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HYBRIT I LULEÅ
Vårt matchningserbjudande 
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Vi har under flera år arbetat strategiskt med att skapa förutsättningar för teknikskifte och 
fossilfrihet. Det innebär att vi har sett till att förbereda mark, infrastrukturer och kompetens  
i kommunen. Innovationstakten och innovationskraften har alltid varit hög i Luleå. Luleå  
tekniska universitet, som har en väletablerad och framgångsrik samverkan med såväl  
kommunen som näringslivet, står för forskning och utbildning i världsklass med global  
attraktionskraft. Näringslivet präglas av en branschbredd som skapar förutsättningar för  
gemensam utveckling och kompetensförsörjning. 

Hållbar tillväxt är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Klimat
omställning och fossilfrihet är tydligt utpekade strategiska områden i våra styrande  
dokument. För att citera HYBRIT själva; ”Initiativet har potential att minska Sveriges totala 
koldioxidutsläpp med tio procent, motsvarande en tredjedel av utsläppen från landets  
industri”. För oss är det en självklarhet att vilja vara en del av en sådan fysisk manifestering  
av omställning. Hållbarhetsarbetet i Luleå, Vision 2050, baseras baseras på det långsiktiga  
arbetet med bland annat implementering av Agenda 2030. Redan i den gällande översiktsplanen 
 från 2013 var inriktningen att arbeta strategiskt för branschbredd, kompetensförsörjning och 
klimatomställning, vilket nu förs i bevis i de förutsättningar för HYBRITs etablering som  
kommunen kan presentera. 

Luleå har genom tidigare genomförda lokaliseringsprocesser byggt upp en erfarenhet och 
organisation som underlättar för stora industrisatsningar. Som när Facebook valde etable
ringsort för sin första datacenteranläggning utanför USA samt genom att länge vara en möjlig 
plats för Nortvolts batterifabrik. Genom etableringar av bolag med ett gemensamt fokus på 
framtidens innovativa, hållbara lösningar för industrin skapar vi ett kluster av företag som  
tillsammans med akademi, näringsliv och det offentliga fortsätter på den utstakade vägen  
för Luleå som ett högteknologisk testoch utvecklingsnav för en mer hållbar framtid.

Stålstaden, industristaden, kunskapsstaden 
 innovationsstaden och den hållbara staden. 

VÄLKOMMEN
TILL LULEÅ

HYBRIT har redan i dag uppfört sin pilotanläggning i Luleå  
och vi ser fram emot att välkomna HYBRIT i större skala. 

I de övergripande mål som Luleå kommun beslutade om  
2019 finns mål 5: Luleå har ingen påverkan på klimatet, och 
mål 8: att Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation. 
De utgår direkt från Agenda 2030 och pekar lika tydligt som 
Vision 2050 på att lokalisering av en verksamhet som  
HYBRITs välkomnas varmt
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Luleås erbjudande matchar 
det HYBRIT efterfrågar:

CIRKULÄRT ENERGISYSTEM
Ett väl utbyggt system som bygger på återvinning i flera 
led. Starkt framtidsfokus med hög innovationsgrad och 
proaktiva investeringar. Lösningar för energiåtervinning 
och produktion av biobränsle från dag ett.

PLANLAGD SITE
Logistiskt välplacerad site i anslutning till väg, järnväg 
och hamn med mycket goda expansionsmöjligheter  
och skalbarhet. Planerade logistikinvesteringar med 
utbyggd hamn och Norrbotniabanan stärker med  
ytterligare kapacitet, redundans och möjligheter till 
kompetensförsörjning.

RESURSOPTIMERAD  
VATTENFÖRSÖRJNING  
En vidareutveckling av lösningar för processvatten  
för att möta behoven hos industriella aktörer med ett  
hållbarhetstänk. Ett totalerbjudande som värdesätter 
vatten som resurs och skapar synergier genom rening 
och återcirkulation av förbrukat vatten.

SAMLAT ETABLERINGSTEAM 
Luleå Business Region, Luleåk ommun, Luleå Energi,  
Luleå Hamn och Lumire (Luleå Miljöresurs) arbetar  
fokuserat tillsammans i etablerade samverkansgrupper  
med en gemensam agenda att skapa möjligheter för  
etableringar som stärker Luleås arbete mot agenda 2030. 

