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Luleå kommun

2:a upplagan

I Luleå lever
76 000 människor och
ungefär 90 nationaliteter som
tillsammans formar samhället.

I Luleå är allt nära
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 och snökonst i stadsparken, ljusa
sommarnätter, Kulturens hus, tre elitlag i
högsta serien, ett universitet med 16 000
studenter och Sveriges första regionteater.
Här finns 76 000 människor och ungefär
90 nationaliteter som tillsammans formar
Luleå. Och Luleå växer. Målet är att vi ska
bli 10 000 nya Luleåbor!
Luleå utsågs i maj 2015 till Norrlands
superkommun av tidningen Dagens samhälle.
Skrytlistan går att göra mycket längre.
Vi har sammanställt 123 goda skäl att gilla
Luleå och Luleå kommun, ett litet urval bara.
Fler fakta hittar du på lulea.se och på
lulea.nu.
Vi tror att du kan ha nytta av den här
broschyren när du ska prata om Luleå
eller i andra sammanhang när du behöver
korta fakta om Luleå.

Anne Karlenius, kommundirektör
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Luleå kommun
är Luleås största och
Norrbottens näst största
arbetsgivare med drygt
6 000 medarbetare.

Foto: Per Pettersson

Arbetsmarknad
1. Luleåregionen är den största arbetsmarknads-		
regionen norr om Stockholm med 170 000 invånare. 14 000 personer arbetspendlar varje dag.
Regionen har stort behov av arbetskraft inom 		
många områden, bland annat IT och tjänstesektorn.
2. Luleå kommun är Luleås största och Norrbottens
näst största arbetsgivare med drygt 6 000 medarbetare. Kommunen nyanställer 500-700 per år.
3. Största privata arbetsgivaren är SSAB med ca
1 200 anställda. Andra företag med över 500 		
anställda är Ferruform och Gestamp Hardech.
4. IT-branschen i Luleå har drygt 2 000 anställda
och anställer varje år ca 150 personer.
5. Luleå är ett metallurgisk centrum med Sveriges
största masugn (SSAB) och avancerad forskning
(Swerea Mefos) för kunder i hela världen. Europeisk nod för forskning om mineraler från utvin ning till förädling.
6. Norrbottens Flygflottilj (F21) är den största flottiljen
i Sverige. Ett av världens största flygövningsområden finns i Norrbotten.
7. Sunderby sjukhus, både länssjukhus och närsjukhus, har 2 500 anställda. Nybyggt utbildningscentrum för läkarstudenter och patienthotell.
8. Med 4,8 procent har Luleå lägre arbetslöshet än
riksgenomsnittet på 6,0 procent (juli 2015).
Ungdomsarbetslösheten har minskat betydligt.
9. Olika aktörer samverkar för att minska utanför-		
skap på arbetsmarknaden, bland annat samarbete med SSAB om språkpraktik för utrikesfödda.

Luleå hamn är en
av fem svenska hamnar
som toppklassas av EU.
Ny djuphamn och djupare
farled planeras.
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Näringsliv
10. Ökande tillväxt hos Luleås företag. Närmare 		
100 företag växte med mer än tio procent 		
under 2014.
11. Enligt SKL:s rankning Insikt 2015 har Luleå ett
bättre företagsklimat än landets genomsnitt.
12. Luleå har den största omsättningen inom turistbranschen i Norrbotten. Swedish Lapland är den
mest intressanta destinationen efter Stockholm
för utländska turister och har 2,4 miljoner gästnätter per år.
13. Facebook valde Luleå för sitt första europeiska
datacenter. Stabilt elnät, naturlig kyla och hög
teknisk kompetens avgjorde.
14. Tillsammans med Boden och Piteå satsar Luleå
på att bli ett globalt nav för datatrafik, The Node
Pole. Navets centrum finns på Porsön nära LTU.
15. Luleå Science Park är Norrlands största teknikby med ett 100-tal kunskapsföretag och 1 000
anställda.
16. Luleå hamn är en av fem svenska hamnar som
toppklassas av EU. Ny djuphamn och djupare
farled planeras.
17. Bioenergi i Luleå AB är en av Sveriges största
producenter av bränslepellets.
18. Över 1 000 hotellrum. Möteslokal för 1 000 		
personer på Kulturens hus. Dessutom möjlighet
till konferens, kongresser och events på upp till
10 000 personer i stadens arenor.
19. Sedan 2014 finns ett samarbete med Austin i 		
Texas. Syftet är att utveckla de kreativa näringarna och skapa affärsmöjligheter.
20. Exotiska vintermiljöer lockar utländska film-		
team till inspelning av resereportage, reklam-		
film och musikvideo. Italienska Pirelli valde 		
Luleå för att lansera sitt nya vinterdäck 2015.

