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Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 
31 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 599 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. 
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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Trafikverket tar plats i Diös 
lokaler i centrala Skellefteå 
Trafikverket har tecknat grönt hyresavtal med Diös i Skellefteå för ett av sina 
projektkontor för Norrbotniabanan och flyttar till nya centralt belägna lokaler med 
hög tillgänglighet, goda kommunikationer och närhet till stans stora serviceutbud. 
Utveckling av lokalerna har påbörjats och inflyttning sker i november.  
 
Norrbotniabanan är en 27 mil ny, kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som när den står färdig innebär 
många positiva effekter för både den norra regionen och för Sverige som helhet. Nu utvecklar Diös ett nytt 
modernt kontor om drygt 400 kvadratmeter för ett av Trafikverkets projektkontor för Norrbotniabanan. 
Stora delar av inredningen återanvänds och fokus ligger på att skapa en inspirerande miljö med externa 
mötesytor och interna projektytor.  
 
–  Skellefteå är fortsatt under spännande utveckling och Norrbotniabanan är viktig del i den gröna 
omställningen med ökade möjligheter till miljövänliga resor och transporter. Vi är mycket glada över att få 
välkomna Trafikverket till sina nya lokaler i höst, säger Jenny Forssell, kommersiell förvaltare, Diös Skellefteå.  
 
Det gröna hyresavtal som skrivits mellan Trafikverket och Diös innebär ett gemensamt åtagande för hållbart 
agerande från båda parter gällande energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering samt information. 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Jenny Forssell, kommersiell förvaltare, Diös Skellefteå 
Telefon: 010-470 98 52 
E-post: jenny.forssell@dios se  
 