BRETT REKRYTERINGSUNDERLAG
Luleå växer och attraherar kompetens i världsklass tack  
vare tekniktunga och innovativa samhällsaktörer. Luleå  
tekniska universitet ligger i absolut framkant inom  
relevanta utbildnings- och forskningsområden med  
framstående forskning inom förnybar energi samt  
gruv- och mineralforskning.

TILLSAMMANS SKAPAR VI STARKA SYNERGIER
Vi är övertygade om att etableringen i Luleå kommer skapa givande synergier mellan HYBRIT 
och Luleå som plats, där industri, akademi och näringsliv skapar mervärden som når långt 
utanför Norrbotten. Vi har en gemensam agenda och delar samma utmaningar. Lösningen  
är ett strategiskt partnerskap där nya tekniska och affärsmässiga lösningar genereras i linje 
med en hållbar framtid. 
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Med utmärkta logistiska förutsättningar och med förberedd infrastruktur  
är området för Luleå Industripark redo att välkomna HYBRIT. Området  
förbereds för hållbar industriell etablering. Ytan på Hertsön är 85 hektar  
tillgänglig planlagd mark, och angränsande yta på Svartön består av  
30 hektar planlagd mark uppdelat på två områden.

LULEÅ INDUSTRIPARK
Utpekad site för industrietablering 

SSAB
UDDEBO  
RENINGSVERK

SVARTÖN

HERTSÖFÄLTET

CENTRALA LULEÅ

LULEKRAFT
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CENTRALA
LULEÅ

LULEKRAFT

TÅGSTATION

SSAB

LULEÅ AIRPORT
MALMHAMNEN

LULEÅ HAMN

UDDEBO  
RENINGSVERK

Etablerat industriområde  
med höga byggnader
Svartön är ett industriområde med hamnverksamhet och 
flera högre byggnader, silos och skorstenar. Därför finns 
förutsättningar att hantera höjdregleringen i detta område. 

Naturligt goda förutsättningar
Förutom stora tillgångar i form av rent vatten och grön 
energi så har också Luleå optimalt klimat för industrietable
ringar. Medelårstemperaturen på 2° ger stabila årstidsskift
ningar utan extremtemperaturer. Det möjliggör exempelvis 
att nyttja luftkylning på ett energieffektivt sätt. Risken för 
extrema väderfenomen och katastrofer som kan påverka 
verksamheter är mycket låg. Det finns också en stor tillgäng
lig yta för etableringar och hög tillgänglighet på kostnads
effektiv mark. Rent vatten och ren luft är kännetecken och 
stärker helhetsbilden av en plats lämplig för en framtida 
hållbar industri.

Kluster av  
innovativa etableringar
Luleå har genom sina förutsättningar dragit blickarna till 
sig som intressant plats för internationella etableringar och 
nya innovativa industrier. Det pågår ett arbete från såväl 
näringsliv som kommunledning för att fortsätta utveckla 
bilden av basindustrin i norr där vi är ett nav i en framtida 
lösning på världens klimatutmaningar. Det innebär att nya 
metoder, nya processer och nya innovationer bereds plats 
och kommuniceras som en del av platsens erbjudande. Det 
skapar också en närande miljö med stora möjligheter för 
utbyten och samarbeten över olika branscher som nya  
etableringar bjuds in attt vara en del av. 

Nya Luleå Industripark är ett pågående planärende som beräknas vinna laga 
kraft hösten 2020. Redan idag är placeringen optimal med nära tillgång till Luleå 
Hamn, och i samband med planerade infrastrukturprojekt som järnvägsanslut-
ning till en ny godsterminal och Malmporten kommer logistiken till området 
ytterligare förbättras. I området vid Luleå Hamn finns också idag den befintliga 
fjärrvärmeanläggningen som förser Luleå med återvunnen värme från SSABs 
produktion, vilket smidigt möjliggör en motsvarande lösning för HYBRIT. Siten 
är också fullt förberedd för 100 procent vattenkraft med en planlagd fördel-
ningsstation 1 km från siten. Tillgänglig effekt i dagsläget är 10MW, men kommer 
till 2024 vara utbyggd till 100MW. Här finns också utmärkta möjligheter att 
ansluta till Luleå Energis befintliga nät för fjärrkyla. Förutsättningarna för försörj-
ning av dricksvatten, processvatten och kylvatten är mycket goda genom närhet 
till befintlig och planerad vatteninfrastruktur och naturliga vattentillgångar.

