Sandbacka Park i korta fakta
Lokaler:
• Ca 22.000 m2 kontorslokaler i fem etapper
• Företagsutvecklingsprogram – utvecklingsprogram och kontorsmiljö
• för företag i utveckling
• Konferensverksamhet med 15 konferensrum av varierande storlek,
• mellan 4-100 personer.
• Reception med alla erforderliga tjänster.
• Må Bättre med gym och friskvårdsaktiviteter.
•
•
•
•
•

Racine´s på Sandbacka Park erbjuder allt från kaffe med kaka till finaste
affärslunch här finns både buffé- och tallriksservering.
Racine´s Café som förutom kaffe serverar smörgåsar (varma och kalla),
sallader och soppa i loungemiljö
Sandbacka Creative Office, arbetsplatser i kreativ och tillgänglig miljö,
samverkan, nätverk och aktiviteter, affärs- & innovationsutvecklingsstöd.
Nära Sandviken centrum – god tillgänglighet. Direktbuss med
linje 40 Gävle-Sandbacka Park, tur och retur.

Företag:
• 49 företag finns i teknikparken idag.
• Huvudkompetenser hos företagen är teknik och data/IT.
• Exempel på kompetensområde: Industriell IT.
• Företag från hela Sverige varav flera med internationell verksamhet finns i
• Sandbacka Park.
Medarbetare:
• Ca 900 medarbetare där merparten har akademisk utbildning.
Utbildning och Forskning:
• Högskoleutbildning på distans.
• Yrkeshögskoleutbildningar inom Automationsteknik- och Verkstadsteknik
• Stålindustrins Forskarskola finns etablerad och även forskare från Högskolan
i Gävle med bland annat logistik och försörjningskedjor.
• CoderDojo - lustfylld programmerings- och teknikskola för barn mellan 7-17 år
Framtid:
• Sandbacka Park – kompetenscentrum inom industriell IT, FindIT - Hållbar IT.
• Ytterligare företagsetableringar inom nischområden.
• Sandbacka Park är ett ännu starkare nav med en gynnsam miljö för utvecklingsföretag.
• Till projektet Elvägar planeras ett besökslab/center i Sandbacka Park.
• Förstudie för materialteknik - Smarta Material för Smart Specialisering
• Del av statusrapport- i det sk Mobility-as-a-service projektet (MaaS), om mobilitet oc
CO2 neutralitet.
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