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Helsingborg är en av Sveriges absolut vackraste städer och jag är  
väldigt stolt över att vi på Nordic Choice Hotels får vara med i detta 
projekt. Ett projekt som vi kommer att ta oss an med stor ödmjukhet 
och skapa tillsammans med de som bor i staden och i området.
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Det händer mer än någonsin i Helsingborg 
Företagandet ökar, befolkningen växer och runt om i 
staden pågår stora utvecklingsprojekt. Med allt som 
händer i staden och med den dynamiska utvecklingen  
i Köpenhamnsregionen är Helsingborg rätt plats också
för dig. Tillsammans med det lokala näringslivet i 
Helsingborg läggs grunden till stadens fortsatta ut-
veckling. Mångfalden av både stora och mindre företag 
skapar mycket goda förutsättningar för innovation,  
tillväxt och utveckling. Det är ett högt tryck på nya före-
tag som väljer Helsingborg som plats för sin etablering 
och utveckling. 

Bästa företagsklimatet
Helsingborg ligger sedan flera år i topp bland städer 
med fler än 100 000 invånare. I Helsingborg ska det 
vara lätt att starta, driva och utveckla företag, och  
det ska vara smidigt att etablera ny verksamhet här. 
Mycket handlar om bemötande och om en rättssäker 
och effektiv myndighetsutövning men också om atti-

tyder till företagande hos politiker och tjänstemän. Det 
som företagen möter i sin vardag ska fungera och det 
ska vara lätt att göra rätt när man har att göra med sta-
dens organisation. De senaste åren har staden fått flera 
prestigefulla utmärkelser. 2015 utsågs Helsingborg till 
Sveriges IT-kommun. 2016 blev vi Sveriges Tillväxtkom-
mun och 2017 blev vi Sveriges Kvalitetskommun. 2017 
och 2018 utnämnde Aktuell Hållbarhet Helsingborg till 
Sveriges Miljöbästa kommun. 

Livskvalitet
Helsingborg är inte bara en av Sveriges stora fram-
gångsrika städer, här finns dessutom riktig livskvalitet. 
Fantastiska boenden, restauranger, bra och varierad 
shopping, intressanta museer, stort kulturutbud, spän-
nande aktiviteter för vuxna och barn, nära till hav,  
naturupplevelser, lyxig avslappning och mycket annat.  
I Helsingborg finns något för alla.

VARMT VÄLKOMMEN!
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Helsingborg
- en känsla av att allt är möjligt



Helsingborgs
näringsliv är 
världsledande
I Industry Park of Sweden ryms några av Sveriges energismartaste  
industrier och finalister i EU Sustainable Awards 2016. Här finns Sveriges 
största leverantörer av återvunnen energi. Industriell symbios är en cirkulär 
affärsmodell där avfallet från en verksamhet blir en resurs för en annan. 
Smart och bra för framtiden tycker vi!
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Tillsammans arbetar vi för att utländska företag och investerare ska se oss som  
en gemensam metropol: Greater Copenhagen. Vi arbetar för ökad tillväxt och fler  
arbetstillfällen. Arbetet leds av Greater Copenhagen och Skåne Committee.

Fyra politiska fokusområden utgör grunden för samarbetet:
- Bättre infrastruktur och mobilitet
- Att locka talanger, turister och investeringar
- Internationell marknadsföring
- Skapa en alltmer integrerad tillväxtregion

Greater Copenhagen utgör Skandinaviens största rekryteringsbas för högutbildad 
arbetskraft. Regionen är en av norra Europas kunskapsintensivaste, med topprankade 
lärosäten, unik forskning i nära samarbete med näringslivet och dessutom två  
materialforskningsanläggningar i världsklass; The European Spallation Source (ESS) 
och MAX IV.

Part of
Greater Copenhagen
Helsingborg är del av Greater Copenhagen, ett näringspolitiskt partner-
skap som består av 79 kommuner och tre regioner: Skåne, Själland och 
Hovedstaden. Halland har också visat intresse för att medverka.