Strategisk placering

SVARTÖN

HERTSÖFÄLTET

98



Nära möjligheter i en  
nära framtid

STÅLET

VÄRLDEN

SVAMPEN

MALMEN

Luleå har en strategiskt gynnsam placering ur flera aspekter. Närheten till kusten ger 
utmärkta fraktmöjligheter till havs, som järnvägsknytpunkt möts här såväl gods- som 
persontrafik, och E4:an passerar i utkanten av de centrala delarna. Ett stort antal  
dagliga flyg skapar också en stor tillgänglighet för samarbete och kompetensutbyte 
med olika delar av landet. Dessutom finns flera intressanta infrastrukturprojekt  
i olika stadier som ytterligare kommer stärka Luleås tillgänglighet som stad.

Sjöfart
Luleå Hamn tar hand om varor och gods året om och har identifierats som en TEN-T CORE-
hamn, strategiskt viktig för det europeiska godssystemet. Varje år anlägger runt 570 fartyg  
i den etablerade malmhamnen. Genom utvecklingsprojektet Malmporten rustas sjövägarna 
till Luleå för framtidens transportbehov. Luleå Hamn är också hemmahamn för fyra isbrytare 
som säkerställer hamndriften året om.

Tåg
Luleå är en viktig knutpunkt för både gods- och persontrafik, vilket ytterligare kommer  
stärkas genom planerade investeringar. Här passerar Sveriges huvudlinje för godstrafik  
på järnväg, med slutdestination Boden strax norr om Luleå. Mellan Luleå och norska Narvik 
går den 500 kilometer långa järnvägen Malmbanan med direktanslutning från stambanan  
till avsett industriområde/malmhamn. Den planerade Norrbotniabanan kommer i framtiden 
ge både smidigare trafik och ökad kapacitet med tåg söderut från Luleå och möjligheter  
för högre hastigheter. 

Flyg
Med dagliga flyg till Stockholm går Sveriges mest trafikerade inrikeslinje till Luleå Airport,  
8 kilometer från stadskärnan. De goda kommunikationerna möjliggör smidiga internationella 
anslutningar via Arlanda. Försvarsmaktens lokala närvaro genom F21 skapar ytterligare  
fördelar med bland annat enastående tillgänglighet med öppethållande av Luleå Airport  
i tuffa väderförhållanden.

Väg
Den totalt 1 590 kilometer långa E4:an är ryggraden i svenska vägnätet. Den knyter ihop  
de flesta storstäder i Sverige, inklusive huvudstaden, och passerar även Luleå vilket gör det 
möjligt att med bil frakta gods och resa till flera stora destinationer. Med Luleås utbyggda 
laddinfrastruktur för elfordon med destinations- och snabbladdare finns det goda möjligheter 
att ladda fordon både inom privat- och transportsektorn, för energismarta godstransporter 
och resor.
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Ett väl utbyggt och säkert 
energisystem i Luleå som 
matchar HYBRIT från dag 1

50 ÅR AV SAMARBETE
Industrisamarbete i 50 år som inkluderar stål, biobränsle, trä, fjärrvärme och 
elproduktion. En symbios mellan stad, industri, näringsliv och forskning. Energi-
systemets infrastruktur möjliggör att växlingen över till en fossilfri ståltillverkning 
kan ske på ett resurseffektivt sätt genom tillvaratagande av restenergier. Här krävs 
mindre ingrepp för att utveckla och inkorporera nya aktörer och strömmar. Såväl 
samarbetsstrukturer och kompetens finns på plats för att snabbt optimera och 
dra nytta av de resurser som en etablering av HYBRIT kan medföra.

12

Stora mängder överskottsenergi 
från Hybrit demo  skickas direkt 
in i det befintliga energisystemet 
och blir till fjärrvärme

!

