
Spetsområden

3
Affärsidé

Vision

Värdegrund

Huvuduppdrag

Vi har våra fysiska lokaler i Örebro och i Karlskoga men vi 
verkar i hela Region Örebro län.

Vi kommunicerar digitalt genom webbsida, LinkedIn,  
Facebook och Mynewsdesk.

• Örebro kommun genom Rådhus AB
• Örebro universitet genom ORU Holding AB
• Region Örebro läns förvaltning AB
• Karlskoga kommun (utträde 210331).

Representanter från alla ägare. 8 ordinarie ledamöter  
samt 4 suppleanter.

Antalet medarbetare varierar utifrån aktiva projekt, men 
under 2020 snittade vi på 12 medarbetare fördelat på 50/50 
män och kvinnor.

Våra spetsområden, som linjerar med regionens strategi-
områden såväl som Örebro universitets styrkor, är  
Avancerad tillverkning, Intelligenta system samt Hälsa.

Vår affärsidé är att hjälpa det bästa från näringslivet med 
det bästa inom forskningen samt hjälpa företag och  
organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Att bli en välkänd och etablerad sciene park som ligger  
i framkant nationellt inom våra spetsområden.

• Nytänkade
• Lösningsorienterade
• Prestigelösa

Att främja utveckling av innovationer och företag i  
regionen. Att verka för långsiktigt hållbar utveckling, ur  
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Att 
stärka de prioriterade inriktningarna i Örebroregionens 
innovationsstrategi samt hälsa/lifescience.

  3  4    



TIO ”TOP-STORIES” UNDER ÅRET

HÄR RÄDDAS TUSENTALS TON MAT FRÅN ATT SLÄNGAS
Den nya metoden svinnovation hjälper livsmedelsföretag ta vara på sina rester. De 
nya produkterna, som tillverkas på sidoflöden, kan bli till nya livsmedel eller andra 
sorters produkter. I metoden värderar man vilka resurser och vilken kompetens som 
krävs för att utveckla idéerna och vilken marknadspotential de får. 
>> Om du vill läsa mer.

REGION ÖREBRO INRÄTTAR FÖRETAGSJOUR I CORONAVIRUSETS SPÅR
Region Örebro län öppnade tidigt våren 2020 en företagsjour för bolag som drab-
bats av Coronavirusets effekter. Syftet var att vara en neutral förmedlare av kontakter, 
information, stöd, råd och hjälp med utmaningar till länets företag till följd av corona-
viruset.

– I svåra tider får vi hjälpas åt. För Alfred Nobel Science Park har det varit självklart att 
vi gör vad vi kan för att stötta företagen igenom denna kris. Både i form av akut stöd 
och hjälp för att komma ut ur krisen på bästa sätt genom olika utvecklingsinsatser, 
säger Christina Åhlstedt, vd på Alfred Nobel Science Park.
>> Om du vill veta mer.

FAMILJEN WALLINS MAT FÅR MEDEL FRÅN VINNOVA FÖR INNOVATIONSIDÉ 
MED FOKUS PÅ SAMHÄLELTS ÄLDRE
Familjen Wallins Mat i Örebro, som också äger Heléns Glutenfria, har som så många 
andra den här våren drabbats av minskad försäljning under den pågående coronakri-
sen. Därför blev de extra glada för de 100 000 kronor som beviljades av Vinnova.

Själva innovationsidén bygger på vetskapen om att när vi blir äldre får vi svårare 
att få i oss tillräckligt med näring. Redan idag pågår tester tillsammans med Alfred 
Nobel Science Park och Örebro kommun inom ramen för testbädd ”äldre och funk-
tionsnedsatta” och fram till nu har sensoriktester utförts vid en seniormässa samt ett 
äldreboende.
>> Om du vill läsa mer.

Utan inbördes rangordning
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https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/haer-raeddas-tusentals-ton-mat-fraan-att-slaengas-3029098
https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/region-oerebro-laen-inraettar-foeretagsjour-i-coronavirusets-spaar-2985618
https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/familjen-wallins-mat-faar-medel-fraan-vinnova-foer-innovationside-med-fokus-paa-samhaellets-aeldre-2992059


HÄR FÅR VÅRDPERSONAL HJÄLP AV SMARTA SENSORER
En digital vårdassistent – som mäter puls och andning med infrarött ljus – testas på vård- 
och omsorgsboendet Ängen i Örebro. Tanken är att den nya tekniken ska göra vården 
säkrare. Vård- och omsorgsboendet Ängen är först ut i Örebro kommun att prova den 
digitala vårdassistenten Oxevision. Testet görs i projektet Smart Blocks.

>> Om du vill läsa mer.

LÅNGSIKTIG SAMVERKAN GYNNAR NÄRINGSLIVET
Över hela landet drivs innovationsmiljöer med uppdraget att verka för ökad samverkan 
mellan forskare, näringsliv och industri. Genom mötesplatser och olika aktiviteter bidrar 
innovationsmiljöerna till accelererad tillväxt hos våra svenska bolag. Projektet Fast Lane 
for industry, FL4i, ska arbeta för ökad konkurrenskraft hos företag och andra aktörer 
genom starkare samverkan mellan innovationsmiljöer i Östra Mellansverige. Under våren 
startas en pilot med stöd av Regionerna i Östergötland, Västmanland, Södermanland och 
Örebro län.

– I den industriella transformationen blir nätverkande mellan företag, akademi och orga-
nisationer allt viktigare för att företagen ska kunna ställa om, säger Catarina Berglund, 
processledare på Automation Region. Om vi kan förtydliga våra erbjudanden och spets-
kompetenser och paketera dem på ett tydligt sätt möjliggör vi spridning mellan innova-
tionsmiljöerna och skapar nytta i hela kedjan.

>> Om du vill läsa mer.

UPPSTART FÖR STÖDINSATSER UNDER CORONAPANDEMIN - LINDESBERGS  
NÄRINGSLIV FÖRST UT
Intresset hos Lindesbergs näringsliv inom industrin var stort, när Alfred Nobel Science 
Park, på uppdrag av Region Örebro län och Lindesbergs kommun, ihop med Almi Före-
tagspartner, Business Region Örebro och Örebro universitet presenterade möjligheter 
och stöd under coronapandemin. 

Att den nuvarande krissituationen leder till nytänkande råder inga tvivel om och även 
om de flesta har ett utvecklingstänk sedan tidigare så kan en kris leda till något positivt, 
något man kanske borde ha gjort för länge sen. Några går det dessutom bra för, till och 
med bättre än innan krisen.

>> Om du vill läsa mer.

ROBOTAR KAN HJÄLPA FÖRETAG I REGIONEN
Två små robotar rör sig fram och tillbaka över golvet i robotlabbet på Örebro universitet, 
och flyttar burkar från den ena sidan till den andra, utan att krocka. Robotarna kallas skör-
derobotar, och har utvecklats av det amerikanska företaget Harvest Automation. Robot 
Operating System (ROS) är en uppsättning av mjukvarukomponenter som hanterar kom-
munikation mellan bland annat olika plattformar och sensorer. Genom att använda ROS 
kan man enkelt bygga olika robotapplikationer, och på så sätt ge robotarna nya funktioner.

>> Om du vill läsa mer.

COMPCOR – KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVERKANDE INDUSTRI
Utbildning online, workshops, återkommande eller skräddarsydda kurser är utbudet i 
projekt CompCor, med Små- och medelstora företag (SME:er) inom tillverkande industri 
som primär målgrupp. CompCor stärker kompetensen och ställningen på arbetsmarkna-
den för anställda i små- och medelstora företag inom tillverkande industri. Projektets mål 
är att bidra till att företag går ur coronakrisen med ökad kompetens samt bibehållen och 
hållbar konkurrenskraft.

CompCor leds av Mälardalens Industrial Technology Center i samverkan med Alfred No-
bel Science Park och Automation Region. Projektet finansieras av Europeiska Socialfon-
den och pågår från 1 juni 2020 till 30 november 2022. 

>> Om du vill läsa mer

BOENDE OCH PERSONAL TESTAR NY MAT  – BETYGSÄTTER I APP
Boende på vård- och omsorgsboendet Karlslundsgården på Väster i Örebro tyckte till om 
nya näringsrika och hälsosamma livsmedel. Örebroföretaget Familjen Wallins mat är aktö-
ren bakom satsningen på näringsrika och proteinrika mellanmål för seniorer och personer 
med funktionsvariation. Trots coronatider har man nu hittat innovativa lösningar för att 
kunna genomföra smaktestet. Testet genomfördes via testbädd äldre och funktionsned-
satta.

>> Om du vill läsa mer.

ADDITIV TILLVERKNING – VALET FÖR INDUSTRIELL FRAMGÅNG
Ofta saknas design- och konstruktörskompetens ute hos företagen och huvudfrågan som 
ställdes var, hur hittar man den? Kvalitetssäkring, affärsmodeller och kostnads- och vinst-
delning diskuteras också hos deltagarna som kom från små och medelstora företag.

