
Det pågår en global kapplöpning där miljontals platser i världen tävlar om tid, uppmärksamhet 
och pengar. Det räcker inte längre att heta Oslo, Köpenhamn eller Stockholm när människor väljer 
vart de vill resa, arbeta eller investera. Det gäller att fånga omvärldens uppmärksamhet och lyckas 
behålla den länge nog för att göra ett bestående avtryck.  

 
När en av de största frågorna på världens agenda är omställning till en mer hållbar livsstil har 
blickarna vänts mot den arktiska regionen. Varför? Jo, för att många av svaren tycks finnas där 
råvarorna finns. Där grön energi är en naturresurs vi framgångsrikt producerat under årtionden. 
Där förädling och optimering historiskt varit en självklarhet för att konkurrera framgångsrikt 
på världsmarknaden. Och där den tunga industri som lagt grunden för regionens försörjning 
successivt har genomgått en transformation som banar väg för nya möjligheter när fabriker fylls av 
människors data och världen ska drivas av energieffektiva batterier. 

 
 
 
 
 

Den arktiska regionen sitter på kunskap som hela världen törstar efter. Och genom 
samarbete över gränserna i öst-västlig riktning visar vi tydligt att vi tänker ta en position i att möta 
världens gemensamma utmaningar. I norra Sverige visar LTU och ledande branschinnovatörer som 
LKAB, SSAB och SCA, tillsammans med en mängd framtidsfokuserade företag och nya branscher 
som testindustrin, vägen framåt. Våra råvaruresurser och klimatet i regionen är starka tillgångar 
som blir byggstenar när vi skapar en bättre framtid.
 
 
Världens ögon riktas mot den arktiska regionen, mot Swedish Lapland och mot Luleå. Det är  
nu vi har möjlighet att göra vårt avtryck. Vi är attraktiva för världen som besöksmål och vår tillväxt 
är stark. När andra medelstora städer kämpar med befolkningsminskning växer Luleå. Vi attraherar 
investeringar till hela regionen tack vare hållbara lösningar, yta i överflöd och en digital och fysisk 
infrastruktur som överträffar förväntningarna. Vi måste göra vårt yttersta för att ta vara på den 
positiva utveckling vi skapat tillsammans. Och vi måste göra det nu. Vi måste spänna bågen och 
visa vår vision för omvärlden – att det är här kompetensen och lösningarna för imorgon finns. Och 
att Luleå är den naturliga platsen för att visa världen vad vi kan. Trivium är den nya portalen till 
regionen, arktis och omvärlden.



TRIVIUM – i skärningen mellan människor och elementen 
Trivium – platsen där vägarna möts – där hav och himmel möter land i Södra Hamn. Vattenvägarna ansluter till 
promenadstråk längs kajen och stadens naturliga puls från Storgatan. Det är också en symbol för naturens resurser 
i regionen i form av vatten, skog och mineraler – våra grundläggande livsnerver. Och de tre pelare som vi nu 
bygger vår konkurrenskraft på i form av förädlade råvaror, en stark besöksnäring och arktisk kompetens. 
 
Byggnaden i sig blir en hyllning till regionen, samtidigt som den förädlar den befintliga mötesplatsen som Södra 
Hamn blivit. En plats som bjuder in till interaktion där människor kan röra sig runt, i och på byggnaden – en scen, 
en läktare, en utsiktsplats. Karaktären fångar de kontraster som är en naturlig del av den arktiska livscykeln med 
ljus och mörker, från hav till fjäll och mjukt till kargt. Den vill väcka nyfikenhet och vara inkluderande. Väcka samtal 
och låta besökarna delta i skapandet av nya möten. En samlingsplats där elden alltid brinner i väntan på nästa 
historia.

DYNAMISK MÖTESPLATS
Trivium blir en naturlig portal till Luleå, Swedish Lapland och den arktiska regionen. Innehållet i huset ger 
besökaren mer tillgänglig utgångspunkt, där det går att få överblick och skapa förståelse för vad området har att 
erbjuda. 
 