REGIONEN I SIFFROR:

Skåne:

1,4 miljoner 

Danmark:

2,6 miljoner 
4 miljoner 

invånare

250 000
företag av ländernas BNP  

skapas i regionen

26%
190 000 

inskrivna studenter

14 000 
forskare

45 000 
examinerade studenter/år

17
universitet/ 
lärosäten

19
science parks
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Det strategiska läget

Greater Copenhagen länkar samman kontinentala 
Europa, Skandinavien och de baltiska länderna. Det 
starka geografiska läget i kombination med väl utveck-
lad infrastruktur, ger goda möjligheter till välutbildad 
arbetskraft och spännande arbetsmöjligheter inom 
pendlingsavstånd. Några spännande projekt på gång  
i regionen är;

Copenhagen Airport (Kastrup) är en av Nordeuropas 
mest föredragna flygplatser och servar 29 miljoner 
passagerare per år. En ambitiös vision för framtidens 
flygplats lanserades för några år sedan och är nu i full 
gång att realiseras. Målet är att nästan dubblera flyg-
platsens storlek, öka kapaciteten till 40 miljoner pas-
sagerare samt skapa ytterligare 8 700 nya jobb på eller 
omkring flygplatsen. I framtiden når du 85 % av världens 
BNP med direktflyg från flygplatsen!

Fehmarnbelt, tunnelförbindelsen mellan Danmark och 
Tyskland beräknas öppna för tåg och biltrafik år 2028. 
Förbindelsen kommer spela en viktig roll för Sveriges 
och Danmarks handel då den skapar nya möjligheter 
för internationell transport. Gods och persontåg mel-
lan Hamburg och Skandinavien får en 160 km kortare 
resväg än idag.  

Västkustbanan knyter samman Göteborg, Helsingborg, 
Lund och Malmö och i förlängningen förbinder den Oslo 
med Köpenhamn. Det är viktigt för regionens utveckling 

att hela Västkustbanan blir dubbelspårig vilket 85 % av 
banan är idag.  Först då kan det gå fler tåg med högre 
hastighet och förseningarna skulle bli färre. Med ett 
dubbelspår genom Helsingborg (både Ängelholm- 
Maria och Maria-Helsingborg C) kan antalet tåg öka från 
dagens 8 tåg per timme till 30-40 tåg per timme. Det ger 
möjlighet till tätare avgångar för persontåg och bättre 
möjligheter till pendling. Sträckan Ängelholm-Maria 
beräknas öppna för trafik 2024.

Den sista enkelspårssträckan, mellan Helsingborg C och 
Maria (Romares väg) beräknas öppna för trafik en bit in 
på 2030-talet. Denna sträcka hänger samman med en 
ny stationsdel på Helsingborg C och en framtida anslut-
ning till en järnvägstunnel mellan Helsingborg-Helsingör.

Fast förbindelse Helsingborg – Helsingör med person- 
tågs- och motorvägsförbindelse, är viktigt för hela 
Skandinavien och en central del i ett robust och håll-
bart transportsystem. Den ger stora möjligheter att bo 
på ena sidan sundet och arbeta på den andra, och när 
tågresan mellan Helsingborg och Köpenhamn bara tar 
ca 40 minuter följer en ökad arbetsmarknadsintegration, 
större bostadsmarknad och bättre tillgång till såväl  
utbildning och forskning som kultur och nöjen. Enligt  
Region Skåne ger förbindelsen cirka 110 000 fler  
personer i norra Skåne och södra Halland en utökad 
lättillgänglig arbetsmarknad och positiva effekter för  
de företag som verkar i området. Pågående utrednings-
arbete presenteras som en slutrapport år 2020.

Fehmarnbelt
Tunnelförbindelsen mellan Danmark och Tyskland 
beräknas öppna för tåg och biltrafik år 2028.
Illustratör Femern AS

8   BUSINESS HELSINGBORG



Malmö

Lund

EES/Max IV

Landskrona

HELSINGBORG

Ängelholm
23 min

20 min

1 tim

1,5 tim

1 tim

Göteborg

Stockholm

50 min

10 min

30 min

E22

E6

E6 E4

E47

1tim

Halmstad

Köpenhamn

Helsingör

Staden har en unik strategisk position där E4 möter E6/E20, vilka är livsnerver i den 
svenska infrastrukturen. Varje dygn passerar drygt 40 000 fordon Helsingborg och 
ungefär 20% av dessa utgörs av godstrafik. Trafiken ökar mer än den genomsnittliga 
trafikökningen i Sverige och prognoserna visar att ökningen kommer att fortsätta. 
Helsingborg utgör en viktig länk i transportkedjan som binder ihop Norge och övriga 
Sverige med resten av Europa. 

