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Nytt kontor stärker energikluster 
 
Nu är det klart att Vattenfalls nya kontor i Luleå ska byggas av Skanska och 
certifieras enligt den högsta nivån av Sweden Green Building Council. 
Kontorsbygget innebär en fortsatt satsning på Luleå som huvudort för omkring 
300 anställda.  

 

När det nya kontoret står färdigt blir det en viktig del i det energikluster som nu formas i Luleå. 

Norrbottens unika globala potential som center för serverhallar har redan upptäckts av Facebook, 

Hydro66 och nu senast KNC, som alla etablerat sig i länet. Det nya kontoret kommer, som en del av 

Luleå Science Park och med Luleå tekniska universitet , att binda ihop Luleå i ett energicentrum. 

 

Kontoret, med plats för 300 medarbetare, kommer att samexistera med studenter och forskning vid 

universitetet samtidigt som erfarenhetsutbyte kan ske med företagen som finns i området. 

 

Den investering som Vattenfall gör i ett nytt Luleåkontor innebär också att 300 arbetstillfällen säkras 

för 15 år framåt. 

 

– Med det nya kontoret skapar vi inte bara en kontorsmiljö som bär oss in i framtiden. Vi kommer 

också att finnas nära blivande medarbetare, forskning och utveckling i världsklass vid universitetet och 

några av våra stora kunder, konstaterar Christer Ljunggren, Chef för Vattenfall Vattenkraft.  

 

Det nya kontoret ska certifieras enligt Miljöbyggnad, på högsta nivån, Guld. Miljöbyggnad, som 

administreras av Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och 

befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.  

 

– Det här är ett expansivt område där allt fler verksamheter väljer att etablera sig och vi ser fram emot 

att inleda vårt första kommersiella utvecklingsprojekt i Luleå. Vi kommer att kunna erbjuda ett 

yteffektivt kontorshus som motsvarar högt ställda hållbarhetskrav åt Vattenfall, säger Mats Engvall, 

affärsutvecklare, Skanska Sverige AB. 

 

– Genom Vattenfalls satsning på ett nytt kontor i Luleå Science Park området skapas ett världsunikt 

energikluster tillsammans med Luleå Energi, Facebook, företag i Luleå Science Park och forskning på 

Luleå tekniska universitet. Detta kluster kommer fortsättningsvis att vara viktigt för fortsatt tillväxt  

av den digitala industri som nu växer fram i Luleåregionen, säger Matz Engman Vd Luleå Näringsliv. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Christer Ljunggren, chef Vattenfall Vattenkraft, 070-66 69  380  

Marcus Andersson, regionchef  Skanska Sverige AB, 010-448 61 28 

Matz Engman, VD Luleå Näringsliv, 070- 27 75 050 
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-59 77 338 

 

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se 
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