Luleå kan erbjuda en säker tekniklösning som matchar HYBRITs behov idag och
i framtiden. Överskottsenergier från HYBRIT tas om hand från dag 1. De skickas direkt 
in i det befintliga energisystemet och blir till fjärrvärme. Energisystemet är en symbios 
mellan el och fjärrvärme baserad på återvunnen energi. Det väl utbyggda fjärrvärme-
systemet har ersatt elvärme med återvunnen värme. Det bidrar i sin tur till att avlasta 
elsystemet och frigör kapacitet för att kunna använda rätt energi till rätt saker. Ett 
smart energisystem som i stor grad bidrar till möjligheterna för Luleå att växa och 
välkomna större etableringar. Potentialen för fortsatt utveckling  
och samverkan med industrin är stor, och möjligheterna med
HYBRIT som en ny aktör i energisamarbetet är många.
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L A D D I N F R A S T R U K T U R
M E D  L A S T S T Y R N I N G

VÄX TO D L I N G
M E D  R E S T VÄ R M E

B AT T E R I L AG R I N G

S O L K R A F T S PA R K

Stabil energiförsörjning 
En kombination av energikällor, där närheten till vattenkraften ger reglerbara flöden, gör att
Luleå kan leverera en redundant, säker och pålitlig energiförsörjning. Detta var exempelvis ett
av kraven vid Facebooks etablering av sitt första datacenter utanför USA. Genom årtionden
har investeringar och uppgraderingar gjorts för att bygga ett robust nät med hög kapacitet.
Huvuddelen av elen i Luleå kommer just från vattenkraften i Luleå älv, med hållbar, förnybar
energi. Luleå älv har en kapacitet på 4300 MW och ger genom närheten till Luleå en trygg
försörjning. I regionen finns idag en överkapacitet av energi på 50 procent, med totalt
7000 MW producerat från hållbara energikällor. Tillsammans behöver vi gör kloka val  
för att bäst utnyttja kapaciteten.

Minimerade industriutsläpp
Att växla över och gå mot ett systemintegrerat fossilfritt samhälle är fullt möjligt tack vare 
det cirkulära energisystem som redan finns på plats i Luleå. Genom att montera ned befintlig 
stålproduktion som är beroende av fossila bränslen kommer industriutsläppen i Luleå att 
minimeras, vilket bidrar positivt i klimatomställningen.

Växande fjärrvärmebehov
Behovet av fjärrvärme i Luleå kommer att bestå även i framtiden, liksom behovet av att kunna 
ta hand om överskottsenergier från industri och samhälle. Att ta tillvara på restenergier från 
HYBRIT handlar om att växla över och ersätta restgaser från dagens fossila ståltillverkning 
med den från en fossilfri stålproduktion. Dessutom har värmebehovet möjlighet att öka 
genom att närliggande kommuner samverkar kring energifrågan.

Sveriges mest utbyggda fjärrvärmenät
Luleå Energi har 50 års erfarenhet av att ta tillvara på överskottsenergier från industrin för att 
producera fjärrvärme.  Fjärrvärmen produceras i huvudsak i kraftvärmeverket Lulekraft AB. 
Bränslet är brännbar överskottsgas från ståltillverkning, men det fina är att det går att ta in 
restenergier i olika former. Kraftvärmeverket har en kapacitet på 200 MW värme och närmare 
100 MW el. Idag försörjs hela Luleå tätort med fjärrvärme. För att skapa en ännu tryggare  
försörjning byggs ett energilager i form av en ackumulatortank med volymen 30 000 m3  
som ska stå klart våren 2022. Restvärme från HYBRIT matchar fjärrvärmebehovet mycket  
väl. Även sommartid när värmebehovet i staden är lågt kan Luleå Energi möjliggöra full  
kylning av HYBRITs alla processer.

Utbyggt fjärrkylanät
I staden finns fjärrkyla som levereras till kontor, hotell, gallerior m fl i Luleå centrum.  
Fjärrkylan kan också utökas i kapacitet med hjälp av restvärme. 