De additiva tillverkningsprocesserna är många och det kan som sagt vara svårt att veta 
var man ska börja någonstans och vem man ska vända sig till för att få hjälp med tillverk-
ning. AMEXCI i Karlskoga är ett ungt och framåt företag som hjälper industrin att ta till 
sig additiva tillverkningstekniker. Den primära satsningen sker inom forskning & utveck-
ling och det är inte fråga om serietillverkning.

>> Om du vill läsa mer.
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https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/haer-faar-vaardpersonalen-hjaelp-av-smarta-sensorer-3046328
https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/laangsiktig-samverkan-gynnar-naeringslivet-2996652
https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/news/uppstart-foer-stoedinsatser-under-coronapandemin-lindesbergs-naeringsliv-foerst-ut-i-laenet-401508
https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/robotar-kan-hjaelpa-foeretag-i-regionen-2997794
https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/compcor-kompetensutveckling-foer-tillverkande-industri-3033550
https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/pressinbjudan-boende-och-personal-testar-ny-mat-betygsaetter-i-app-3028405
https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/additiv-tillverkning-valet-foer-industriell-framgaang-2997135


VI DRIVER PÅ UTVECKLING  
& INNOVATIONER
Nyttiggörande, modeller och de globala målen Nyttiggörande

Innovation handlar bland annat om för-
nyelse och vi kan utan tvekan se tillbaka 
och säga att året i sig har drivit på inn-
ovationer och utveckling genom att vi 
har behövt förnya vårt sätt att tänka och 
agera. Ett innovationsarbete gjort på 
rätt sätt kan innebära stora kommersiel-
la resultat för företaget. Vårt arbete med 
innovationer innebär också att möta 
kraven på en hållbar framtid. 

Strukturerat  
innovationsarbete
Vi har guidat företagen genom inno-
vationsarbetet med hjälp av välkända 
modeller och arbetssätt. Exempelvis har 
vi börjat använda oss av innovations-
modellen Innovation Due Diligence 
(IDD) när vi hjälper företagen att skapa 
förutsättningar för ett förändrat syn-
sätt genom att bidra med nya tankar, 
metoder och redskap. Inledningvis har 
vi tillsammans med forskare vid Center 
for Applied Autonomus Sensor Systems 
(AASS) på Örebro universitet arbetat 
i ett gemensamt utvecklingsprojekt. 
Vi har tittat på vilka möjligheter inn-
ovationen har på marknaden och på 
potentialen att kommersialisera delar 
av projektet. Vi har även använt oss av 
IDD som en del i riggandet av ett stort 
projekt där syftet med IDD har varit att 
hjälpa initiativtagarna med problemfor-
mulering samt stöttning i ansökningsför-
farandet.

Förmågan och  
viljan att utvecklas
Vi har fokuserat och fortsätter att 
fokusera på att arbeta med företag 
och organisationer som har förmågan 
och viljan att utvecklas. Det inledande 
arbetet har skett på nivå 1–3 i TRL-ska-
lan (Technology Readiness Level) där vi, 
genom resultatspridning av projekt och 
inspirationsseminarier, har verkat för att 
öka takten inom digitaliseringen. På nivå 
4–7 har vi funnits som ett stöd i utveck-
landet av testbäddar. I övergången från 
nivå 7 och uppåt har vår roll varit att se 
till att eventuellt ansvar och kontakter 
har skett med rätt part inom innova-
tionssystemet.

Vår styrka har varit och är våra om-
fattande nätverk regionalt, nationellt 
och internationellt. Vi har tack vare vår 
erfarenhet av framgångsrika projekt 
och samverkansplattformar samt vanan 
av att skriva lyckosamma projektansök-
ningar och frambringa genomförbara 
idéer, bidragit till såväl beviljade förstu-
dier som piloter och skarpa projekt. De 
projekt som har initieras, och i förekom-
mande fall drivits av oss, har antingen 
varit inom något av spetsområden 
alternativt har de syftat till att utveckla 
mötesplatsen eller verksamheten i sig. 

”Omfattande nätverk regionalt, nationellt 
och internationellt är en av våra styrkor.”

  9 10     



Hållbart samhälle genom utveckling av innovationer
Vi har strävat efter att utforma och utveckla projekt, förstudier och tester som är hållbara för hela vårt 
ekosystem och dess funktioner. De globala hållbarhetsmålen ”Agenda 2030” har legat och ligger alltid till 
grund för oss, med fokus på mål 5, 8, 9, 11 och 12. 

5 – Jämställdhet
Vi har bidragit till jämställdhet inom innovationssektorn genom att uppmärksamma eventuell snedfördel-
ning och motverka denna, både inom vår egen organisation och i uppstart av projekt. 

8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Vi har sett till att våra egna medarbetare och projektparter har haft anständiga arbetsvillkor och vi har skapat 
förutsättningar för innovation och entreprenörskap såväl inom som utanför organisationen. Detta genom  
bland annat tydliga arbetssätt, processer och modeller som har främjat utveckling. 

9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Vi har skapat mötesplatser i form av seminarier och workshops, där näringsliv, offentliga aktörer och forsk-
ning har kunnat möta varandra för att gemensamt hitta hållbara lösningar, nya marknader samt utveckla 
teknik och nya innovationer. I syfte att skapa ett hållbart näringsliv samt en hållbar industri och infrastruktur 
(se exempel under respektive spetsområde).

11 – Hållbara städer och samhällen
När det gäller hållbara städer och samhällen har vi samverkat i Smart Blocks-projektet (från en smart lägen-
het till ett smart kvarter), som har handlat om tryggt och självständigt boende med tekniska lösningar som 
underlättar för såväl boende som fastighetsägare, personal och anhöriga. 

12 – Hållbar konsumtion och produktion
Hållbar konsumtion och produktion har framförallt visat sig inom området hälsa och livsmedel. Exempelvis 
utarbetades en helt ny metod för svinnhantering fram tillsammans med Vreta Kluster. Svinnovation, som 
metoden kom att kallas, byggde på att ta tillvara på restprodukter och skapa en helt ny produkt av dessa. 
En förädling som gav fördelar för såväl miljö och klimat som för ekonomi och konkurrenskraft.

”Med hållbarhetsmålen och Agenda 2030 i sikte 
utformar vi projekt och samarbeten som är hållbara 

för hela vårt ekosystem och dess funktioner.”
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Stöd och möjligheter under coronapandemin
Med Triple Helixbegreppet i grunden har vi ”mäklat” mellan näringsliv, akademi, offentliga aktörer samt i förekomman-
de fall även civilsamhället, för att uppnå en samverkan, en nytta och ett värde för alla parter. Olika agendor har tagits 
i beaktning och vi har tillgodosett var och ens önskemål och behov i såväl aktiviteter som projekt och andra samar-
betsformer. Vårt arbete har till stor del skett regionalt och nationellt men vissa initiativ har även haft en internationell 
inblandning. Vi har arrangerat, deltagit och bidragit vid möten och diskussioner i olika nätverk och kluster samt med 
företag och organisationer. Det har handlat om allt ifrån projektidéer och ansökningar till konkreta samarbeten och 
tester. Vi har samordnat såväl möten som workshops, innovationsprojekt och förstudier. 

Region Östra Mellansverige har varit, och är, ett ytterst relevant område att jobba inom. Vi har på olika sätt samarbetat 
för att skapa möjligheter för en snabbare och mer hållbar industriutveckling. Exempelvis har vi samverkat med De grö-
na näringarna i ÖMS-regionen, besöksnäringen 2020, Årets Kock och Svinnåtervinning.

Coronastarten i mars utmanade oss alla men öppnade också upp för nya möjligheter. Utifrån situationen och de 
unika behoven initierade vi ett antal aktiviteter riktade direkt till näringslivet. 

Informationsträffar för  
näringslivet
Informationsträffar om stöd och möjligheter under coro-
napandemin tog form i slutet av april, först ut var Lindes-
bergs kommun och näringsliv. Vi såg dessa träffar som 
otroligt viktiga för att visa företagen att vi som offentliga 
och oberoende aktörer stod enade för att hjälpa till utifrån 
behov och önskemål. Mottagandet och intresset blev stort 
och många såg det som en möjlighet och en start till att 
tänka nytt och annorlunda. Efter Lindesberg genomfördes 
träffar i Laxå, Kumla, Nora och Hällefors. Träffarna arrang-
erades tillsammans med aktuell kommun, Region Örebro 
län, Business Region Örebro, Almi Företagspartner, Inku-
bera (i Nora och Hällefors) samt Örebro universitet.

Workshops i ledarskap
Infoträffen i Lindesberg resulterade i att ett lokalt företag 
såg möjligheten att delta på workshops i ledarskap under 
pågående pandemi. Vi byggde dessa workshops för för-
sta linjens chefer helt utifrån deras behov och planerade 
även innehållet med deltagarna. 

