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kalix med cirka 16 500 invånare ligger i Norrbotten och är en 
central del av barentsområdet, där mer än 110 miljarder euro 
kommer att investeras i olika industriprojekt fram till år 2020.

Norrbottensregionen kännetecknas av en expansiv gruv-
industri som i hög grad bidrar till kraftig tillväxt i länet. Den 
utveckling som sker inom gruvnäringen med kommande  
investeringar i bland annat Pajala är naturligtvis också en 
stark motor för verkstadsindustrin i kalix.

Näringslivet i kalix är brett och präglas av uthållig tillväxt där 
företag i både tillverkande industri och tjänstesektor expanderar. 
industrins tillväxt sker främst inom verkstadsindustri och 
elektronikindustri. Även tillverkande industri, med koppling till 
byggsektorn och prefabricerade produkter växer kraftigt.  
Tjänstesektorn är också på stark frammarsch, framför allt när 
det handlar om företag som levererar tjänster genom distans- 
överbryggande teknik. Här finner vi callcenter- och tele- 
marketingföretag men också andra kvalificerade tjänsteföretag.

Kalix  
– en kuststad nära marknaden 1000 Mrd SEK

(Norrbotten, Lappi, Nordland, Troms, Finnmark)

investeringarna är fördelade inom följande områden.

energi                 160
infrastruktur       150
olja och gas      100
Gruvindustri      100
bygg och anläggning       90
Processindustri            25
Norra Ryssland        375 

TOTalT                     1000
källa: www.partnerbook.fi

sverige-Finland-Norge 2011-2020 



KompEtEnSförSörjning
kalixföretagens behov av välutbildad personal tillgodoses främst genom 
närheten till ett av landets största tekniska universitet med över 17 000 
studenter. Det lokala lärcentrat bidrar också genom att på orten erbjuda 
högre utbildning från andra lärosäten. Yrkesutbildningar på gymnasienivå 
och yrkeshögskolenivå formas i samverkan mellan det lokala näringslivet 
och kommunens skolförvaltning. På så sätt garanteras att den kompetens 
som efterfrågas också utbildas. kalix kommuns bidrag till näringslivets 
kompetensförsörjning är en del av förklaringen till den starka och uthålliga 
tillväxt som präglar det lokala näringslivet.

infraStruKtur
kalix är en i regionen viktig infrastrukturell knutpunkt där e4 och 
e10 möts. De två europavägarna binder samman orten med övriga 
regionen i alla vädersträck. Järnvägen i form av den nyutbyggda 
Haparandabanan passerar kalix och länkar samman orten med stam-
banan i väst samt med Haparanda och Finland i öst. karlsborgs hamn 
byggs ut samtidigt som dess farleder muddras till ett djup om cirka 
8,5 meter. Hamnprojektet färdigställs i november 2012, därefter 
kommer även större fraktfartyg att ankra här. kalix ligger endast en 
timmes bilfärd från två väletablerade flygplatser.

Under 2012 konstaterade world economic Forum, för tredje året i 
rad, att sverige är världens mest iT-mogna land. Här har kalix varit en 
föregångare, med ett sedan länge väl utbyggt stadsnät som snart  
kommer att byggas ut ytterligare.

samhällsbyggnadsförvaltningen planlägger industrimark till försäljn-
ing, samtidigt som det kommunägda fastighetsbolaget kiab ansvarar för 
kommunens industrifastigheter och kontorslokaler. Dessa lokaler och 
tomter ligger i attraktiva lägen med närhet till större vägar, järnväg och 
hamn, samtidigt som priserna är mycket konkurrenskraftiga.

Detta sammantaget bidrar till att göra kalix till en attraktiv etableringsort, 
och en optimal utgångspunkt för företag som vill vara delaktiga i de 
investeringar som genomförs i barentsområdet.  

Detta sammantaget bidrar 
till att göra Kalix till en   
attraktiv etableingsort, och 
en optimal utgångspunkt för 
företag som vill vara del-
aktiga i de investeringar som 
genomförs i Barentsområdet.  



Välkommen till kalix, här hämtar du och dina anställda nya 
krafter från den storslagna naturen och den unika närheten 
till skärgård och kalix älv. Älven, en av sveriges fyra skyddade 
nationalälvar rinner kraftfull, vild och otämjd ner till mötet med 
havet. kalix kommun har 39,1 mil kust. Ta chansen att uppleva 
vår orörda skärgård med dess badstränder och cirka 800 öar.

kalix erbjuder ett eldorado av möjligheter att uppleva farfyllda 
äventyr, men här finns också kontrasten med lugn och 
avslappning för kropp och själ. Här får du kraft att spela golf,  
forspaddla, promenera eller kanske fiska. Föreningslivet erbjuder 
en mångfald av aktiviteter både sommar och vinter med många 
festivaler och folkfester. Vintertid kan du åka skidor både utför 
och på längden. kalix är klassisk bandymark, du kan uppleva 
sporten från läktaren eller rentav spela själv. Vill du ta dig längre 
ut i naturen kan du färdas med skoter, eller kanske ta en tur på 
långfärdsskridskor när isen lagt sig. Naturen i kalix med dess  
vandringsleder och stigar lämpar sig väl för både vandring och cykling.

kalix matkultur är känd över världen. i fjärdarna runt kalix fiskas 
siklöjan varje höst och förädlas till kalixlöjrom. kalixlöjrommen 
har beviljats eU:s skyddade ursprungsbeteckning.

i kalix finns goda möjligheter för dig att uppfylla dina - eller din 
och din familjs - drömmar om ett attraktivt boende. Dessutom till 
priser som gör att du har råd till annat. i dagsläget planeras både 
strandnära tomter, och nya centralt belägna lägenheter i  
anslutning till vacker natur.

Här finns unika möjligheter för dig,  
dina anställda och dina affärer

“I Kalix finns goda möjligheter för dig att uppfylla dina -  
eller din och din familjs - drömmar om ett attraktivt boende.” 

Läs mer på 
boikalix.se



kalix kommun arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer för att på olika sätt bidra till 
näringslivets fortsatta expansion. låter det detta intressant för dig och ditt företag? 

VänligEn KontaKta oSS
PeDeR NilssoN
Utvecklingschef
peder.nilsson@kalix.se
0923-656 35
070-375 86 40

Joakim abRaHamssoN
Utvecklingsstrateg
joakim.abrahamsson@kalix.se
0923-659 33
070-386 77 33

aNN-maRi aNDeRssoN
Näringslivsutvecklare
ann-mari.andersson@kalix.se
0923-650 94
070-234 40 66


