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I Luleå lever
78 000 människor och
ungefär 90 nationaliteter som
tillsammans formar samhället.

I Luleå är allt nära
Vi brukar tala om tiominutersstaden – du
når det mesta inom tio minuters resväg om
du bor i Luleå. Men här finns så mycket
mer: isbanan på vintern, ljusa sommarnätter, Kulturens hus, fyra elitlag i högsta
serien, ett universitet med 15 500 studenter
och Sveriges första regionteater.
Här finns 78 000 människor och ungefär 90
nationaliteter som tillsammans formar Luleå.
Vi har sammanställt 123 goda skäl att
gilla Luleå, ett litet urval bara. Listan går
att göra mycket längre. Besök gärna våra
webbsidor för att läsa mer.
• Service och information - www.lulea.se
• Nyheter - www.vartlulea.se
• Film - www.vartlulea.se/play
• Besökare - www.visitlulea.se

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör
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Luleå kommun
är Luleås största och
Norrbottens näst största
arbetsgivare med cirka
7 300 medarbetare.

Foto: Per Pettersson

Arbetsmarknad
1.

Luleåregionen är den största arbetsmarknadsregionen norr om Stockholm med 176 000 invånare. Regionen har stort behov av arbetskraft 		
inom många yrkesområden.
2. Ungefär 14 000 personer arbetspendlar varje dag
till och från Luleå från hela Sverige.
3. Luleå kommun är Luleås största och Norrbottens
näst största arbetsgivare med cirka 7 300 med-		
arbetare. Kommunen nyanställer fler än 700 per år.
4. Största privata arbetsgivaren är SSAB med ca 		
1 400 anställda. Industriföretaget Ferruform har
drygt 500 anställda och Telia Sverige AB närmare
500 anställda.
5. Metallurgiskt centrum med Sveriges största masugn (SSAB) och avancerad metallurgisk forskning (Swerim) för kunder i hela världen. 		
Europeisk nod för forskning om mineraler från 		
utvinning till förädling.
6. Luleå Science Park är Norrlands största teknikby.
Ett 100-tal kunskapsföretag, tillsammans cirka 		
1400 anställda, med världen som marknad.
7. IT-branschen i Luleå har cirka 1 940 anställda 		
och anställer varje år ca 150 personer.
8. Norrbottens Flygflottilj (F21) är den största flottiljen
i Sverige. Ett av världens största flygövnings-		
områden finns i Norrbotten.
9. Sunderby sjukhus, både länssjukhus och närsjukhus, har 2 800 anställda. Har utbildningscentrum
för läkarstudenter och patienthotell.
10. Luleå har de senaste åren haft lägre arbetslöshet
än riksgenomsnittet. Även ungdomsarbetslösheten ligger under riksgenomsnittet.
11. Stor andel högutbildade. I åldersgruppen 25-64
år har 47 % eftergymnasial utbildning jämfört 		
med 43 % i riket (2019).
12. Luleå placerar sig i topp i landet när det gäller att
snabbt få ut nyanlända i arbete eller utbildning. 		
90 dagar efter den så kallade etableringen har 55
procent en sysselsättning, jämfört med rikets 32
procent.

Luleå hamn är en
av fem svenska hamnar
som toppklassas av EU.
Ny djuphamn och djupare
farled planeras.
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Näringsliv
13. I Luleå finns Arctic Business, utsedd av Vinnova 		
som en av top-6 i Sverige 2021-2024, som startupmiljö för nya innovativa bolag speciellt inom IT, 		
rymd, energi och industri.
14. Luleåregionen är ledande i Europa inom energieffektiva gröna datacenter .
15. Besöksnäringen ökar för varje år och omsätter i
Luleå över en miljard kronor. Ökningen är högre
än riksgenomsnittet.
16. Luleå satsar på att bli en ledande mötesdestination.
Luleå har över 1 100 hotellrum och kapacitet för
möten för 4 000 personer. Möjlighet till evenemang
för upp till 10 000 personer i stadens arenor.
17. Luleås näringsliv strävar efter att vara i framkant av
datacenterinnovation. Förnyelsebar energi till
konkurrenskraftigt pris, driftssäkert och tryggt högspänningsnät, kyligt klimat och hög teknisk kompetens stod bakom etableringen av Facebooks datacenter 2011.
18. 2018 har 19 stycken datacenter med en sammanlagd kapacitet på 300 MW byggts eller initierats i
Luleåregionen.
19. Luleå hamn är Sveriges fjärde största hamn och
en av de hamnar som har valts ut som strategiskt
prioriterad av EU. Sjövägarna till Luleå rustas för
framtidens transportbehov.
20 Tillsammans med Luleå tekniska universitet och
industrin har RISE (ICE) byggt en unik testbädd
som ger hållbara lösningar för datadriven teknik,
såsom 5G, AI och Edge-datacenter.
21. Exotiska vintermiljöer lockar utländska filmteam
till inspelning av resereportage, reklamfilm och 		
musikvideo.

