Edison Park
Ideon Science Park, Lund

En plats som
ger energi
Här kommer du att trivas.
Med generöst tilltagna sociala
ytor, ett auditorium för föreläsningar och events, många
grönskande arbetsplatser i
såväl parken som på terrassen
och unikt många energismarta
lösningar, är Edison Park inte
bara en levande miljö som
måste upplevas. Här alstras
även energi – på många plan.

Navet för
akademi och
näringsliv

Läget på Ideon Science Park ett stenkast från
Lunds Tekniska Högskola och Ekonomihögskolan,
ger dig inte bara tillgång till de skarpaste hjärnorna
och ett myllrande nätverk. Du har även regionaloch stadsbussarna som stannar precis utanför
och spårvagnen ett par hundra meter bort.

Vill du hellre köra hit, kör du bara av E22 strax
intill och parkerar i vårt mobilitetshus med 700
parkeringsplatser. Men vi vill förstås slå ett slag för
cykeln och har därför även ett stort cykelgarage
med plats för närmare 1 300 cyklar.

Edison Park
2 kontorshus
1 mobilitetshus
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Miljöbyggnad Guld
Plusenergihus (FEBY Guld plushus)
Passivhus (FEBY Guld)
PARKERING

Bil- och cykelgarage

Grogrund för idéer
och innovation
I hjärtat av Ideon Science Park byggs nu det nya Edison Park.
De två kontorshusen med stora fönster och generösa takterrasser
binds samman av en grönskande park på 3 000 kvm som
för tankarna till internationella campus med liv och rörelse,
nyskaparanda och kreativ innovation. Här, på gräsmattan, på
arbetsplatsen mellan träden eller på kanten av solcellskonstverken, kläcks affärsidéerna till morgondagens unicorns.
Ett diskret parkeringshus gömmer undan bilarna, kvar är ett
kuperat grönområde med ergonomiska arbetsplatser för
fokus, mötesplatser för väntade såväl som oväntade besök
och ytor för träning och fest. Längs husen ligger caféer med
uteserveringar, serviceställen som kemtvätt och cykelverkstad,
butiker och delis. Myllrande energi för den som vill, fokus för
den som behöver.

• Reception

• Café

• Takterrass

• Restaurang

• Auditorium

• Deli

• Mötesrum

• Gym

• Eventytor

• Cykelservice

Energi på många plan
Att bygga nästa unicorn kräver energi. Därför är Edison Park
skapat så att det inte bara är självförsörjande på el, utan även
förser dig med energi. För att du ska kunna ägna dig helhjärtat
åt det du vill, tar vi hand om allt det andra. Du får en bemannad
reception som tar hand om alla praktiska ting och besök.
Ett grönskande entréplan med generösa fönster som suddar ut
gränserna för ute och inne. Assistans när du behöver inför möten
eller konferenser. Fri tillgång till inspirerande föreläsningar i vårt
auditorium en trappa upp. Och inte minst, fri tillgång till den
unika takterrassen som har allt från arbetsplatser ute i det fria
till ett mysigt orangeri.

Ett smultronställe
på taket
Högst upp i huset finns en gemensam generöst tilltagen
takterrass med hisnande utsikt. Måndagsmöte med fågelsång?
AW på taket? Castellums populära WorkOUT® gör möten och
ergonomiska arbetspass ute i det fria till en självklarhet under
sommarhalvåret. När graderna sjunker är du välkommen in i
värmen i terrassens orangeri, oavsett om du vill arbeta ostört,
imponera på kunder, köra ett yogapass, ha en matlagningsaktivitet för teamet eller något helt annat. Självklart med full
tillgång till el och WiFi. Det är ju en arbetsplats.

• 1-3 kontor per våningsplan med
kontorsytor på 273-983 kvm
• Coworking/Flexkontor
• Utomhuskontor

Flexibelt efter behov,
designat för komfort
Öppet kontorslandskap med kompletterande
konferensrum eller privata arbetsrum åt var och en?
Ta chansen att vara med från början och forma
ditt drömkontor. Varje våningsplan utgörs av
ca 983 kvm som kan delas in i en till tre kontor
(273 kvm – 983 kvm/kontor). Ni kan även fördela

ert kontor på flera plan. Skulle ni i förlängningen
behöva expandera och det kanske fort, erbjuder
vi många olika lösningar. Vi har bland annat ett
coworkingföretag i huset, som hyr ut såväl rum
som hela kontor över både kortare och längre tid.
De erbjuder även assistans vid till exempel möten

och liknande. Och för den som vill förkovra sig eller
nätverka, anordnar de olika typer av föreläsningar
och events.
Oavsett vilken kontorslösning du väljer, har du
även fri tillgång till arbetsplatserna i parken, på

terrassen och i övriga gemensamma utrymmen.
Och oavsett var du väljer att sitta för stunden,
garanteras du ergonomisk komfort, optimal
ventilation, centralt placerade vattenstationer
och generöst ljusinsläpp med bländskydd.
Vi bygger hållbart.

• Miljöbyggnad Guld
• Plusenergihus (FEBY Guld)
• Passivhus (FEBY Guld plushus)

Hållbart byggt för ett hållbart liv
Båda husen är certifierade med Miljöbyggnad
Guld, FEBY Guld och FEBY Guld Plushus, vilket
betyder att de är hållbart byggda för en hållbar
drift. Effektiv ventilation och högisolerade väggar,
tak och golv minimerar värmeförluster samtidigt
som värmen från till exempel människor och sol

tillvaratas. Här finns även många miljösmarta
lösningar som till exempel avloppsvärmeväxlare,
där det rena vattnet värms upp med hjälp av det
använda, redan varma, vattnet. Edison Parks
solceller och vindkraftverk producerar närmare
900 000 kWh per år, vilket räcker gott och väl till

såväl fastighetsdriften som åt alla hyresgäster och
verksamheter. Det är inte utan stolthet som vi kan
säga att detta, tillsammans med certifieringarna,
gör Edison Park unikt i Sverige.

Planskisser
Typplan, 1 kontor

Typplan, 2 kontor

KONTORSLOKAL A 596 m2

KONTORSLOKAL A 983 m2

KONTORSLOKAL B 385 m2
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Typplan, 3 kontor

Plan 8, terrass
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KONTORSLOKAL A 323 m2

KONTORSLOKAL A 582 m2

KONTORSLOKAL B 273 m2

KONFERENSYTOR 62 m2

KONTORSLOKAL C 385 m2

TAKTERRASS
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Vill du veta mer om Edison Park?

Kontakta Helen Greve
Affärsutvecklare Uthyrning
helen.greve@castellum.se
+46 46-38 58 79

Kontakta Mattias Wallin
Projektledare
mattias.wallin@castellum.se
+46 40-38 37 10

Castellum är fastighetsbolaget som hjälper företag att utvecklas och människor att växa. Vi är
en av Nordens främsta aktörer och finns på de största tillväxtorterna i Sverige, samt Köpenhamn
och Helsingfors. För oss är det självklart att sätta människan i centrum och fastigheten runtom.
Det är så vi bygger framgångsrika arbetsplatser, tillsammans med våra kunder.
castellum.se