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

Foto: Susanne Lindholm

Boende
21. Luleå växer. 1 000 nya Luleåbor under 2013-		
2014. Var fjärde invånare bor på landsbygden.
22. I Luleå byggs 300 – 500 nya bostäder per år.
5 000 nya bostäder ska byggas de närmaste
tio åren.
23. Rikshem bygger 560 hyreslägenheter de närmaste sju åren. Luleå är den första staden norr
om Uppsala där Rikshem etablerar sig.
24. Luleå hade i november 2014 Sveriges hetaste
bostadsmarknad, enligt statistik från Hemnet.
25. På Kronan växer en hel ny stadsdel fram med
både närhet till centrum och naturen. 2 000 		
bostäder, stadsdelcentrum och ny skola ska 		
byggas. Tre miljarder kronor investeras under
15 år.
26. Kommunala Lulebo har uppåt 10 000 lägenheter
runt om i kommunen, varav 1 500 studentbostäder. Dessutom 200 affärslokaler.
27. Lulebo renoverar, bygger om och bygger nytt
för 300 miljoner kr årligen. 1 000 nya bostäder
ska byggas till år 2023.
28. Lulebo har tre årgångshus för alla som fyllt 65
år. Trygghetsboende för äldre över 70 år finns
på Örnäset och fler byggs eller planeras.
29. Senast 2020 ska alla hushåll ha fibernät med
100 megabit per sekund.
30. Lägsta kostnader i Sverige för avgifter och
taxor i flerbostadshus enligt Nils Holgerssonundersökningen. Nästan 30 procent under 		
genomsnittet.
31. Luleå Energi har i åtta år haft Sveriges nöjdaste
kunder enligt Svenskt kvalitetsindex, en bidragande orsak är Sveriges lägsta elpris.
32. Ett av Sveriges största fjärrvärmenät som når
över 30 000 hushåll i alla stadsdelar. Landets
billigaste fjärrvärme tack vare överskottsgas
från SSAB.

Kulturens hus är
Luleås kulturella nav.
En självklar mötesplats med
500 000 besökare årligen.

Foto: Per Pettersson
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43. Filmpool Nord är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film och TV. 15 		
premiärer, varav tre biofilmer och en tv-drama
serie under 2014. Filmer producerade i Luleå
och Norrbotten blir prisbelönta i hela världen.
44. I kulturbyn på Kronan samlas konstnärer och
kreatörer. Där finns ateljéer, filmbolag och 		
Folkets bio.

Sommarens höjdpunkt,
Luleå Hamnfestival, med
ljusa nätter vid vattnet och
130 000 besökare.

Foto: Eivon Carlsson

Nöje
45. Luleå Hamnfestival – stor musikfest i centrum
med gratis entré i mitten av juli. Sommarens
höjdpunkt med ljusa nätter vid vattnet och 		
130 000 besökare.
46. Musikens Makt i augusti– en gratisfest på 		
Gültzauudden, en av Luleås finaste stränder.
47. Luleå Pride – Norrbottens första pridefestival
som lockar tusentals till parad i juni.
48. Luleå höstfestival – erbjuder vartannat år upplevelser och aktiviteter på temat värme och 		
gemenskap.
49. Luleå i nytt ljus – ljusfestival som lyser upp 		
höstmörkret och visar staden i helt nytt ljus.
50. Internationell matfestival i september på 		
gågatan.
51. Fler festivaler: Bok & Bild, Luleå Sommar-		
biennal, Kulturnatten, Minus 30, Filmkonvent.
52. Shoppingstad med flera gallerior i centrum 		
och handelsområdet Storheden strax utanför.
Gårdsbutiker, loppisar och auktioner på landet.
53. Flera nya restauranger berikar Luleå med 		
exotiska smaker från hela världen. Varierat
nöjesliv med nattklubbar och sportbarer.
54. Ice Music har satt Luleå på världskartan. Från
januari till mars spelas musik på isinstrument i
en iskonserthall på Gültzauudden.
55. Stadsparken är en oas mitt i centrum med liv
året runt: julkalender, snö- och isskulpturer, 		
musik och barnteater.
56. Många musiker och band som Matthias Alk-		
berg, Raised Fist och Movits kommer från 		
Luleå, liksom flera duktiga tekniker och producenter inom musikbranschen.
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68. Luleå är en tillgänglig stad för personer med
funktionsnedsättning. Enligt en undersökning
2014 av Myndigheten för delaktighet är Luleå
kommun bland de bästa i Sverige när det 		
gäller fysisk tillgänglighet, arbetsmarknad
och utbildning.