På Kronan växer
en hel ny stadsdel fram.
Ytterligare 2 000 bostäder ska
byggas med närhet till både
centrum och naturen.
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Boende

22. Luleå växer. De senaste åren har befolkningen
ökat med i snitt cirka 500 Luleåbor varje år.
23. Runt 100 byar inom kommunen. Var fjärde invånare bor på landsbygden.
24. På Kronan växer en helt ny stadsdel fram för 		
7 000 invånare med både närhet till centrum och
naturen. 2 000 bostäder, parker och ett stadsdelscentrum byggs etappvis fram till 2030.
25. Byggtakten är hög. Under 2020 beräknas omkring
600 nya bostäder produceras.
26. Luleås kommunala bostadsbolag Lulebo äger 		
och förvaltar drygt 7 450 lägenheter, varav cirka
1 000 är studentbostäder och cirka 125 kommersiella lokaler. Bolaget ska 2014-2023 bygga 1 000
nya bostäder, varav ungefär hälften redan byggts.
27. Lulebo har två årgångshus för alla som fyllt 65 år.
Trygghetsboende för äldre över 65 år finns i fem
stadsdelar.
28. Luleå har flera år i rad haft landets lägsta boendeavgifter, det vill säga sammanlagda kostnaden för
värme, el, vatten och avfall.
29. Senast 2020 kommer 98 procent av kommunens
alla hushåll att ha tillgång till bredbandsfiber.
30. Luleå Energi har byggt en av världens nordligaste
solkraftsparker där man installerar nya, smarta
solcellspaneler anpassade för det nordliga klimatet.
31. Luleå Energi har ett av Sveriges största fjärrvärmenät. I samarbete med industrin tas över-		
skottsenergier tillvara för att göra el, värme och
torkgas till biobränsle.
32. Luleå Energi har flera år i rad haft Sveriges nöjdaste kunder enligt Svensk Kvalitetsindex.

Kulturens hus är
Luleås kulturella nav.
En självklar mötesplats med
500 000 besökare årligen.
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Luleås ljusa nätter
lockar många besökare till
sommarens arrangemang.
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Nöje
44. Luleå firar 400-årsjubileum år 2021 med aktiviteter
och festligheter under hela året.
45. Luleå Pride – festival som lockar tusentals till 		
parad i juni.
46. Luleå Stadsfestival och Sensommarfestival, två
stora arrangemang som planeras för 2021.
47. Fler festivaler: Bok & Bild, Luleå Biennalen, 		
Internationell matfestival, Kulturnatten, Filmkonvent, Internationell körfestival, Norrbotten Media
Week.
48. Många musiker och band som Norrbotten Big
Band, Mattias Alkberg, Raised Fist och Movits.
49. Shoppingstad med flera gallerior i centrum och
handelsområdet Storheden strax utanför.
50. Biograferna Filmstaden och Folkets bio.
51. Inomhusanläggningar som Leos Lekland, 360 		
Trampoline Center, Alcatraz och Padel 365.
52. Luleå har ett stort restaurang- och kaféutbud 		
varav flera White Guide-listade. I staden finns 		
även drinkbarer, nattklubbar, pubar och sportbarer.
53. Stadsparken är en oas mitt i centrum med liv året
runt: julkalender, snö- och isskulpturer, musik och
barnteater. Totalrenoveras under 2020 och återinvigs i augusti 2021. Även Hermelinsparken renoveras, och återinvigs 5 juni 2021. Invigningarna
ingår i stadens 400-årsfirande.
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66. Luleå
är en tillgänglig stad för personer med funktionsnedsättning. Enligt Myndigheten för delaktighet
är Luleå kommun särskilt bra när det gäller fysisk
tillgänglighet, arbetsmarknad och utbildning.

All kommunal
gymnasieutbildning
är samlad i ett centralt
beläget campusområde,
gymnasiebyn.
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Utbildning
67 Luleå tekniska universitet har ca 15 100 studenter
och 1 700 anställda, varav över 200 professorer.
68. Luleå tekniska universitet har många starka områden: gruvteknik, metallurgi, informations- och
kommunikationsteknik, energiteknik m fl. De 70 		
forskningsämnena omsätter årligen närmare
1 miljard kronor.
69. Skolan i Luleå utvecklar väsentligt tvåspråkiga