Den geografiska placeringen välkomnar besökare som kommer via vattenvägar, och Naturum blir en start för de 
som ska upptäcka skärgården. Samtidigt blir det en naturlig plats att pausa på i anslutning till Luleås isbana eller 
sommarpromenader längs kajen. 
 
Trivium kommer genom sitt innehåll bidra till möten mellan människor över olika generationer, med skilda 
erfarenheter och varierande drivkrafter. Teknikens Hus som tongivande aktör i huset utbildar och väcker 
experimentlusta, samtidigt som regionens högteknologiska kompetens och viktiga näringar får synlighet. Naturum 
visar upp och skapar sammanhang för kuststaden . Här finns en arena för regionens aktörer att mötas inom ramen 
för Teknikens Hus, samtidigt som lulebor och besökare kan mötas för spontan dialog kring vad som händer i 
staden, regionen och livet.

ATTRAKTIV STAD
Med sin placering i Södra Hamn kommer Trivium bidra till att utöka dagens levande stadskärna och knyta ihop den 
utveckling som sker på Varvet och Kuststad. Norra och Södra Hamn som kopplas ihop av Smedjegatan kommer 
erbjuda en större attraktivitet för besökare och skapa affärsmöjligheter för fler aktörer. 
 
Etableringen av Trivium i centrala Luleå bidrar också till ett bredare utbud inom såväl kultur och lärande som nöje 
vilket möter en tilltagande efterfrågan hos både lulebor, näringsliv och besökare. Det blir en reseanledning som 
inte bara föder sig själv, utan också omgivningen och andra näringsidkare.



FÖRÄDLADE TILLGÅNGAR
Trivium visar genom sitt uttryck upp det finaste regionen har i form av råvarutillgångar och hur vi 
på ett ansvarsfullt och framsynt sätt förädlar dessa. Men innehållet i Trivium i form av Teknikens 
Hus bidrar också till en än viktigare förädling – den av människor och framtida kompetens som kan 
fortsätta driva utvecklingen – våra intellektuella råvaror. 
 
Här väcks och odlas barns intresse på ett jämlikt sätt för att inspirera framtidens ingenjörer, forskare 
och entreprenörer. Trivium står också för de tre pelarna som Teknikens Hus bygger på med vetenskap, 
interaktivt lärande och det skapande möte som uppstår mellan forskare och allmänhet. Lekfullt och 
experimentellt lärande praktiskt applicerat på våra viktigaste näringar bidrar inte bara till att barn 
och ungdomar får utveckla alternativa intressen, utan också till att vi när och förädlar våra framtida 
talanger lokalt. 

DEMOKRATISK TILLGÄNGLIGHET
Trivium välkomnar lulebor, regioninvånare och besökare på lika villkor. Det ska vara lätt 
att besöka och uppmuntra till upprepade besök. Närhet till lokaltrafik, flygbussar och 
fjärrtrafik via tåg och buss skapar en mer demokratisk möjlighet för barn och ungdomar 
från olika stadsdelar och regionen i stort att besöka Trivium. Dörrarna står öppna för 
den som vill värma sig kring elden efter en tur på isen och den som söker information 
för sitt besök. Ytorna på och runt huset bjuder in till evenemang, lek och inkluderande 
aktiviteter och firanden. Vill du stanna i fem minuter eller hela dagen är du varmt 
välkommen in, hit och omkring.

INNOVATIVT NÄRINGSLIV
Trivium blir den arktiska portalen som visar upp regionen och dess näringar. Det blir en naturlig 
samlingspunkt för näringsliv och en startpunkt för investerare som är intresserade av regionen. Med 
basen i råvaror och klimat som skapar unika förutsättningar för innovationer och förflyttning från tung 
industri till högteknologiska basnäringar för framtiden. De krav som de arktiska förutsättningarna ställer 
på kreativitet visas här upp i form av innovationer, processer och kompetens. 