Förnybart och cirkulärt resursnyttjande
Biobränsle, träpellets, biokol och fordonsbränsle – ytterligare sätt att återanvända restvärme  
i form av värme för att torka träpellets i Bioenergis stora biobränsleproduktion, liksom värme - 
driven elproduktion. Biokol är en potentiell framtida produkt inom pelletstillverkningen, 
exempelvis för att täcka HYBRITs behov av förnybart kol i sin tillverkningsprocess. Genom att 
använda överskottet av syrgas från HYBRIT ges möjlighet till produktion av fordonsbränsle. 
Lokalt finns kompetens för fortsatta fördjupade studier. 

Subarktiska energitjänster
Luleå Energi har byggt en av världens nordligaste solkraftsparker på ny teknik. De dubbel-
sidiga panelerna passar särskilt bra i vårt subarktiska klimat. Med hjälp av de ljusa sommar-
nätterna och vårvinterns solreflektion i snön producerar den extra mycket energi.  
Laddinfrastruktur för elektrifiering av fordonsflottan är under uppbyggnad och det pågår 
pilotprojekt inom fas- och lastbalansering samt batterilagring. I det fleråriga projektet kring 
framtidens livsmedelsförsörjning konstrueras nu odlingsenheter för gröna och blå näringar. 
Med hjälp av returvärme från fjärrvärmenätet skapas nya möjligheter i vårt kalla klimat.
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Scenario 2040
Samhällsutmaningen handlar om att bli hållbar på lång sikt. Ny teknik, digitalisering, 
att investera och bygga nytt är självklart. Men det handlar lika mycket om att 
(åter)använda och utveckla det vi redan har runt omkring oss. Energisystemet i 
Luleå erbjuder återvinning av energier i flera led, liksom leverans av nya produkter 
baserade på resurser som annars går till spillo. Här sker en symbios mellan det 
nya och det befintliga, med nyttigheter som el, produktion av fjärrvärme, energi-
lagring, biobränslen, biokol och ett fullständigt utbyggt HYBRIT. Utvecklingen  
har tagit ett stort språng mot ett fossilfritt och systemintegrerat  
samhälle. Något som påverkar oss lokalt och regionalt, såväl  
som nationellt och globalt.
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God vattenförsörjning  
med cirkulär agenda

Visionen

Den tilltänkta siten i Luleå har ett läge som ger bästa möjliga förutsättningar för  
vattenförsörjning till såväl industriella ändamål som dricksvatten. Ett flertal vatten- 
källor i omedelbar närhet till området säkerställer trygg leverans av såväl kvantitet 
som kvalitet. I området pågår översyn och förnyelse av ledningsnätet vilket öppnar 
upp för samordningsvinster och förändrat nyttjande av befintlig infrastruktur. 

Stor kapacitet för  
processvatten – unika möjligheter
Området är omringat av vatten vilket innebär att vi kan erbjuda vatten från flera 
källor. På Svartön finns Norrbottens största avloppsreningsverk som kan leverera 
stora mängder vatten för industriella behov. Inom Svartön finns etablerad infra-
struktur som i takt med att systemet utvecklas kan nyttjas för distribution av 
exempelvis processvatten. Anläggning av Hertsöfältets infrastruktur pågår och  
här planeras ett system för vattenproduktion och -cirkulation.

Hållbar dagvattenhantering  
med befintliga lösningar 
Inom Hertsöfältet finns en färdig lösning till de aktörer som etablerar sig, där dag-
vatten fördröjs och renas. Detta vatten ser vi också som en resurs som kan nyttjas 
för processvattenproduktion för hållbar resursoptimering. 

Dricksvatten med långsiktig kapacitet 
Luleås nya huvudvattenverk invigdes 2015 och har designats för att klara Luleås  
pågående tillväxt. Vattenverket är byggt med mycket hög driftsäkerhet, med  
möjlighet att ställa om mellan alternativa råvattenkällor. För ökad kapacitet och  
redundans i huvudledningsnätet görs stora investeringar hela vägen från vatten- 
verket ut till Svartön. 