Ett flertal seminarieserier genomfördes inom Transmis-
sionprojektet. Automation av korta serier och flexibel 
robotautomation är ett exempel, där vi bidrog med såväl 
inspiration som utmaningar och lösningar relaterade till 
automatisering och robotisering av korta serier. Genom 
inbjudna talare kunde vi leverera erfarenheter, lärdomar, 
och framgångsfaktorer på olika nivåer för att passa alla 
deltagare. Feedback från deltagare var: bra upplägg med 
konkreta tips.

Kraft att förändra
Genom den digitala seminarieserien ”Kraft att föränd-
ra” hjälpte vi företag att utveckla sin verksamhet. Kursen 
utgick ifrån LEAN, vars verktyg hjälper till att skapa en 
kontinuerlig förbättring i verksamheten. Det här gjorde vi 
tillsammans med Mälardalen Industrial Technology Center 
(MITC). Resultatet blev bland annat att två företag i Öre-
bro deltog vid de två inledande omgångarna.

Övriga seminarier och workshops har handlat om: verk-
tygslåda för kontinuerlig förbättring, underhåll, kvalitets-
verktyg samt bearbetningsteknik och toleranssättning. Vi 
har arbetat tillsammans med Epiroc, Volvo CE, medlem-
mar i Västra Bergslagens Industriförening (VBIF), Möckeln-
företagen.

Akademin
Vi har samarbetat med akademin, som har stått för ny 
kunskap och insikt i vårt arbete med att möta de stora 
samhällsutmaningar vi står inför. Flertalet innovationer 
har utvecklats inom olika projekt, men det har varit och är 
fortfarande inte självklart att hitta en aktör som kan och vill 
driva innovationerna vidare. 

Offentliga aktörer
Tidigt i våras inrättades Företagsjouren på uppdrag av 
Region Örebro län, med Science Park och andra aktuella 
innovationsaktörer.

Civilsamhället
Vi har vid samtliga tester och undersökningar utgått ifrån 
behov och önskemål hos den eller de som i slutändan 
ska använda produkten, lösningen eller processen. Det är 
användaren i fokus som har styrt och legat till grund för 
anpassningar och fortsatt utveckling. 

BIld av RichardScott3D från Pixabay

CORONAPADEMINS 
UTMANINGAR
Samverkan, nytta och värde för alla
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Idéer föds där  
människor möts
Vi har under året lyft initiativ som gjorts i länet och  
kopplat dessa till aktuell forskning. Vi har också sett till 
att människor kan mötas – mestadels digitalt men vi 
hoppas på fler fysiska möten framöver. Vi har lärt oss 
att de allra flesta idéer föds där människor möts, ofta i 
gränslandet mellan näringsliv, akademi och samhället. 

Nobel talks
En mötesplats som har tagit form under 2020 är Nobel 
talks, där vi uppmuntrar alla som deltar att engagera sig. 
Med Nobel talks har vi uppmärksammat det regionala 
näringslivet, den offentliga sektorn och den framstående 
forskning som finns i regionen. Vi har under året lyft äm-
nen inom samtliga spetsområden och då utifrån utblick, 
omvärld, insikt och talks. 

Robotlabb
Robotlabbet på Örebro universitet har varit den primära 
mötesplatsen och utgångspunkten för AI.MEE-projek-
tet och utvecklingen av dess case. I labbet har tester, 
demonstrationer och möten ägt rum. Dock inte i den 
utsträckning som var planerat, på grund av pandemiåret.  
Robotlabbet har varit ett framgångsrikt och viktigt verk-
tyg i arbetet med att öka kunskapen hos industriföreta-
gen genom de konkreta exempel som har utvecklats och 
visats upp där. Innan pandemin har vi sedan öppnandet 
av labbet i juni 2018 haft i snitt 2 besök/vecka i form av 
guidade turer. 

Testbädd Äldre och  
funktionsnedsatta
Genom testbädd Äldre och funktionsnedsatta, som inte 
är en fysisk plats utan ett samarbete, har vi identifierat 
behov, initierat och genomfört tester med koppling till 
hälsa, trygghet och självständighet hos målgruppen 
äldre och personer med funktionsvariation. Tester har 
kunnat genomföras tack vare ett bra och nära samarbe-
te med företag som har levererat välfärdstjänster samt 
med Örebro kommun och verksamheter inom vård- 
och omsorg, exempelvis Ängen och Karlsundsgården. 
Vid testerna har vi kopplat på forskningen vid Örebro 
universitet, som framförallt har fokuserat på integritet- 
och användbarhetsfrågor. Vi har arbetat tillsammans 
med företag som Länsgården, Great Security, Q-fog och 
Familjen Wallins Mat.

Forsknings- och  
innovationslägenheten  
på Ängen
Mötesplatsens vara eller icke vara har diskuterats. Likså 
vem eller vilka som har störst intresse och behov av att 
den finns kvar i sin nuvarande form. Förändringar har 
skett under året och vi är ännu inte i mål med hur den 
fortsatta verksamheten ska bedrivas. Fram till 2020 har 
vi haft ca 1 100 besökare i lägenheten varje år, där störst 
andel besökare har kommit från vård- och omsorgs-
sektorn. Mötesplatsen har utgjort en naturlig plats för 
utbildning, attitydpåverkan och nätverkande.

Mötesplatser i form av  
seminarier & workshops
Under året har vi genomfört och levererat ett antal di-
gitala mötesplatser i form av workshops och seminarier. 
Inriktningen har bland annat varit omställning, elektrifie-
ring och elvägar samt additiv tillverkning. Vi har samver-
kat med exempelvis Scania, Epiroc och Volvo CE. Vi har 
både varit breda och gått på djupet i val av ämnen och 
innehåll.

Några exempel är: 
- Seminarium elektrifiering (med Scania)
- Seminarium om Elväg – teknik, utmaning och framtid
- Seminarieserie med Epiroc – Framtidens elektrifierade 
gruvfordon (3 delar)
- Workshop på djupet med Epiroc och Volvo CE
- TWS-Teknikworkshop ”Additiv tillverkning metall”
- AM/3D-printing inom Swedish Scaleup
- Additiv tillverkning, seminarium för små/medelstora 
företag

Fysisk mötesplats Karlskoga
Vår verksamhet i Karlskoga har inneburit ett nära samar-
bete med företagen på orten, där vissa har varit inhyrda 
i våra lokaler. Företagen i lokalerna vittnar om vikten 
av att sitta fysiskt tillsammans med andra, även om det 
blev mindre av den varan under 2020. Sporrande till nya 
idéer och nya infallsvinklar visade sig vara två viktiga 
komponenter för utveckling. Den fysiska mötesplatsen 
har också inneburit närhet till och mellan företag inom 
additiv tillverkning.

PLATTFORMAR, MÖTESPLATSER 
& TESTBÄDDAR
Samverkan, nytta och värde för alla
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STRATEGISK SPETS
Hälsa och livsmedel

Resultat & effekter

HÖRNSTENAR
SMART BLOCKS
ÄNGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSLÄGENHET
TESTBÄDD ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA
BEHOVSSTYRDA TESTER AV VÄLFÄRDSTEKNIK
REGIONAL TESTBÄDD
FÖRSTUDIE VISATESTNYTTA

Ingela Ernestam

”Hälsa och välmående följer 
oss genom hela livet, i alla 
åldrar. Inom vårt arbete med 
hälsa har vi fokuserat på äldre 
och personer med funktions-
variation, utifrån den pågåen-
de demografiska utmaningen, 
att vi blir alltfler äldre som 
också lever längre.”

Vi har under året arbetat utifrån ett quad-helixperspektiv, där utmaning-
arna och behoven hos slutanvändarna har utgjort basen för projekt och 
satsningar. Möten, förstudier och tester har ägt rum i syfte att utveckla 
välfärdsteknik som ska möjliggöra tryggt och självständigt liv. Vi har även 
varit behjälpliga med att hitta kontakter gällande skydd och utrustning för 
att möta utökade hygienkrav. 

Året har inneburit täta samarbeten med det regionägda bostadsbolaget 
Länsgården Fastigheter AB, som har varit och är, en mycket aktiv part 
inom områdena för välfärd och fastigheter. Ytterligare samverkan har 
skett med bland annat företagen Abilia, Great Security, Oxehealth, Digital 
Signs/Life Systems, Srenity och Delphie. Andra nationella testbäddar, 
Nivo-nätverket (ett nationellt forum för innovationsstödjare inom vård,  
hälsa och omsorg), Västerås Science Park välfärd och hälsa samt forsk-
ningsinstitutet RISE har varit och förblir partners.

