
VÄRLDENS FRAMTID



KORTA FAKTA 
OM LULEÅ
• RESIDENSSTAD I NORRBOTTEN

• 78 867 INVÅNARE  (2021)

• 90 MIL TILL STOCKHOLM

• MEDELÅLDER 42 ÅR

• GLOBAL MITTPUNKT FÖR GRÖNA INNOVATIONER

• MEDIANINKOMST PÅ 306 267 KR KÄLLA: EKONOMIFAKTA



CITYPULS + NATUR + DU

Närheten är en fantastisk upplevelse i sig. Närheten mellan citypuls 
och natur, mellan levande restaurangliv och relaxat strandhäng. 
På vintern kan du dra på dig skridskor i city och åka ut på isvägen, 
på sommaren kan du skala av dig citykläderna och bada i centrum.



KULTUR + IDROTT+ DU

Upplevelser finns det också gott om. Ett sprudlande kulturliv  
med Norrbottensteatern och Kulturens hus, bland mycket annat. 
Och idrotten drabbas årligen av nervdallrande guldfeber.  
Vilken upplevelse ger dig puls?



SKOG + SKÄRGÅRD + DU

Länet erbjuder mängder av ytterligheter. Skogens stigar  
eller skärgårdens sandstränder som lurar dig till tropikerna.  
Allt ryms här i vår region. Det är därför världen reser hit, för  
att uppleva Europas sista vildmark.

Antalet öar i Luleå skärgård

1300



30° VARMT +  30° KALLT + DU

Vi är ytterligheterna. Arktisk kyla blir tropisk värme. 
Det kan skilja 60 grader mellan knarrande snö och gassande sol. 
Solligan, visst, vi är i topp. Ibland dygnet runt.



NORRSKEN + LJUSA NÄTTER + DU

Vi är en exotisk plats. Även vi som vuxit upp här trollbinds 
av midsommarnätternas magiska ljus och polarnattens 
böljande norrsken. En unik magi – i vardagen.



VÄRLDSARV + FRAMTID + DU

Luleå är navet i den gröna industriella revolutionen 
som sker här i norr. Grönt stål, gröna batterier 
och grön energi. Miljarder investeras här. 
Och när andra ska beskriva vår stad är man tydlig: 
Världens framtid finns i Luleå.

Andel högskoleutbildade

45%



DET FINNS MILJARDER ANLEDNINGAR ATT TITTA LITE EXTRA 
PÅ LULEÅ. DE INDUSTRIELLA INVESTERINGARNA I VÅR REGION 
SKAPAR ENORMA MÖJLIGHETER FÖR FÖRETAGSAMHET OCH 
ENTREPRENÖRSKAP. OCH JOBB. MASSOR AV JOBB.

+ LKAB + HYBRIT + TALGA + MALMPOR 
+ NORRBOTNIABANAN + H2 GREEN ST 
+ SSAB + LTU + DU



ENTREPRENÖRER + IDÉER + DU

I Luleå föds inte bara idéer. Vi förverkligar dem också. Vi har en lång  
tradition av innovation och utveckling. Det är ingen tillfällighet att 
Sveriges mest framgångsrika svenska snabbmatskedjor föddes här.

473
Företag startades 2020 
Källa: Tillväxtanalys



FRITID + KARRIÄR + DU 

I Luleå är allt nära. Här är det enkelt att kombinera en spännande karriär 
med en härlig fritid. Vi brukar tala om tiominutersstaden. Du når det mesta 
inom tio minuters resväg om du bor i Luleå. Programmera nya it-tjänster  
på dagen, lek med barnen och ta en skidtur på kvällen. Du hinner.

6313
Arbetstillfällen inom privata företag



SKYBAR + KUSTNÄRA + DU

Svindlande utsikt eller egen båtplats? I Luleå finns mängder  
av attraktiva boenden. I city eller naturnära. Hästgård eller höghus. 
Du väljer. Dessutom planeras det för 4 000 nya bostäder.