Visionen är cirkulär
Arbetet inom Luleå kommun med förverkligande av visionen för området Svartön/
Hertsöfältet som en hållbar industripark är i full gång. Ett cirkulärt system som fullt 
utbyggt skapar en symbios mellan olika aktörer, där resurser delas och industrierna 
drar nytta av varandras restprodukter. Utbyggnaden kommer att ske stegvis och vi 
bjuder aktivt in aktörer med tydligt hållbarhetstänk på sin agenda. Vi vill på detta 
sätt skapa ett attraktivt exempel på hur ett helhetstänk kring energi och vatten 
inte bara skapar synergier för etableringarna lokalt, utan också bidrar till platsens 
kvaliteter och inspirerar omvärlden att tänka nytt.

Processvatten fördelas 
till området från det 
centrala vattenverket.

Lokalt reningsverk med 
förädlingsmöjligheter av 
restprodukter, exempelvis 
till Biogas, växtnäring och 
värmeproduktion.

Uddebo reningsverk finns 
tillgänglig som befintlig 
källa för processvatten.

Helhetstänk med vatten som resurs med 
en infrastruktur som tillåter återbruk av 
vatten mellan olika industrier. Här finns 
även ekonomiska incitament där närlig-
gande enheter kan dra specifik nytta  
av spillvatten från annan enhet för  
exempelvis kylning eller uppvärmning.

Förbrukat  
vatten hanteras  
för återcirkulation  
i systemet.

Uppsamling och rening 
av dagvatten skapar 
smart resursnyttjande.

Extra vattenbehandling 
för behov av ytterligare 
rening.

GEMENSAM OMRÅDESHUB 
Mötesplats med möjlighet till möten,  
kontorsplatser och konferenser. Café  
och restaurang, övernattningsmöjligheter.  
Kompetenscentrum och showroom. 

Förbrukat vatten  
för återcirkulation

Processvatten
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I Luleåregionen finns en stark kompetensbas kring råmaterial, basindustri, energi och 
testverksamhet. LTUs forskning inom framtidens gruvor är världsledande, och tillsam-
mans med Swedish Mining Innovation finns Stora möjligheter till såväl forskningssam-
arbeten som utmärkta rekryteringsmöjligheter av kompetenta medarbetare. I Luleå 
arbetar man också sedan många år tillbaka dedikerat för att utveckla innovationer  
till livskraftiga bolag och med rekrytering till regionen genom att visa upp det  
högteknologiska näringslivet som är under stark tillväxt.

Intellektuell infrastruktur för 
forskning och rekrytering

Luleå tekniska universitet
LTU, med huvuddelen av sin verksamhet i Luleå, har ett tydligt fokus på att utveckla den 
kompetens som regionens näringar behöver, både idag och i framtiden. Med över 15 000 
studenter är den en värdefull tillgång på många sätt och en bra möjlighet för framtida  
rekrytering och nära samarbete med akademin. Tre av de utpekade profilområdena inom 
forskning och innovation: Framtidens gruvor, Förnybar energi och Intelligenta industriella 
processer kan vara särskilt intressanta för HYBRIT.

RISE utvecklar framtidens energilösningar
Nationella forskningsinstitutet RISE har en lokal närvaro i Norrbotten med kontor och 
verksamhet i bland annat Luleå. Tillsammans med Luleå Energi drivs forskningsprojekt för att 
optimera utformningen och användningen av solceller för regionens klimatförhållanden med 
stora mängder snö bland annat. RISE fungerar som en innovationspartner inom områden 
som hållbarhet och energi. Organisationen står på tre ben – vision och strategi, forskning  
och utveckling, och industrialisering och kvalitetssäkring.

Luleåregionen erbjuder ett  
brett rekryteringsunderlag
Luleå går mot strömmen i Norrbotten och har en stadig befolkningsökning som förväntas 
fortsätta de kommande tio åren vilket ger ett bra underlag för framtida rekryteringar. Här 
finns väl utvecklade samarbeten för att rekrytera nyckelkompetenser till regionen, bland 
annat Hemlängtan som framgångsrikt lyckats locka hemvändare genom nära samarbete med 
näringslivet. Teknikcollege erbjuder flera utbildningar riktade direkt till regionens högtekno-
logiska industri, och på den eftergymnasiala nivån finns anpassade yrkesutbildningar som 
utformas i nära samarbete med regionens näringsliv för att fylla på med rätt kompetens  
med stark arbetsplatsförankring. Även Luleå tekniska universitet lockar svenska och  
internationella studenter som ger ett brett rekryteringsunderlag för lokala arbetsgivare.  
Det finns även gott om konsulter som har Luleå som sin verksamhetsbas vilket ger bra  
och nära tillgång till spetskompetens och potentiella rekryteringar.
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Kluster av möjliggörare
SWERIM
Arbetar för industriell förnybar och hållbar utveckling. I Luleå driver  
man forskningsinstitutet MEFOS med inriktning på energieffektivisering,  
återvinning och minskade koldioxidutsläpp. 