Vi har under året samverkat med en rad företag inom välfärdsteknik och 
fastighet, organisationer, forskare och andra aktörer inom innovations-
området, t ex Teknikcollege, Handelshögskolans Entreprenörskapskurs, 
Forskning- Handelshögskolan, AASS, Maskin, forskarskola äldre (Sucessful 
aging och NewBreed) samt andra lärosäten såsom KTH living lab. Vi har 
också jobbat nära ihop med AI Impact lab och IoT-nätverket med offenliga 
fastighets-och bostadsbolag, Innovationsteamet (RÖL), Inkubera och Almi, 
Cities as at Platform (via Örebro kommun), VisualLift (AASS, ÖU mfl) samt 
andra testbäddar och Science parks.

Inom livsmedel, som har varit en del av området för Hälsa, har samverkan 
med lokala aktörer som Nora Bryggerikrog, Familjen Wallins Mat, DelMat, 
Lokal AB med flera såväl som stora aktörer och bolag, t ex ICA-gruppen 
AB, Sweden Food Arena skett. Internationella samarbeten med nätverken 
Consumers Involvment, Hong Kong Chambers of Commerce samt Nordic 
Innovation House har varit värdefulla, bl a med koppling till vår innovativa 
mötesplats Food Tech, som lockade många strategiska intressenter inom 
mat- och techbranschen.
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Projekt & samarbeten
Smart Blocks
Hur ser framtidens boende från en smart lägenhet till ett 
helt smart kvarter ut, ett så kallat smart block? Projekt 
Smart Blocks avslutades, efter 2,5 år, i december 2020. 
Under dessa år har vi, utifrån Ängen Hälsans Hus, identi-
fierat behov och önskemål från verksamheterna kopplat 
till hela fastigheten. Arbetet har genomförts tillsammans 
med Länsgården Fastigheter, Örebro kommun och 
Örebro universitet. Fokus inom projektet har legat på 
självständighet och trygghet för både individ och sam-
hälle, något som har utgjort grunden för behovsbaserade 
tester av teknik och hur man kan få system att arbeta 
tillsammans. Bakgrunden till projektet har varit den de-
mografiska utmaningen tillsammans med den pågående 
digitala utvecklingen och behovet av nya lösningar och 
innovationer.

Vi lärde oss tidigt att området kring välfärdsteknik är 
komplext, det finns många fördelar men också många 
frågeställningar om personlig integritet, datahantering, 
tillsyn etc. Något vi blev tydligt varse om var problema-
tiken runt lagstiftningar och hantering av sensorer och ka-
meror. Vi upptäckte att regleringar och teknikutveckling 
inte alltid gick hand i hand. 

De tester vi har genomfört har alltid baserats på behovs-
inventeringar hos personalgrupperna och ett av resulta-
ten var att såväl personal som boende och anhöriga såg 
exempelvis digital tillsyn som något positivt för trygg-
hetsskapande. 

Oxevision
Ett konkret test som vi initierade under slutet av 2020 var 
Den Digitala Vårdassistenten Oxevision, framtagen av 
Oxehealth i samarbete med Great Security och Hatteland 
Technology. Vård- och omsorgboende Ängen var först ut 
med att prova denna teknik. Vår roll i detta har varit att 
stötta utvecklingen av innovationer med förhoppning-
en om att tekniken ska vara till hjälp för personalen vid 
individanpassad vårdplanering. Trygghet och självstän-
dighet har utgjort grunden för testen, som har följts upp 
av forskare från Örebro universitet.

Oxevision installerades i Forsknings- och innovations-
lägenheten för att testas samt utbilda personal innan 
installation i skarpt läge på vård-och omsorgsavdelning-
en. Under hösten 2020 bestämdes förändrad inriktning 
vid Ängens Forsknings- och innovationslägenhet. AASS 
beslutade att ta sin verksamhet till lokaler vid Örebro uni-
versitet. Vid årsskiftet 2020/2021 finns en av de två lägen-
heterna kvar där till störst del Länsgården fastigheter och 
Örebro kommun tillsammans med ANSP har intressen. 

Ängens Forsknings- och innovationslägenhet
Fram till mars 2020 var Ängens forsknings-och innova-
tionslägenhet välbesökt. Många av besökarna kom via 
Örebro kommun och bestod av medarbetare, chefer 
samt äldre och personer med funktionsvariation. Lägen-
heten har nyttjats för möten med företag, forskare och 
andra intressenter. 

Förstudie Regional testbädd
Förstudien kring en regional testbädd i samverkan mellan 
länets kommuner blev klar vid halvårsskiftet 2020. Test-
bädden ska vara en samverkansplattform för forskning, 
utveckling och innovation som främjar att människor 
oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständi-
ga och trygga liv i tillgängliga boendemiljöer och med 
stöd av välfärdstekniktjänster. Testbädden kan stötta 
kommunerna i att utveckla teknologi och arbetsmetoder 
som gör att äldre och funktionsnedsatta personer får mer 
stöd för att klara sin vardag. Sedan har diskussioner ägt 
rum med b la alla kommuners socialchefer kring deras 
intresse för detta. Den regionala testbädden planeras 
att driftsättas 1 aug 2021 med Region Örebro län som 
projektägare.

Förstudie VisaTestNytta
Nyttoeffekter av tester - Förstudie VisaTestNytta (Vinno-
va). ANSP har tillsammans med Örebro kommun (vär-
deringsmodell), forskare vid Handelshögskolan, RISE 
(digitaliseringssnurran) drivit på en förstudieansökan 
VisaTestNytta till Vinnova. Denna blev beviljad i de-
cember. ANSP är projektägare och genomförande sker 
tillsammans med RISE. Förstudien syftar till att säkerställa 
att det finns intresserade nationella användare av den 
kommande tjänsten VisaTestNytta och att tjänsten är 
unik och möter de behov av verktyg och metoder som 
testbäddar av välfärdsteknik saknar idag. Dessutom sä-
kerställs att personal och medborgares behov finns med 
som en viktig del i en kommande tjänst. 

Testbädd äldre och funktionsnedsatta
Samarbetet med Örebro kommun för att skapa ökad 
trygghet och självständighet för målgruppen har fortgått 
under året. Vi har tillsammans genomfört tester med 
användarna i fokus.

Test av livsmedel Karlslundsgården, Familjen Wallins Mat
Inom området för hälsa och livsmedel har vi bidragit till 
att Familjen Wallins Mat genom en ansökan till Vinnova, 
fick medel för att utveckla sin innovationsidé om prote-
inberikade och hälsosamma livsmedel för äldre, utifrån 
det faktum att målgruppen har svårt att få i sig tillräckligt 
med näring. Ett konkret test har genomförts inom ramen 
för testbädden, tillsammans med Örebro kommun och 
företaget. Seniorer på Karlsundsgården utgjorde då test-
gruppen för dessa berikade livsmedel.

Test Q-Fogs dimsprinkler generation II
Noraföretaget Q-Fog har vi jobbat med under många år utifrån att de har haft sin mobila 
dimsprinklerlösning i forsknings- och innovationslägenheten på Ängen. Intresset för de-
ras lösning visade sig vara stort från verksamheter inom omsorgen i Örebro kommun och 
företaget, som precis hade utvecklat sin lösning till att bli både snabbare och billigare, var 
mycket intresserade av att testa den nya versionen. Testet med fyra enheter vid två olika 
verksamheter drog igång i december 2020 och planeras fortgå till mars 2021.

Swedish Scaleup
Swedish Scaleup, en plattform och en accelerationsprocess för tillväxt som blev fortsätt-
ningen på projekt Växtzon. Tillsammans med ett antal företagsinkubatorer och science 
parks har vi kunnat erbjuda företag kunskap, kompetens och nätverk för att de snabbare 
skulle kunna skala upp sina verksamheter. Syftet har varit att skapa tillväxt hos innovativa 
bolag genom att hjälpa till med kompetensutveckling, kapitalanskaffning och annat som 
krävs för att växa till nästa nivå. Ett fokus i projektet har bl a varit hållbarhet och hur det 
kan vara en konkurrenskraft, till exempel genom mer cirkulära tillverkningsprocesser eller 
genom att återanvända resurser.

Samverkansprojektet har vänt och vänder sig till innovativa bolag i Eskilstuna, Linköping, 
Uppsala, Västerås och Örebro. Så här långt växer 156 företag från ovan nämnda städer på 
ett hållbart sätt genom Swedish Scaleup. Processen avslutas sommaren 2021.

Food Tech
Tyvärr tvingades vi se Food Tech-planerna grusas på grund av pandemins intåg. Planen 
var att för tredje året i rad leverera en mötesplats för innovatörer, makthavare och andra 
aktörer inom livsmedelsbranschen. Som tidigare låg fokus på innovation, digitalisering och 
teknisk utveckling inom matområdet. Vi hade lyckats knyta till oss ytterligare en stor aktör, 
nämligen ICA Gruppen, som såg möjligheten att främja nya framtida bolag och bidra till 
lösningar för ett hållbart samhälle. Vi såg dem som en nyckelaktör när det gäller innovatio-
ner, kompetens och kapital. En sådan här part hade verkligen kunnat göra skillnad på riktigt 
för våra bolag i Food Tech. Vi hade också sett fram emot att lyfta våra fantastiska lokala 
matproducenter och låta dem stå för maten under dagen. Företag som inte bara skulle 
servera mat utan också, genom val av råvaror och tillagningsmetoder, hade bidragit till en 
mer hållbar värld och bättre hälsa. Vi hade hoppats på att se och höra de pitchande food-
techbolagen göra sitt yttersta inför juryn, med bl a Prins Carl Philip i spetsen. Röster från 
tidigare event talade om relevansen och betydelsen av ett sådant här forum för hela matin-
dustrins transformation mot en mer hållbar produktion och hantering. Food Tech drevs av 
oss tillsammans med Dagens Industri.

