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Diös utvecklar större miljöcertifierade lokaler
till Trafikverket i Luleå
Trafikverket i Luleå expanderar sin verksamhet med fler medarbetare och utökar därmed sina
lokaler på Sundsbacken i centrum. Fastighetsägaren Diös utvecklar just nu lokalerna till ett
modernt aktivitetsbaserat kontor. I samband med det miljöcertifieras fastigheten och klassas om
enligt Breeam-in-use. Utvecklingen av lokalerna beräknas vara färdig till december 2019.
Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. På kontoret i
Luleå arbetar 330 personer, vilket nu kommer att utökas till cirka 400 medarbetare.
- Vi är glada över att kunna bidra till Trafikverkets utvecklade verksamhet med nya anpassade och
moderna lokaler. Det gröna hyresavtalet bygger på en gemensam ambition om mindre miljöpåverkan.
Fastigheten kommer också i samband med detta att klassas om enligt Breeam-in-use. Detta är del av vår
strategi om stadsutveckling där vi bland annat på sikt ska miljöcertifierade alla våra fastigheter. Nu ser vi
fram emot att få nyinviga Trafikverkets nya lokaler i slutet av året, säger Johan Lång, affärschef, Diös
Luleå.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lång, affärschef, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett
marknadsvärde om cirka 20,8 mdkr, ett bestånd om 330 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 464 tkvm, är visionen att vara
den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor
i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq
OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se
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