Coworking för en hållbar utveckling

TA PLATS PÅ
FRAMTIDENS
ARBETSPLATS

HÄR TESTAR VI FRAMTIDENS ENERGILÖSNINGAR
OCH BIDRAR TILL VERKLIG ENERGIOMSTÄLLNING
KUNSKAPSCENTER OCH MÖTESPLATS
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

ENERGY EVOLUTION DISTRICT:
EN HEL STADSDEL FÖR INNOVATION

Energy Evolution Center kommer att vara en
kreativ arena för att utveckla lösningar för
smartare energianvändning och förnybar energi
som bidrar till att uppfylla lokala, nationella
och globala klimatmål. Här samlas och
samverkar forskare, startups och andra företag
med offentliga aktörer och rådgivare inom
innovations- och affärsutveckling. Energy
Evolution Center blir en naturlig mötesplats
för kunskaps- och kompetensutveckling bland
företag och organisationer som vill minska
sina miljöavtryck och effektivisera sin
energianvändning.

I stadsdelen Väster skapas ett Energy
Evolution District som kommer att fungera
som demonstrationsarena för hållbar
stadsutveckling och energianvändning. Här
kan entreprenörer, forskare, näringsliv,
fastighetsägare och offentliga verksamheter
samverka för att testa och utvärdera nya
tekniker, metoder och arbetssätt. Test- och
demoarenan ger möjlighet att driva innovation
i verklig miljö och bidrar till att snabbare nå
marknaden med kommersiella produkter
och tjänster.

ENERGY EVOLUTION CENTER

COWORKING I EN AV MÄLARDALENS
MODERNASTE ARBETSPLATSER
Energy Evolution Center blir en av Mälardalsregionens mest moderna och klimatsmarta
kontorsbyggnader med aktivitetsbaserade
arbetsplatser, konferens- och utbildningslokaler, showroom, restaurang och ett socialt
taklandskap som erbjuder såväl trädgård som
högtflygande arbetsplatser. Oavsett om du vill
hyra plats för en eller många medarbetare har
vi en passande lösning. Här är möjligheten
till möten och samarbeten med olika aktörer
inom energiområdet en naturlig och bärande
del av konceptet .
Det innebär att du som arbetar härifrån gynnas
av andras verksamheter och drivkrafter genom
utbyte av idéer och erfarenheter. Startups och
tillväxtföretag kan också bygga nätverk
effektivare och tillsammans med marknads-

aktörer, offentliga verksamheter och akademi
fokusera på affärsutveckling och innovation i
en kreativ miljö helt anpassad för ändamålet.
Byggnaden kommer att finnas på några
minuters promenad från Energimyndighetens
kontor på Väster i Eskilstuna samt på gångavstånd från Eskilstunas järnvägsstation.
Energy Evolution Center är designat för att
minimera miljöpåverkan för alla som verkar
härifrån. De miljösmarta lösningarna för
byggnaden kommer bland annat att bestå av
integrerade solceller i fasaden för egenproducerad el, energibesparande teknik,
laddningsmöjligheter för elbilar och
elcycklar samt digital visualisering av
byggnadens energianvändning.
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STRATEGISKT LÄGE I
STOCKHOLM-MÄLARDALEN
Eskilstuna är en av Sveriges främsta miljökommuner och leder vägen mot ett hållbarare
samhälle genom modiga och nydanande
satsningar. Här finns bland annat Sveriges
största anlagda våtmark för avloppsrening,
världsunika återvinningsgallerian ReTuna och
ett innovativt sopsorteringssystem. Det nya
energicentret är ytterligare en nyckelsatsning i
Eskilstunas breda miljö- och hållbarhetsarbete.
Via sin placering i Eskilstuna, där också
Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen har sina huvudkontor, har

Energy Evolution Center stora förutsättningar att verka som en mötesplats
för energiomställning i tillväxtområdet
Stockholm-Mälardalen och i förlängningen
nationellt.
I Stockholm-Mälardalen bor över tre miljoner
människor och det finns ett tydligt gemensamt fokus på hållbar tillväxt i regionen – från
elproduktion, tillverkning och transporter till
stadsutveckling och naturvård.

LÅNGSIKTIGA AKTÖRER BAKOM PROJEKTET
Bakom projektet står Eskilstuna kommun och Energimyndigheten med stöd av Europeiska
regionala utvecklingsfonden. Samarbetspartners är också Mälardalens högskola,
Munktell Science Park, Energikontoret Mälardalen och Rise.
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Följ med på resan från start!
Kontakta oss så berättar vi mer
om Energy Evolution Center och
hur ditt företag kan bli en del
verksamheten här.
Linda Werther Öhling
Projektledare
016-710 80 96, 072-977 79 36
linda.ohling@eskilstuna.se
Sara Sjöqvist
Utvecklare
016-710 44 82, 072-997 34 22
sara.sjoqvist@eskilstuna.se