Svinnovation
Tillsammans med Vreta Kluster har vi utarbetat en metod som ska hjälpa livsmedelsföretag 
att ta vara på sina rester. I en pilotstudie räddades kärnmjölk och 250 000 liter gurkspad från 
att kastas. Hållbarhet, miljötänk, nya innovativa produkter och konkreta affärscase är i fokus.

Samarbete med Knowit och studenter
För tredje året i rad har ett samarbete med Örebro universitet och Knowit skett, denna 
gång ihop med två studenter från systemvetenskapliga programmet. Studenterna har arbe-
tat med att ta fram en webblösning med syfte att underlätta för små företag som vill starta 
verksamhet inom livsmedelsbranschen. Praktiktiden gjordes på Knowit med uppdrag från 
oss på science park. Webblösningen blev en flexibel sådan, där man kunde välja mellan att 
läsa informationstext, ta till sig informationen som film, chatta med en expert eller boka ett 
möte. 
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STRATEGISK SPETS
Intelligenta systemResultat & effekter

Pär Lundström

”Intelligenta system är system 
som har kapacitet för datain-
samling/styrning av maskiner 
eller processer och som har 
förmågan att kommunicera 
med andra system. Exempel 
på intelligenta system är sys-
tem för fastighetsautomation, 
gruvmaskinstyrning, hälsoro-
botik eller liknande. Intelligen-
ta system i olika applikationer 
är en förutsättning för att 
applicera AI.”

HÖRNSTENAR
ROBOTLABB
TESTBÄDD
UTVECKLING AV INNOVATIONER
DEMONSTRATIONER OCH CASE
NÄRINGSLIV & FORSKNING

Vi har inom området Intelligenta system drivit aktiviteter, främst 
genom olika typer av projekt där vi har haft möjligheten att 
växla upp finansiering och därmed få mer resurser för att driva 
värdehöjande aktiviteter till förmån för regionens företag. Under 
året, och dessförinnan, har vi arbetat upp och utvecklat ett nära 
samarbete med regionens industri och på så sätt blivit duktiga 
på att fånga upp deras behov och identifiera möjliga samver-
kansområden. 

Vi har samarbetat med bland annat Epiroc, Saab, Meritor, 
CNC-Quality, Linde Maskiner och Mekverken. Men också med 
kunskapsintensiva startups såsom Retenua och Neurolearn. 
Precis som inom alla våra områden är andra innovationsaktörer 
viktiga parter och vi har under flera år arbetat nära Business 
Region Örebro (BRO), ALMI, AI Impact Lab, MITC, Mälardalens 
Högskola (MDH), Visual Sweden och Automation Region för att 
nämna några.

Ett långsiktigt arbete med att etablera Bergslagen och Örebro 
universitet som en viktig aktör för teknikomställningen i gruvin-
dustrin har gett resultat i form av universitetets satsning på en 
digital mining hub, en del av Swedish Mining Innovation. Alfred 
Nobel Science Park har haft en central roll och kopplat ihop 
viktiga aktörer i regionen med ett starkt industriintresse.
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Projekt & samarbeten
AI.MEE
AI.MEE-projektet avslutades 2020, efter att ha drivits i 
3 år. Genom projektet har vi möjliggjort för företag att 
testa och utveckla idéer och innovationer inom Artificiell 
intelligens (AI) och autonoma system. Vi har sett till att 
nyttiggöra aktuell forskning i samverkan med näringslivet 
och dess behov av nya lösningar inom robotik och AI.  
AI.MEE är en starkt bidragande pusselbit i ekosystemet 
som utvecklats under de här tre åren. För att öka kunska-
pen hos industriföretagen, övriga näringslivet och offent-
lig sektor, så har vi sett att goda exempel och att få testa 
olika tillämpningar av AI, robotik och autonoma system är 
ett effektivt sätta att påskynda nyttiggörandet.

Projektet har främst handlat om att belysa den starka re-
gionala kunskapsbasen som finns inom AI och autonoma 
system, inte minst inom Örebro universitet, till en breda-
re målgrupp inom näringslivet och innovationssystemet. I 
det perspektivet har projektet varit väldigt framgångsrikt. 
Före projektet var vår region en relativt anonym aktör 
inom AI men har genom projektet nu profilerat sig som 
en stark AI-spelare i många sammanhang. 

Länk till film om AI.MEE.

AI.MEE under pandemin
Första halvåret fick vi på grund av pandemin tänka om 
gällande strategin för att visa upp goda exempel och få 
tillfälle att testa tillsammans med forskare. Korta filmer av 
varje case (pilot) gjordes men också en sammanfattnings-
film (se länk ovan). AI.MEE kort sammanfattning Vi hann 
också med några nya case som du kan läsa mer om här.

Relationer mellan aktörerna i regionen har stärkts liksom 
medvetenheten om universitets styrka inom AI. Regi-
onala företag har prioriterats att delta i pilotprojekten. 
Genom att arbeta i nätverken som finns i regionen har 
den tekniska nivån i näringslivet höjts och den digitala 
omställningsförmågan stärkts.

Andra halvan av 2020 har fokus legat på avslutsarbetet 
inom AI.MEE. Sammanfattning och reflektion över vad 
som varit framgångsrikt och vilka utmaningar vi har att 
arbeta vidare på.

Robotlabbet har fungerat som en kunskapsförmedlan-
de plattform, för teknikutveckling och demonstration. 
Labbet är också en del av förberedelsearbetet inför en 
kommersialisering av Artificiell intelligens (AI). De här 
förutsättningarna har varit unika för AI.MEE-projektet, 
sett i förhållande till andra projekt inom området. Det har 
varit framgångsrikt för kunskapsspridningen att ha något 
konkret att visa upp, och att handfast kunna pröva teknik 
med forskare på plats. Det har också gynnat relationen 
mellan universitet och näringslivet.

Kopplingen mellan Robotlabbet och kommunikation 
har varit en framgångsfaktor för att kunna nå ut. Genom 
robotlabbet har avancerad AI-forskning kunnat tillgäng-
liggöras för en bredare målgrupp, och det har skapats 
en framgångsrik koppling mellan forskning och praktik. 
Labbet har blivit en bestående verksamhet på Örebro 
universitet.

Korta delprojekt/case
Formen med korta delprojekt/case där forskare har 
jobbat tillsammans med företag har bidragit till att stärka 
kopplingen mellan forskning och praktik. För teknik- och 
investeringsmogna företag öppnas möjligheter att ta del 
av ny teknik och vidareutveckla tjänster och produkter i 
samspel med forskare. De stora tekniktunga företagen 
har varit helt centrala för att kunna möta upp och omsät-
ta den unika spetsforskning inom AI som AI.MEE-pro-
jektet har erbjudit. Genom att använda projektmodellen 
(casebeskrivningen) som ett verktyg har en snabbare 
implementering tvingats fram. Casebeskrivningen är ett 
testverktyg som tydligt och stringent har prövat förut-
sättningarna för framgång i de olika projekten. Det har 
fått till följd att de projekt som inte har förmått att skapa 
resultat inom utsatt tid har avslutats.

Case inom AI.MEE
Digitwin 2.0
Inom Digitwin 2.0 lägger forskarna på ett lager av Artifi-
ciell intelligens på den Digitala Tvillingen (virtuell kopia) 
för att kunna förutse olika mönster och beteenden för 
en mer hållbar stad. Detta första steg i samarbete med 
Örebroporten.

sp00tn1k-clean
En städrobot som togs fram av forskarna, genom det så 
kallade sp00tn1k-clean-projektet. Målet var att erbjuda 
en autonom robot med öppen källkod som var enkel att 
bygga. Tänkt användarmiljö var sjukhus eller andra miljö-
er som behöver desinficeras. 

Agtech 
Ett samarbete med företaget Harvest Automation som 
tillverkar skörderobotar. Studenten Nick Schindler på 
Örebro universitet har jobbat med att utveckla mjukvaran 
så att roboten får fler användningsområden. 
Lösningarna är en bra grund att vidareutveckla skördero-
botarna efter behov, framförallt inom lantbruk men även 
inom mer traditionella industrier.

AutoDive
En kombination av tidigare case som syftar till att fjärrsty-
ra robotar med flera armar som i projektet AutoDPP, men 
för undervattensfarkoster. Projektet är en avknoppning 
ifrån AutoDPP och AutoHIC där Saab Dynamics är med 
som partner. 