EIT RAW MATERIALS – INNOVATION HUB CLC NORTH
I Luleå driver EIT Raw Materials CLC North, en av sex europeiska innovation 
hubs. EIT Raw Materials samlar partners från alla delar i värdekedjan och  
samarbetar för nya lösningar som förbättrar den europeiska råvarusektorn. 

SWEDISH MINING INNOVATION – SIP STRIM
Det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM stärker den svenska me-
tallproducerande industrins konkurrenskraft genom hållbara lösningar  
på globala samhällsutmaningar. 

DEMO NORTH (INVEST IN NORRBOTTEN)
Samarbetsprojektet Demo North paketerar och aktiverar regionens erfa-
renhet och styrka inom testverksamhet med kortare väg från idé till färdiga 
lösningar på de globala utmaningarna. 

LTU BUSINESS
Genom utveckling av innovationer, affärsstrategier och samarbeten främjar 
LTU Business samverkan mellan akademi och samhälle, samt kommersialise-
ringen av regionala uppfinningar och forskningsresultat från LTU. 

INKUBATORER
I Norrbotten finns ett väletablerat inkubatorsystem, med flera aktörer som 
Go Business och Arctic Business vars meritlista för 2019 inkluderar 200  
innovationer samt 55+ projekt och företag. 

POWER CIRCLE
Det övergripande uppdraget från partnerföretagen är att synliggöra elens roll 
som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. I ett brett nätverk sker 
dialog och utbyte, utveckling och demonstration genom goda exempel och 
praktisk erfarenhet.

N6
N6-initiativet vill fördjupa och förnya kunskapen om norra Sverige. Vi vill 
synliggöra det moderna och kreativa Norrland. Vi vill visa upp våra attraktiva 
städer, dynamiska fastighetsmarknader, kompetenta arbetskraft och  
innovativa tjänstenäringar.
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Vi samarbetar för att bygga 
framgångsrika etableringar
Samarbetet mellan olika aktörer i Luleå för att möta stora investeringar är inget nytt. 
Det är just samarbetet mellan Luleå kommun, Luleå Business Region, Luleå Energi, 
Luleå Hamn och Lumire som var en av framgångsfaktorerna vid etableringen av  
Facebooks första datacenter utanför USA. I vårt samarbete finns en stor förståelse för  
vad som krävs för att skapa rätt förutsättningar och ta fram de underlag som krävs 
för att stötta en etableringsprocess. Vi är mer än redo att välkomna HYBRIT till Luleå. 

Kommunen arbetar utifrån ett koncernperspektiv genom ett nära samarbete mellan 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Staben, Luleå Energi, Lumire, Luleå Hamn samt Luleå 
Business Region som har det övergripande ansvaret över större företagsetableringar. 
Vi är ett starkt team från både politik och tjänstepersoner med etablerade samarbe-
ten i hela regionen, vilket vi vet är ett vinnande koncept för långsiktiga partnerskap. 

Luleå kommun
Utifrån tidigare etableringar och förfrågningar såsom Facebook och Northvolt har Luleå 
kommun byggt upp en organisation med erfarenhet och medvetenhet i att kunna möta upp 
de frågor företag har vid val av etableringsort. Luleå kommun har en tydlig strategi där hållbar 
samhällsutveckling står i fokus. De övergripande målen utgår från Agenda 2030 och pekar lika 
tydligt som Vision 2050 på att lokalisering av en verksamhet som Hybrits välkomnas varmt. 