förskolor i meänkieli, samiska och finska.
70. All kommunal gymnasieutbildning är samlad i 		
centrum, Luleå gymnasieby, med ett stort antal
program och inriktningar.
71. Gymnasieskolan har spetsutbildning i matematik
och nationella idrottsutbildningar i basket, fotboll,
innebandy, ishockey, kanot och konståkning.
72. Det finns tre fristående grundskolor och två fristående gymnasieskolor.
73. Väl utbyggd vuxenutbildning med bl a yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. 		
Över 2 000 personer läser årligen på Vuxenut-		
bildningen.
74. Luleå kulturskola är avgiftsfri. Cirka 7 000 elever
från förskola till gymnasiet deltar årligen.
75. Skolan i Luleå arbetar för att två rätter serveras
varje dag inom grund- och gymnasieskolan, 		
varav ett alternativ är vegetariskt
76. Luleå kommun erbjuder alla Luleåbor som går 		
sista året i grundskolan eller år 1 och 2 på gymnasiet tre veckors feriejobb under sommaren.

Över en mil lång
plogad skridskobana och
promenadstråk på havsis
runt centrala Luleå.
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Fritid

77. Luleåborna är enligt Statistiska Centralbyråns 		
medborgarundersökning bland de mest nöjda i
landet vad gäller fritidsmöjligheter.
78. Luleås isvägar är med på TV-kanalen CNN:s lista
över 50 naturupplevelser man rekommenderar 		
sina tittare. På listan,”Natural wonders: The ultimate
list of scenic splendor” finns även sevärdheter som
Grand Canyon och Stora Barriärrevet. Luleås milslånga isbana runt centrumhalvön lockar ut tusentals Luleåbor och besökare under fina vinterdagar.
Efter nyår plogas 25 km isvägar till några av de 		
stora öarna i skärgården.
79. Över 100 mil preparerade skoterleder i kommunen.
80. Badhus i Råneå, centrala Luleå och Gammelstad.
Det finns även tempererade utomhusbassänger
i Karlsvik, Örnäset och Råneå.
81. Åtta ridhus, två motoranläggningar, fem ishallar.
82. Sju fritidsgårdar för Luleås högstadieelever samt
mötesplatsen Navet för unga mellan 16-20 år. 		
Motorgård i Notviken och mekverkstad i Råneå.
83. Många har egen båt. Det finns 48 småbåtshamnar
och 15 större båthamnar i skärgården. Ettans båthamn i centrum har matbutik, restaurang och 		
tankstation.
84. Flera turbåtar som tar dig ut i en fantastisk övärld
sommartid. Luleå kommun har 12 stugor i bästa
strandläge för uthyrning.
85. Fina paddelvatten i innerfjärdarna och till havs. 		
Exotisk paddling förbi stora isblock i skärgården på
våren. Tips och kartor på Luleå turistcenter.
86. Centrum med 3,9 kvadratkilometer parkmark och
fyra parker samt 3 km strandpromenad.
87. Sommar och vinter i Södra hamn i centrala 		
Luleå är en välkomnande mötesplats. Här kan 		
allmänheten låna idrottsutrustning av Fritidsbanken och prova på platsens olika aktiviteter.
88. Flera fina vandringsleder i olika naturtyper och 		
längd runt om i kommunen. Tips och kartor på
Luleå turistcenter.

Stadsnära och modern
skidstadion på Ormberget med
30 km preparerade skidspår
och slalombacke.

Foto: Susanne Lindholm

Idrott
89. Fyra populära elitlag: Luleå Hockey/MSSK, Luleå
Hockey, Luleå Basket och BC Luleå. Mars och
april är nästan alltid en spännande slutspelstid.
90. Sveriges basketcentrum med 17 basketklubbar,
varav två elitlag. Luleå Basket har tagit sex SMguld och BC Luleå åtta SM-guld.
91. Leder för cross country cykling finns på Arcusområdet och på Ormberget. Leder för downhill 		
cykling finns på Måttsund och på Ormberget.
Tips och kartor på Luleå turistcenter.
92. Steel Park – Sveriges nordligaste betongpark för
extremsport på Örnäset.
93. Boule- och Extremsporthallen – flera generationer
samlas i unik hall på Örnäset.
94. Modern skidstadion på Ormberget några kilometer från centrum. 30 km perfekt preparerade skidspår och konstsnöanläggning. Ormbergsbacken
är 270 m lång med lift, rails och hopp.
95. Sveriges nordligaste 27-hålsbana för golf finns 		
i Rutvik.
96. Måttsundsbacken söder om stan passar både 		
nybörjare och elit. Tre backar med liftar, barn-		
skidområde, puckelpist, restaurang med mera.
97. Luleå Energi Arena i centrum rymmer bland
annat elva hallar och restaurang med mera.
98. Arcushallen är en av de största inomhusarenorna
för idrott, mässor och konserter i norra Sverige.
99. Åtta ridhus samt fyra ridskolor.
100. 16 sporthallar, 23 elljusspår och 15 idrottsplatser
med konstgräs.
101. Ny gymnastikhall vid Arcus. Utrustad för 		
både kvinnlig och manlig artistisk gymnastik 		
samt truppgymnastik.