  23 24     

https://www.youtube.com/watch?v=-nCRBhv3Cy0&t=15s


AI Impact Lab
Ett tydligt resultat av projektet är etableringen av AI Impact Lab på Örebro 
universitet. Det är en plattform som erbjuder ett brett samarbete så att 
kopplingen mellan forskning och praktik inom AI kan utvecklas vidare. 
Några utmaningar som vi har identifierat är att vi behöver bli bättre på 
att få med oss små och medelstora företag. Vi behöver också arbeta mer 
med nyttiggörandet, och få med fler parter in i kommande case. Inte bara 
behovsägare utan även entreprenörer och techbolag som är redo att ta 
tillämpningen vidare. 

AI.MEE-projektets erfarenheter går nu efter årsskiftet in i en fortsättning, 
AI.ALL, där AI Impact lab/Örebro universitet koordinerar, med ANSP som 
samarbetspart, för att fortsätta resan som har påbörjats och för att ge vårt 
samhälle fler tillfällen att lösa utmaningar med hjälp av AI och Autonoma 
system. 

Transmission*
Vi har fortsatt vår medverkan i Transmissionprojektet, som ägs av Mälar-
dalens Högskola (MDH). Gemensamt har vi stöttat leverantörer i fordons-
industrin under pågående teknikskifte mot elektrifiering. Detta har vi gjort 
genom att ge dem rätt förutsättningar för att kunna göra teknikskiftet 
till en möjlighet. Men vi har också byggt upp ett kunskapsområde inom 
eldrivna fordon samt stimulerat innovation, nya produkter och tjänster. Ge-
nomgående strategi har varit att möta företagen där de står och erbjuda 
utvecklingsåtgärder som möter deras behov.

Under 2020 ställdes projektet snabbt om till att erbjuda företag utveck-
lingsaktiviteter för att fylla stilleståndstid. Utbudet bestod av digitala 
aktiviteter kopplat till förändringsförmåga och LEAN, i syfte att utveckla 
såväl företagen som att öka kompetensen hos medarbetarna. Insatserna 
bestod bland annat av en verktygslåda för kontinuerlig förbättring, RPA 
– Rapid Plan Assessment, LEAN, underhåll, grundläggande produktions-
teknik, kvalitet & ISO 0991-certifiering samt 8D – problemlösningsmetodik 
och rapportering. Vi genomförde tillsammans ett antal seminarier och 
workshops med teman som flexible robotautomation, elektromobilitet 
och framtidens elektrifierade gruvfordon, ELVÄG – teknik, utmaning och 
framtid, Elektromobilitet med Scania.

Vi startade en seminarieserie på temat Elektromobilitet. Genom serien 
lyfte vi fram den utveckling som nu sker inom elektrifiering hos Original 
Equipment Manufacturer (OEM) och i branschen generellt, i huvudsak 
riktat till underleverantörer inom fordonsindustrin. På ett lättillgängligt sätt 
gav vi deltagarna en möjlighet att se och förstå den pågående utveckling-
en och sporrade dem till att agera i linje med pågående omställning. 

Tillsammans med Epiroc genomförde vi seminarier om framtidens gruvfor-
don och med Reserach Institutes of Swedden (RISE) om elvägsteknologi. 
Vi lyckades bygga upp en bra bas för fortsatta seminarier, vilket gör att 
serien kommer att pågå löpande under hela projekttiden.

Genom projektet har vi bidragit till att skapa starkare kopplingar till 
nationella program såsom Robotlyftet och Produktionslyftet, vilket har 
gjort att vi på ett bättre sätt har kunnat lotsa företag in i dessa utveck-
lingsprogram.

Seminarieserien finns inspelad och delar finns att se här: 
http://alfrednobelsp.se/transmission/

Tack vare det gemensamma arbetet har vi bidragit till att stärka or-
ganisationernas positioner i innovationssystemet. Projektet har också 
bidragit till att aktualisera diskussionerna om att skapa en industri-
utvecklingshubb i Örebro län, ett arbete som pågår för fullt. Det har 
också bidragit till att stärka samarbetsklimatet i regionen, vilken skapat 
förutsättningar för nya projekt med ytterligare finansiering till gagn för 
regionens fordonsindustri. 

*Alfred Nobel Science Park, Mälardalens Högskola, MITC och Örebro 
universitet har, med stöd av Region Sörmland, Region Örebro Län, 
Eskilstuna kommun, Lindesbergs kommun och Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden (ERUF), i TransMissionprojektet, gemensamt tagit sig 
an de utmaningar teknikskiftet innebär. Syftet är att befästa en konkur-
renskraftig fordonsregion genom att stötta berörda aktörer i övergång-
en mot fossilfria, eldrivna transporter, med stark inriktning på leverantö-
rer. TransMission löper på till och med 30 april 2023.

Produktionslyftet
Inom ramen för Transmission har vi hjälpt till att lotsa in företag till pro-
grammet Produktionslyftet. Programmet syftar till att utveckla industri-
företag att bli bättre och effektivare. Responsen ute hos företagen har 
varit mycket positiv och man framhåller bland annat att det är lättare att 
tänka utifrån nya perspektiv när man får hjälp utifrån. Det har varit före-
tagens behov som har fått styra upplägget, som alltid har börjat med en 
form av daglig styrning för att få bättre kommunikation och frigöra tid 
för ledarna. 

CompCor
Inom CompCor-projektet, som leds av MITC, har vi kunnat erbjuda 
kompetensutveckling till små- och medelstora företag inom tillverkande 
industri. Tack vare riktade insatser och ett stort utbud av onlineutbild-
ningar och skräddarsydda kurser har vi skapat förutsättningar för att 
höja kompetensen hos medarbetarna och samtidigt stärkt konkurrens-
kraften. CompCor har under 2020 bland annat jobbat med AB Linde 
Maskiner, PartnerTech Karlskoga AB och Ahro AB.

Projektet drog igång i juni 2020 och avslutas i november 2022.
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STRATEGISK SPETS
Avancerad tillverkning

Resultat & effekter

Peter Rendius

”Nuläget för Alfred Nobel 
Science Park är att identifiera 
nästa utmaning för den regio-
nala industrin i linje med tek-
nikområdena inom Avancerad 
Tillverkning för att på bästa 
sätt kunna bistå företagen 
med relevanta utvecklings-
möjligheter och samarbeten. 
Ett sätt är kartläggningen av 
TRL nivåer inom industrin som 
genomförs i regionen.”

HÖRNSTENAR
INDUSTRIUTVECKLING
ADDITIVE MANUFACTURING
VANGUARD INITIATIVE
FAST LANE 4 INDUSTRY
INDUSTRI 4.0
ACES

Inom området Additiv Tillverkning (AM/Additive Manufacturing) har vi 
under 2020 fortsatt driva utvecklingen framåt. Vi har förstärkt Alfred Nobel 
Science Parks position som mäklare och koordinator, initierat samt delta-
git i olika projekt. Vi har flyttat fram våra positioner inom området både 
nationellt och internationellt och är nu i begrepp att skapa strategisk 
samverkan för att kunna agera en virtuell testmiljö inom AM. 

Vi har genom workshops, seminarier, samarbeten, plattformar och kluster-
samverkan ökat medvetenheten ute hos företagen om att Additiv tillverk-
ning är ett naturligt val för industriell framgång. Det har vi bland annat 
gjort genom en workshop arrangerad av MITC, MDH, Södertälje Science 
Park, SVID, Curt Nicolin Gymnasiet, Siemens samt Alfred Nobel Science 
Park. Satsningen finansierades av Tillväxtverket, Länsstyrelsen Östergöt-
land, Region Östergötland och Region Örebro län. Vi spred ny kunskap, 
inspiration, utmaningar, intressen och frågeställningar och förmedlade på 
så sätt ett brett perspektiv på området samtidigt som vi gav deltagarna en 
riktig energiboost.

Vi har tillsammans med näringslivet i Karlskoga, i nära samarbete med 
akademi och olika projekt, arbetat fram ett unikt geografiskt läge som 
innebär att du i princip kan promenera mellan olika företag en hel dag 
och diskutera 3D-printing. Genom att skapa nationella samarbeten har 
vi lyckats inspirera svensk industri och fler därtill, till att förstå att additiv 
tillverkning är en viktig teknologi som man behöver ha koll på. Under året 
har vi också drivit frågan om att etablera ett mer sammanhållet industrik-
luster, där flera intressenter som VBIF och Möckelnföretagen varit nära 
diskussionspartners. Vi har även samverkat med en digitaliseringsgrupp 
inom VBIF:s företagsgrupp.