Luleå Business Region 
Luleå Business Region är Luleås näringslivsbolag, vars verksamhet sker i linje med Luleå 
kommuns Vision 2050 och implementering av Agenda 2030. I aktiv samverkan med näringsliv, 
universitet och andra aktörer leder Luleå Business Region det etablerings- och investerings-
främjande arbetet i Luleå. Här finns en stark organisation med PR- och lobbyingkompetens 
och ett väl upparbetat nätverk såväl regionalt, nationellt och internationellt.

Luleå Energi
Luleå Energi-koncernen är en av Luleås viktigaste samhällsaktörer med ansvar för energi-
försörjning och infrastruktur, i form av elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, bioenergi, bredband och 
övriga energitjänster. I sitt utvecklingsarbete är de ett nav i regionens energiomställning mot 
en hållbar framtid och skapar en symbios mellan stad, industri, näringsliv och forskning för 
återvinning och energioptimering i flera led.

Lumire (luleå miljöresurs)
Lumire är Luleå kommuns största företag inom avfallshantering och återbruk. Årligen återvin-
ner Lumire avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå, totalt hanterar de 55 000 ton 
per år. Från årsskiftet 2021-2022 sköts all drift-, underhåll- och projektrelaterad VA-verksamhet, 
inklusive fordonsgasproduktion, i kommunen av Lumire med visionen att ta ansvar för att 
skapa en hållbar miljö. 

Luleå Hamn
Luleå Hamn ska vara den mest hållbara länken till världen, ett effektivt transportnav i norr 
som skapar och tillvaratar möjligheter utifrån kundernas behov. Med över åtta miljoner ton 
gods som omsätts i hamnen är Luleå till en av Sveriges fem största hamnar och Sveriges 
största hamn för torrt bulkgods. Med mycket god vinterframkomlighet genom stationerade 
isbrytare, och närheten till Luleå Industripark med Svartön och Hertsöfältet –  är Luleå Hamn 
en god logistikpartner till HYBRIT.
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Med över 1,7 miljoner turistiska övernattningar årligen och ett växande andel  
internationella besökare har Luleå blivit en etablerad destination med växande  
positiv trend. Som regionalt nav attraherar Luleå, förutom semesterfirare, större  
konferenser och affärsresenärer genom regionens största utbud av mötes- och  
konferensanläggningar vid sidan om det natursköna läget vid havet och växande  

utbud av aktiviteter. Det var här på isvägen Volvo valde att lansera sina nya  
modeller under ett månadslångt event. Isvägen har också blivit årlig  

skådeplats för den holländska skridskotävlingen Schaatsen. Som länets 
residensstad finns en hög tillgänglighet från hela regionen med flera 

uppskattade arenor för kulturupplevelser. Restaurangscenen imponerar 
också med flera White Guide-restauranger i centrala Luleå som  
uppskattas av såväl affärsresenärer som invånare. 

Luleå, en attraktiv plats  
att komma till. Och växa i.

Teknikens Hus Science Center är Sveriges främsta Science Center 
och ett av regionens viktigaste besöksmål. Framtidens Teknikens 
Hus planerar för ett ännu mer centralt läge och kommer då ha 
ett tydligt fokus på att skapa möjligheter för Technical Visits och 
visa upp regionens värden för fler besökare.
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Erfaren organisation med  
etablerat fokus på Technical Visit
Tillväxten inom besöksnäringen har stor betydelse för den lokala ekonomin då den 
omsätter drygt en miljard kronor årligen. Framgången kommer från ett strukturerat 
arbete hos den lokala besöksnäringsorganisationen för att utveckla och marknadsföra 
Luleå som den mest urbana destinationen i Swedish Lapland. Här finns Luleå Business 
Regions Convention Bureau som erbjuder företag och organisatörer av större möten 
och konferenser kostnads fri hjälp vid utformning, urval och bokning. Här har man  
också kompetensen för att paketera och skapa möjligheter till uppskattade Technical 
Visits genom ett starkt nätverk såväl lokalt som nationellt. Här tillför också Teknikens  
Hus Science Center en utmärk startpunkt för besökare genom att visa upp ett 
Norrbotten i miniatyr som skapar förståelse för hur regionens näringsliv skapar  
en välmående plats. Luleå Business Regions Convention Bureau står redo och till  
förfogande för HYBRIT och ert planerade Visitor Centre.
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Välkommen till Luleå
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