All kommunal
gymnasieutbildning är
samlad i ett centralt beläget
campusområde, gymnasiebyn,
med 18 olika program.
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Utbildning
69. Luleå tekniska universitet har ca 16 000 studenter och 1 700 anställda, varav över 200 		
professorer.
70. LTU har många starka områden: gruvteknik,
metallurgi, informations- och kommunikationsteknik, energiteknik m fl. Forskning för 900 		
miljoner kr årligen inom 72 ämnen.
71. En av Sveriges bästa skolkommuner enligt 		
Lärarförbundets årliga rankning. Hög andel 		
utbildade lärare och många ungdomar med 		
högskolebehörighet bidrar.
72. All kommunal gymnasieutbildning är samlad i
ett centralt beläget campusområde, gymnasiebyn, med 18 olika program.
73. Gymnasieskolan har en riksrekryterande spetsutbildning i matematik och estetiska ämnen.
74. Hösten 2015 startar Luleå Gymnasieskola en
nationell idrottsutbildning inom basket, fotboll,
innebandy, ishockey, kanot och konståkning.
75. Det finns tre fristående grundskolor och två 		
fristående gymnasieskolor. 90 procent av
eleverna i grundskola och gymnasium går i
kommunala skolor.
76. Vuxenutbildningen ger många som inte klarat
grundskola och gymnasium en andra chans.
Dessutom finns yrkeshögskoleutbildningar och
branschanpassade uppdragsutbildningar.
77. Luleå kulturskola är avgiftsfri, 7 000 elever 		
från förskola till gymnasiet deltar årligen.
78. Miljöskola sedan 20 år tillbaka.
79. Alla som går ut nian och årskurs 1 och 2 i 		
gymnasiet garanteras sommarjobb under tre
veckor av kommunen.

Över en mil lång
plogad skridskobana och
promenadstråk på havsis
runt centrala Luleå.
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Fritid
80. Luleåborna är enligt Statistiska Centralbyråns
medborgarundersökning de mest nöjda i landet
vad gäller fritidsmöjligheter.
81. Väldigt populär isbana runt centrala Luleå, en
över en mil lång plogad skridskobana och promenadstråk på havsis. 25 km isvägar plogas
efter nyår i skärgården till Sandön, Hindersön,
Junkön eller Storbrandön.
82. Över 100 mil preparerade skoterleder inom 		
kommunen.
83. 4 badhus, 3 tempererade utomhusbassänger
(Karlsvik, Örnäset och Råneå).
84. 5 ridhus, 2 motoranläggningar, 5 ishallar.
85. 9 fritidsgårdar och mötesplatser med massor
av aktiviteter för Luleås unga. Motorgård i Notviken och mekverkstad i Råneå.
86. Många har egen båt. Det finns 48 småbåts-		
hamnar och 15 större båthamnar i skärgården.
Ettans båthamn i centrum har matbutik, restaurang och tankstation.
87. Flera turbåtar som tar dig ut i en fantastisk 		
övärld sommartid. Luleå kommunen erbjuder
12 stugor i bästa strandläge till uthyrning.
88. Fina paddelvatten i innerfjärdarna och till havs.
Vatten för både nybörjare och proffs. Vinter-		
paddling förbi stora isblock.
89. 3,9 kvadratkilometer parkmark och 4 parker i
centrum. 3 km strandpromenad.
90. 100 000 sommarblommor planteras varje år.
91. Fina isar för skridskoåkning, sparkstöttning 		
och kitesurfing.

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

Foto: Susanne Lindholm

Idrott
92. Sportstad med tre populära elitlag: Luleå 		
Hockey, Luleå Basket och BC Luleå. Mars och
april är nästan alltid en spännande slutspelstid. 2014 blev Luleå Hockey Europas bästa 		
hockeylag i Champions Hockey League.
93. Sveriges basketcentrum med 19 basketklubbar,
varav två elitlag. Luleå Basket (tidigare Northland Basket) har tagit två SM-guld och BC 		
Luleå (tidigare LF Basket) sju SM-guld.
94. Steel Park, Sveriges nordligaste betongpark
för extremsport på Örnäset.
95. Boule- och Extremsporthallen – flera generationer samlas i unik hall på Örnäset.
96. Ny modern skidstadion på Ormberget några
kilometer från centrum. 30 km perfekt preparerade skidspår och konstsnöanläggningen 		
som garanterar att det går att åka skidor i november. Ormbergsbacken är 270 m lång med
lift, rails och hopp.
97. I Rutvik finns en mycket fin golfbana med 27 hål.
98. Måttsundsbacken söder om stan passar både
nybörjare och elit. Tre backar med liftar, barnskidområde, puckelpist, restaurang m m.
99. Arcushallen är en av Sveriges största inomhusarenor för idrott, mässor eller konserter.
100. 15 sporthallar och 23 elljusspår.
101. 23 idrottsplatser varav 11 med konstgräs.