4000
Antalet bostäder som planeras



BYALIV + STRANDTOMT + DU

En stuga vid älven? Eller strandtomt på en ö? Det naturnära, 
det lantliga, finns alltid nära. Luleås byar erbjuder allt från 
det lugna livet till livligt föreningsliv. Här är det alltid nära 
till både människor och stadens cityliv.



ANSVARSFULLT + HÅLLBART+ DU

Vi utvecklar den hållbara staden. Med bra kollektivtrafik, 
återvinning och trendkänsligt återbruk. Cykelvägar och 
promenadstråk är en självklarhet. Även på havsisen vintertid.



VÄRLDENS FRAMTID

I VÅR REGION FINNS INTE BARA SVERIGES HÖGSTA FJÄLL, KEBNEKAISE.  
VI HAR ÄVEN ESRANGE SOM TAR OSS TILL RYMDEN, DJUPASTE DJUP I LKAB:S  
UNDERJORDSGRUVA I KIRUNA OCH VÄRLDSLEDANDE FORSKNING I NÄRA 
SAMVERKAN MED LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET.

+ RYMDEN + GRUVOR + FJÄLL + FORS +  
+ HAV + ÄLVAR + FORSKNING + SKOG + +   
+ NATURTILLGÅNGAR + DU



FAMILJELIV +TRYGGHET + DU 

Det lilla livet med barnens bästa hittar du här. I en trygg miljö har vi gott om 
plats för lek, bra skolor och en unik gymnasieby. Det är ett enklare liv. Där allt 
är nära dig och stressen mindre. Vardagspusslet går faktiskt att lösa här.



OLIKA + GEMENSKAP + DU 

Luleå är en plats för alla. Vi gillar olika. Hårdrock eller kyrkorgel. 
Hockey eller Ibsen. Vi ryms allihop och berikar varandra med våra 
olikheter. Oavsett vem du är - är du hemma här. 



SCENEN + PUBLIKEN + DU 

Är du talangfull? Då är Luleå rätt plats för dig att växa. Här förädlar vi alla typer  
av råvaror. Musikaliska talanger får sin skolning i vår kostnadsfria Kulturskola  
för att sedan bli fullfjädrade artister med stöd av BD Pop. Du kan också inspireras 
och njuta av internationella och nationella artister på någon av Luleås scener.



VÄRLDEN + HEMMA + DU 

Det är nära hem – men också bort. Ja, jo, ibland reser vi ut i världen. 
Det kan vara skönt att få längta hem en stund, eller bara njuta av något 
nytt. Och världen är nära. En dryg timme till Stockholm. Direktcharter 
utomlands. Du reser enkelt oavsett vart du vill.



+ TREE HOTEL + JOKKMOKKS MARKNA 
+ ARCTIC BATH + GAMMELSTADS KYRK 
+ STORFORSEN + ICEHOTEL + DU

DU HAR VÄRLDENS BUCKET LIST RUNT HÖRNET – OM DU VILL. 
INTERNATIONELLA VÄRLDSDESTINATIONER KAN DU BESÖKA 
ÖVER DAGEN. VILKA HAR DU SJÄLV BOCKAT AV?



LULEÅ ÄR MÅNGA SAKER SAMTIDIGT. 
DEN LILLA STADENS NÄRHET OCH TRYGGHET MED DEN 
STORA STADENS UTBUD AV UPPLEVELSER. 
TILLVÄXT, NYBYGGDA BOSTÄDER, INDUSTRIETABLERINGAR, 
UNIVERSITET OCH EN BUBBLANDE FRAMTIDSTRO. 

”VÄRLDENS FRAMTID FINNS I LULEÅ” 
SKREV AFTONBLADETS JOURNALIST PETER KADHAMMAR. 
KANSKE GÖR ÄVEN DIN DET. VÄLKOMMEN TILL LULEÅ.