Luleå lokaltrafik
har haft Sveriges mest
nöjda kunder i stadstrafik tio år i rad.

Foto: Thomas Bergman

Kommunikation
102. Luleå Lokaltrafik, (LLT) trafikerar Europas nordligaste elbusslinje. Det är tysta, avgasfria bussar
som drivs med förnybar el vilket ger en extremt
låg klimatpåverkan.
103. Luleå lokaltrafik (LLT) har placerat sig i toppen i
mer än 10 år vad gäller Sveriges mest nöjda
kunder i stadstrafik. Linjenätet är cirka 200 kilometer långt och har över 400 hållplatser. En
vinterdag kör LLT över tusen turer med i genomsnitt 16 000 kunder. Totalt över fem miljoner resor.
104. Ett nav för transporter och omlastning mellan 		
sjöfart, järnväg och landsväg.
105. Kombiterminalen i Gammelstad knyter ihop långväga tågtransporter med lastbil ut till företag i 		
hela Nordkalotten.
106. Luleå Airport är Sveriges femte största flygplats
med cirka 1,2 miljoner resenärer per år. Flygplatsen ligger bara tio minuters bilresa från centrum.
Tre inrikeslinjer, ett 15-tal flygförbindelser på 		
vardagar till Stockholm. Ett stort antal charterflyg
året runt till turistorter utomlands.
107. Flertalet Luleåbor har högst 20 km till flygplatsen.
I hela Sverige har 25 procent av befolkningen 		
lika nära till en stor flygplats.
108. 2020 ska 75 procent av busstrafiken och kommunens tjänstebilar drivas med alternativa bränslen.
109. Bra gång- och cykelstad med 216 km cykelvägar, varav 190 km längs kommunalt vägnät.
Vintertid även gång- och cykelväg längs isbanan
runt centrumhalvön.
110. Väl fungerade vinterväghållning. Varje vinter 		
forslas mer än fyra miljoner kubikmeter snö bort.
111. Luleå hamn är Sveriges nordligaste och en av
landets största hamnar med en godsomsättning
på mer än 8 miljoner ton per år. Ca 600 fartyg
anlöper årligen. Statens isbrytare och kommu-		
nens bogserbåtar håller lederna öppna vintertid.

En världsunik
skärgård med 1 312 öar
och 1100 fritidshus.
70 000 besökare per år.
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Natur
112. En världsunik bräckvattenskärgård med 1 312 öar
och mycket orörd natur. Cirka 130 bofasta på 12
öar, 1 100 fritidshus, 70 000 besökare årligen.
113. Flera skyddade naturområden i närheten av tätorten som Ormberget-Hertsölandet och Gammelstadsviken med gammelskog och våtmarker.
114. Drygt 40 naturreservat, bland annat på Snöberget,
Bälingeberget, Gammelstadsviken, Alterberget,
Likskäret, Brändöskär och Kluntarna.
115. Gammelstadsviken är ett fågeleldorado tillsammans med centrumnära Mjölkuddstjärn. Vår och
höst samlas flyttfåglar i Alvik och Ersnäs.
116. Markerade vandringsleder i bl a Antnäs, Ersnäs,
Vitådalen, Porsön, Snöberget och från Gammelstadsviken till friluftsmuseet Hägnan. Markerade
cykelleder, Sverigeleden och Cykelspåret. En 		
cykelslinga på 18 km runt staden.
117. Luleå toppar ofta solligan. 2019 placerade Luleå
sig på en andra plats. Trots det nordliga läget strax
söder om polcirkeln är medeltemperaturen bara
drygt en grad lägre än genomsnittet för Sverige.
118. Fina badplatser i hav, fjärdar och sjöar. 40 mil
kust gör att flertalet stadsbor har vatten i närheten.
119. Stora sjöar som Persöfjärden, Hovlössjön och 		
Gammelstadsfjärden med värdefullt fågelliv som
exempelvis ugglor, rovfåglar, gäss och vadare.
120. Bra fiskevatten med bland annat harr och lax i
Luleälven och i havet. Inplanterad ädelfisk i 		
Hertsöträsket och Stora Stenträsket.
121. Vackra Råne älv är Sveriges längsta oreglerade
skogsälv och känd för det traditionella kräftfisket
i augusti.
122. Rariteter som sällsynta flodpärlmusslan och 		
många fridlysta orkidéer. Unika tallskogar på 		
Kallaxheden och Sandön med upp till 500-åriga
träd.
123. Imponerade lämningar efter istiden med vidsträckta klapperstensfält. Landet höjs varje år med 		
drygt en halv centimeter vilket gör att kommunens landareal ökar med ett hundratal hektar/år.
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