Genom våra nätverk har vi arbetat för att koppla samman industrier med 
forskningsinstitut, vilket bland annat har resulterat i ett AI-projekt, finan-
sierat av Vinnova. Ett nystartat innovationsbolag inom Kemi har fått nya 
affärspartners och de har även lämnat in en ansökan till Vinnova. Två nya 
företag har flyttat in i ANSP:s lokaler i Karlskoga och ytterligare företag 
är på gång. Under året har vi arbetat med strategiska partners som t ex 
SAAB Dynamics, Amexci, Lasertech, BTC, RISE, Siemens, EOS med flera. 
Bland regionala nätverk kan nämnas Västra Bergslagens industriförening 
(VBIF), Möckelnföretagen, Handelskammaren, 3DTC-Group, IUC, KCEM. 
Samverkan har också skett med andra organisationer såsom MITC, Karl-
stad universitet, IMA, Vanguard och Nordic AM.
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Projekt & samarbeten
Aces*
Med ANSP som projektägare, har ACES syftat till att 
offentligt finansierade AM-initiativ i Östra Mellansverige 
(Sörmlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro samt Öst-
ergötlands region) ska samverka med målsättning att 
skapa gemensamma utvecklingsprojekt. Bakgrunden är 
att vi såg att det saknades samordning och koordinering 
mellan initiativen, och att var och en drev sina projekt 
på egen hand. Det fanns alltså en risk för överlapp och 
konkurrens. Genom att samla initiativen har vi kunnat 
öka konkurrenskraften både nationellt och internationellt 
samt i förlängningen banat väg för ökad användning av 
AM i företagen och tillväxt.  

Genom ACES har vi lagt grunden för en gemensam 
plattform för AM-utveckling mellan stödaktörer och 
forskning i Östra Mellansverige och ett flertal gemensam-
ma projektidéer har utvecklats. Alltifrån specifika forsk-
ningsprojekt tillsammans med internationella aktörer, till 
samverkan kring gemensamma AM-seminarier riktade till 
SME:er i Östra Mellansverige. ACES har drivits med fram-
gång och trots pandemin har en stor del av de uppsatta 
målen för projektet nåtts.

*ACES står för Additive Coordination in East central 
Sweden

Nationell AM-förstudie
Alfred Nobel Science Park har under året tillsammans 
med IUC, RISE och Region Örebro län arbetat fram ett 
förslag till en nationell satsning på AM riktat till SME:er. 
Modellen för denna kommer att kunna användas i fram-
tida storregionala satsningar, i väntan på att nationella 
medel tillsätts. Vid skrivande stund formaliseras det 
samarbete mellan flera AM-aktörer som ska möjliggöra 
en storregional AM-satsning inom Östra Mellansverige.

AM Nordic och Dansk AM-hub
Tillsammans med Dansk AM Hub har vi genomfört en 
förstudie för att hitta samverkansformer över de nordiska 
gränserna. Nära dialog har förts med ett antal företag 
i Sverige, Norge och Danmark för att få fram konkreta 
förslag på fokusområden samt gemensamma aktiviteter. 
Målsättningen på sikt är att de nordiska länderna tillsam-
mans ska ta en ledande position inom AM med koppling 
till hållbar produktion.

Vanguard Initiative 3DP
Sedan tidigare är vi ledamöter i styrgruppen för det 
europeiska initiativet VI3DP, en EU-satsning som syftar 
till att främja den europeiska industrins internationella 
konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska 
regioner inom olika områden, såsom exempelvis 3D-prin-
ting. Inom VI3DP är vi även koordinatorer för vad vi kallar 
Projectidea Pitching Platform, ett arbete som har lett till 
att antalet projekt som drivs mellan medlemmarna har 
mer än fördubblats. 

Samarbetet inom Vanguard Initiative har under 2020 lett 
till bland annat att Örebro universitet har inlett ytterligare 
ett samarbete med University of Bologna. Inom projektet 
kommer analyser av hållfasthet i nya smart designade 
3D-printade delar till sportbilar att ske. Samarbetet har 
satt Örebro på kartan och därmed inneburit möjlighet att 
visa vår spetskompetens. Det är ett tydligt resultat av ett 
långsiktigt, målinriktat, strategiskt och operativt arbete i 
Örebroregionen för att skapa samarbeten med europeis-
ka partners. 

Planen var, att under sommaren 2020, arrangera en 
internationell konferens i Örebro inom området Hybrid 
Component 3D-printing. Vi såg det som ett mycket bra 
tillfälle att lyfta våra regionala företag, genom besök på 
Lasertech och AMEXCI samt visa den forskning som sker 
vid Örebro universitet. Konferensen kommer istället att 
genomföras i juni 2021, och då med största sannolikhet 
digitalt, men fortfarande med Örebro som värd. 

Industrikartläggning MIND*
Industrikartläggninggen MIND, en förstudie som har 
genererat en mer träffsäker bild av var industrin i regio-
nen befinner sig och vilka prioriteringar som görs kopplat 
till företagens framtida utveckling inom teknikområdena i 
Industri 4.0. 

Utifrån kartläggningen har det skapats ett ramverk med 
tre block, anpassade för att matcha företagens olika 
lägen och behov av utvecklingsinsatser. Vi presenterade 
tre leveranser: en kartläggning av nuläget, förslag röran-
de en industriell HUB samt en RoadMap för industriell 
utveckling och skapandet av ovan nämnda HUB.

Det visade sig att automation och automationsrelaterade 
ämnen låg i topp, vilket också var väntat eftersom detta 
har funnits under lång tid. De stora företagen viktade 
generellt teknologierna högre, förutom när det gäller 
dataanalys, där företagen – oavsett storlek – uppgav det 
som en av de viktigaste teknologierna. Då sensortekno-
logi kom först på tredje plats gällande användning och 
viktning, fick vi en bild av behovet av sensorer i större 
utsträckning för mer avancerad automation och digitali-
sering. 

Till följd av förstudien utarbetades ett mer detaljerat 
upplägg för skapande av en industriell utvecklingsorga-
nisation av industrin för industrin. Ett arbete som genom-
fördes på uppdrag av näringslivsutveckling på Region 
Örebro Län.

*MIND står för Matrix for Industrial Network  
Development. 

Fast Lane 4 Industry
Projektet Fast Lane 4 Industry är ett samarbete mellan fem innovations-
stödsorganisationer i fem län. Samarbetet har dragits igång med syftet att 
använda varandras styrkeområden i coachning av bolagen och på så sätt 
kunna erbjuda företagen fler ”verktyg” och samtidigt skapa en snabb väg 
för industrin att få rätt stöd och hjälp inom flera Industri 4.0-områden. Vi 
har arbetat med att tydliggöra det verkliga värdet i respektive miljö, både 
internt mellan de olika innovationsmiljöerna och externt gentemot bolag 
och andra intressenter som är kopplade till respektive nätverk. 

Vi har varit engagerade i forskningsprojektet Nanosafety, ett tvärveten-
skapligt projekt med syfte att utforska vilka effekter partiklar från additiv 
tillverkning har på hälsan. Målet man vill uppnå är i förlängningen en säk-
rare arbetsmiljö för de som jobbar inom industrin. Vi har länkat samman 
företag och forskare och har sett att resultatet av projektet sannolikt kom-
mer att få stor betydelse för hela branschen. Ett medverkande företag 
har varit AMEXCI i Karlskoga, ett företag som är sprunget ur ett tidigare 
samarbete med ANSP och som nu har en väldigt viktig och framträdande 
position inom AM-området, både regionalt, nationellt och internationellt. 

Additiv tillverkning – valet för industriell framgång
Avancerad tillverkning (AM och industriutveckling) handlar om Industriell 
tillverkning genom att bygga istället för att skära. Industrin omfattas av 
flera stora tekniksprång varav AM och AI är ett par av dessa. Oavsett om 
vi tittar på verkstadsindustrin, hälsa, vård eller matproduktion så kommer 
digitaliseringen och flera av de teknikområden som beskrivs inom Industri 
4.0 att vara relevanta för samtliga företag och organisationer.

Alfred Nobel Science Park har drivit verksamhet inom additiv tillverkning 
sedan 2014 och har tack vare detta en framskjuten position i dagsläget. 
Vi har en bred nationell samverkan med flera olika partners och kopplar 
insatser för forskning och utveckling genom bland annat projekt 
som ACES och Vanguard Initiative. Utifrån det tidigare arbetet 
med projektet 3DTC har vi konkreta resultat och har byggt ett 
förtroende hos våra samverkanspartners.
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RÖSTER FRÅN NÄRINGSLIVET
Om samarbetet med Alfred Nobel Science Park

OLA, EPIROC GÖRAN, SAAB DYNAMICS

FREDRIK, Q-FOG

”Ett av de resultat som vi värderar högst är AI.
MEE-projektet som ANSP har drivit till avslut under 
2020. Genom att projektet är uppbyggt på fallstudier 
om max 6 månader så blir det mycket konkret. ANSP 
och ORU-forskare genomförde en fallstudie på sam-
arbetande robotarmar som kan tänkas ha en mycket 
intressant applikation på våra ROV:ar (Remotely Ope-
rated Vehicle) för den civila marknaden. En del farkos-
ter är försedda med elektriska manipulatorarmar och 
produktiviteten skulle avsevärt kunna förbättras med 
de resultat som framkommit i projektet.”