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

Foto: Thomas Bergman

Kommunikation
102. Utmärkta kommunikationer med flyg, tåg och
bussar. E4-an passerar strax utanför centrum.
103. Ett nav för transporter och omlastning mellan
sjöfart, järnväg och landsväg.
104. Luleå Kombiterminal knyter ihop långvariga 		
tågtransporter med lastbil ut till företag i hela
Nordkalotten.
105. Luleå Airport är Sveriges femte största flyg-		
plats med över en miljon resenärer per år. Flygplatsen ligger bara 10 minuters bilresa från 		
centrum. Fem inrikeslinjer, ett 15-tal flygförbindelser på vardagar till Stockholm. 5 reguljära 		
bolag och 10 charterbolag trafikerar flygplatsen.
Charterflyg året runt till turistorter utomlands.
106. Luleå lokaltrafik har haft Sveriges mest nöjda
kunder i stadstrafik tio år i rad. Linjenätet är 		
180 kilometer långt och har 438 hållplatser. En
vinterdag kör LLT över tusen turer med i genomsnitt 16 000 kunder. Totalt över 4,6 miljoner resor.
107. 2020 ska 75 procent av busstrafiken och kommunens tjänstebilar drivas med alternativa 		
bränslen.
108. Bra gång- och cykelstad med 170 kilometer 		
cykelvägar. En av landets bästa kommuner på
cykelfrågor enligt organisationen Svensk Cykling.
10:e bästa vintercykelstaden i världen enligt
Winter Cycling Congress.
109. Väl fungerade vinterväghållning. Varje vinter
forslas mer än 4 miljoner kubikmeter snö bort.
110. Luleå hamn är Sveriges nordligaste och en av
landets största hamnar med en godsomsättning
på 8-9 miljoner ton per år. Ca 600 fartyg anlöper årligen. Statens isbrytare och kommunens
bogserbåtar håller lederna öppna på vintern.
111. Förfallstrafik med svävare eller helikopter på
hösten och våren för de som bor permanent i
skärgården.

					

En världsunik
skärgård med 1 312 öar
och 1100 fritidshus.
70 000 besökare per år.

Foto: Per Pettersson

					

Natur
112. En världsunik bräckvattenskärgård med 1 312
öar och mycket orörd natur. 130 bofasta på 13
öar. 1 100 fritidshus, 70 000 besökare årligen.
113. Flera skyddade naturområden i närheten av
tätorten som Ormberget-Hertsölandet med 		
gammelskog och värdefulla våtmarker.
114. Drygt 30 naturreservat, bland annat skogar på
Snöberget, Bälingeberget och Alterberget samt
Småskärens klippor, Likskäret och Brändöskär.
115. Gammelstadsviken är ett fågeleldorado till-		
sammans med centrumnära Mjölkuddstjärn.
Vår och höst samlas mängder av flyttfåglar i
Alvik och Ersnäs.
116. Markerade vandringsleder i bl a Antnäs, Ersnäs,
Vitådalen, Porsön, Snöberget. Markerade cykelleder (Sverigeleden och Cykelspåret). En 		
cykelslinga på 18 km runt staden.
117. Luleå toppar ofta solligan, senast 2014. 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
strand längs kusten som gör att flertalet stads
bor har vatten inpå knuten.
119. Största sjön är med nästan 15 kvadratkilometer Persöfjärden. Värdefullt fågelliv med 		
orre, ugglor, rovfåglar, gäss, vadare.
120. Utsökta fiskevatten med bland annat harr och
lax i Luleälven och havet. Råneälven är Sveriges längsta oreglerade skogsälv och känd för
det traditionella kräftfisket i augusti.
121. Rik flora och fauna med sällsynta arter som 		
flodpärlmussla och många fridlysta orkidéer.
Björn, kungsörn, flera bävervatten.
122. Imponerade lämningar efter istiden som vid		
sträckta klapperstensfält. Landet höjs varje år
med drygt en halv centimeter.
123. Avancerade klättrings- och boulderingmiljöer.

Tummen upp för Luleå!
2013 passerade antalet invånare i Luleå 75 000.
2 500 Luleåbor formade i mars det året världens
största mänskliga gilla-tumme på isen i Norra hamn.
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www.lulea.se

Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens
närhet, universitetets kraft och näringslivets nytänkande. En riktig vinterstad
med vita vidder och en somrig skärgårdsstad som toppar solligan år efter år.
Luleå växer och vi blir allt fler Luleåbor. • Luleå.nu