”Q-Fog har under många år varit en del av vis-
ningsmiljön Lägenheten på Ängen där vår mo-
bila dimsprinkler visas upp för intresserade. Det 
är både privatpersoner och olika verksamheter 
som visat stort intresse för vår unika brand-
skyddsprodukt som räddar liv vid bostadsbrän-
der. Under slutet av år 2020 inledde vi tillsam-
mans med Örebro kommun en pilotinstallation 
i Mellringe. Det är vår nya version som testas i 
skarpt läge vilket har gett oss mycket värdefull 
feedback. Detta möjliggjordes genom pro-
jektledning från ANSP och det kontaktnät som 
vi som en liten aktör inom produktutveckling 
och tillverkning inte själva har mot offentliga 
organisationer.”

”Samarbete och nätverkande är alltid viktigt, 
även för stora internationella företag som 
Epiroc. Här spelar Alfred Nobel Science Park en 
viktig roll genom att knyta ihop företag i när-
området och Örebro universitetet. Epiroc har 
stort intresse i både avancerad tillverkning och 
intelligenta system, vilket är två spetsområden 
inom Science Park.”

CAMILLA, LÄNSGÅRDEN
”Det är strategiska samarbeten som ger resultat 
och utväxling, till exempel det fleråriga samarbetet 
med Alfred Nobel Science Park. Både i forsknings- 
och innovationslägenheten på Ängen och genom 
Smart Blocks-projektet. Tack vare samarbetet har 
vi fått bra spridning på våra insatser kring digitala 
lösningar som leder till ökad livskvalitet för såväl 
boende, fastighet som personal, vilket gynnar vår 
ambition om att vara ett innovativt fastighetsbolag 
med hållbara lösningar för framtiden.”
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STRATEGIER FRAMÅT
Spetsområden och erbjudande

Oavsett vad som händer i samhället runt omkring oss så är vår målsättning att alltid 
blicka framåt och utarbeta strategier som kopplar an till vårt uppdrag och vår roll 
i innovationssystemet, att vara tillväxtmotor och mötesplats för matchning mellan 
näringsliv, forskning, offentlig sektor och civilsamhället. 
 
Vi fortsätter att ha hållbarhetsmålen och Agenda 2030 som bas och drivkraft för vårt 
arbete och vi fortsätter arbeta för ett innovativt och framåttänkande näringsliv, såväl 
regionalt som nationellt och internationellt. Gemensamt skapar vi en Science Park 
till nytta för regionen, med tydliga roller och erbjudanden för att underlätta för inno-
vationer, för skapandet av mötesplatser och spridning av kunskap. Vi har under 2020 
utvecklat hur vi vill kommunicera vårt varumärke, vårt arbetssätt och våra tjänster 
och har landat i följande erbjudanden:
 
Mötesplatser
Nätverk och kontakter
Infrastruktur för test och utveckling
Rådgivning och stöd i innovationsprocessen
 
2021 kommer innebära ekonomiska och organisatoriska förändringar  
som kräver en hårdare prioritering av vår verksamhet. Området  
Hälsa kommer därför, efter dialog med våra ägare, inte att  
prioriteras under 2021. 

2021 kommer istället vårt fokus ligga på att stötta utvecklingen  
av den avancerade tillverkningsindustrin. Dessutom är logistik  
utpekat som ett uppstartsområde under året. Vi kommer att utreda  
vad som behövs för att hitta den tillämpning som bäst gynnar den  
avancerade tillverkningsindustrin och koppla det till våra förutsättningar  
att tillhandahålla/facilitera kunskap och spets för att lösa hinder och behov. 
 
2021 är året då vi kommer att utforma hur vi ska arbeta med innovativa idéer, ett 
arbetssätt som ska harmonisera med övriga aktörer i det regionala innovationsstöd-
systemet och gälla oavsett spetsområde. Vi ska erbjuda fler mötesplatser i likhet 
med Nobel talks som vi startade upp under 2020. Mötesplatserna ska möjliggöra att 
nya samarbeten uppstår, att kunskap sprids och att innovationer utvecklas vidare.
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FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

Alfred Nobel Science Park AB
Org.nr 556948 – 0576

RESULTATRÄKNING     2020-01-01   2019-01-01
      Not 2020-12-31   2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m m  
Nettoomsättning      18 133 218    20 830 805
Övriga rörelseintäkter            133 287         135 379
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m m   18 266 505   20 966 184

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader      -6 787 907     -7 936 143
Personalkostnader     -10 769 999   -10 979 409
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
Anläggningstillgångar            -28 464            -7 472
Övriga rörelsekostnader                        -7 147               -147
Summa rörelsekostnader    -17 593 520   -20 582 216

Rörelseresultat            672 402         383 968

Finansiella poster
Ränteintäkter                2 554      49
Räntekostnader               -1 137             -6 733
Summa finansiella poster             1 417            -6 684

Resultat efter finansiella poster         674 402         377 284

Bokslutsdispositioner     
Förändring av periodiseringsfonder        -160 000         -120 000
Summa bokslutsdispositioner        -160 000        -120 000

Resultat före skatt            514 402         257 284

Skatter
Skatt på årets resultat          -116 578           -80 228
 
Årets resultat       397 824      177 065

Alfred Nobel Science Park AB
Org.nr 556948 – 0576

FLERÅRSÖVERSIKT     2020  2019  2018  2017 
 
Nettoomsättning                18 133 218      20 830 805      18 891 567      17 689 959
Resultat efter finansiella poster                      674 402               377 284          -569 143           760 747
Soliditet                                39,32               15,64               15,24                  20,58

Definitioner av nyckeltal, se noter. 

Förändringar i eget kapital
    Aktiekapital  Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång  100 000    1 079 780  177 056  1 274 165
Resultatdisposition enl beslut 
av årsstämma          177 056             -177 056                0
Årets resultat                    397 824      397 824
Belopp vid årets utgång  100 000    1 274 165              379 824  1 671 989

Resultatdisposition
    
Medel att disponera:  1 274 164
Balanserat resultat     397 824
Årets resultat   1 671 988

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning  1 671 988
    1 671 988

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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BALANSRÄKNING 
tillgångar

BALANSRÄKNING
eget kapital & skulder

Alfred Nobel Science Park AB
Org.nr 556948 – 0576

Balansräkning     2020-12-31   2019-12-31
     Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer     3       106 398          134 862
Summa materiella anläggningstillgångar      106 398         134 862

Summa anläggningstillgångar        106 398         134 862

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar           236 636       4 082 931
Fordringar hos Örebro kommun                    0          766 500
Övriga fordringar            74 452          149 198
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    3 867 472       4 253 733
Summa kortfristiga fordringar     4 176 560      9 252 362

Kassa och bank    4
Kassa och bank           783 151                    2
Summa kassa och bank         783 151                   2

Summa omsättningstillgångar    4 959 711       9 252 364

Summa tillgångar            5 066 109    9 387 226

Alfred Nobel Science Park AB
Org.nr 556948 – 0576

Balansräkning     2020-12-31   2019-12-31
     Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital           100 000           100 000
Summa bundet eget kapital        100 000          100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat       1 274 164        1 097 109
Årets resultat           397 824           177 056
Summa fritt eget kapital     1 671 988       1 274 165

Summa eget kapital      1 771 988       1 374 165

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver         280 000           120 000
Summa obeskattade reserver        280 000          120 000

Långfristiga skulder           
Checkräkninggskredit                     0           908 591
Summa långfristiga skulder                   0          908 591

Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder          440 225           881 740
Övriga skulder           591 281                        743 738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    1 982 615        5 358 992
Summa kortfristiga skulder     3 014 121       6 984 470

Summa eget kapital och skulder  5 066 109    9 387 226
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NOTER
till resultaträkningen

NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper
  Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och  
  Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

  Definition av nyckeltal
  Soliditet
  Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

  Materiella anläggningstillgångar
  Tillämpade avskrivningstider:        Antal år

  Maskiner och andra tekniska anläggningar      5
  Inventarier, verktyg och installationer       5

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 2  Medeltal anställda      2020   2019

  Medeltalet anställda bygger på av bolaget 
  betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

  Medelantal anställda har varit     10,0   11,0

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 3  Inventarier, verktyg och installationer   2020-12-31  2019-12-31
 
  Ingående anskaffningsvärden           142 334                  0
  Inköp             0        142 334
  Utgående anskaffningsvärden          142 334       142 334
  Ingående avskrivningar             -7 472      0
  Årets avskrivningar            -28 464          -7 472
  Utgående avskrivningar           -35 396                  -7 472
  Redovisat värde            106 398       134 862

Not 4  Kassa och bank      2020-12-31  2019-12-31

  Underkonto till Örebro kommun         783 150                  0
               783 150                  0
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