Helsingborg är också hem för Sveriges näst största containerhamn som är en viktig 
kugge i svenskt näringsliv, både nationellt och regionalt. Sundet utanför Helsingborg  
är ett av världens mest trafikerade och hit kommer sjötransporter från hela världen.  
Inom hamnområdet har man via en kombiterminal tillgång till ett järnvägsnät som når  
ut över hela Sverige och ut i Europa.

Inom drygt en timmes restid når man cirka 2 miljoner arbetstillfällen. Helsingborg är  
en viktig motor i Nordens största arbetsmarknadsregion. Det märks inte minst på  
en kraftig in- och utpendling, där det aldrig tidigare varit så många som pendlat över  
kommungränserna som 2017. Varje dag åker 59 000 människor via Helsingborgs  
centralstation. Hit kommer man med flera olika färdsätt såsom tåg, buss och färja. 
Över 20 000 personer tar färjan mellan Helsingborg och Helsingör varje dag.

Ängelholm-Helsingborg är Helsingborgs lokala flygplats med 12 dagliga avgångar  
till Stockholm. Till Skandinaviens största flygplats, Copenhagen Airport, tar det cirka  
1 timme med tåg. Det är inte heller långt till Halmstad City Airport, Kristianstad  
Österlen Airport eller Malmö Airport.

Platsen Helsingborg 20 000
personer tar färjan mellan

Helsingborg och Helsingör varje dag

59 000
människor åker via Helsingborgs 

Centralstation varje dag
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20%
av de drygt 40 000 fordon som 

varje dygn passerar Helsingborg 
utgörs av godstrafik

Helsingborg är en kommun med stark tillväxt både vad gäller befolkning, 
näringsliv och besökare.

PENDLING

24 685
17 953

In:

Ut:

Avstånd
från centrala 
Helsingborg

Helsingör
Avstånd 4 km 

20 min
Hbg/Ängelholm Airport

Avstånd 34 km 
30 min

Köpenhamn
Avstånd 53 km 
1 h & 15 min

Lund
Avstånd 56 km 

28 min

Malmö
Avstånd 64 km 

41 min

Copenhagen Airport
Avstånd 64 km 

1 h

Halmstad
Avstånd 80 km 

53 min

Göteborg
Avstånd 210 km 
1 h & 37 min

Hamburg
Avstånd 380 km 
5 h & 30 min

Oslo
Avstånd 503 km 
5 h & 30 min

Stockholm
Avstånd 555 km 

5 h tåg, 1 h flyg



Barrica Mat & Vinbar, Helsingborg

Bistron Torekov Hotell, Torekov

Bryggan, Höganäs

Château Forêt, Helsingborg

Drottninggatan 35, Helsingborg

Erikstorps Kungsgård, Landskrona

Gastro, Helsingborg

Grytor och Glas, Ängelholm

Holy Smoke BBQ, Nyhamnsläge

Maritime Grand Hôtel i Mölle

Pumphuset, Landskrona

Pålsjö krog, Helsingborg

Restaurang Creo, Helsingborg

Restaurang Ella, Ven

Restaurang Hjorten, Båstad

Restaurang Kristall HBG, Helsingborg

Restaurang Sand, Båstad

Rusthållargården, Arild

Rut på Skäret, Skäret

Sillen & Makrillen, Helsingborg

Sofieros Slottsrestaurang, Helsingborg

Strand Hotell, Arild

Tokyo 15, Helsingborg

Tunneberga Gästgifvaregård, Jonstorp

24
utsökta anledningar 
för alla foodies

WHITE GUIDE RESTAURANGER,
HELSINGBORGS REGIONEN 
2018
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Det varierade näringslivet i Helsingborg har en lång historia av entreprenör-
skap. Företagsklimatet är bland de bästa i landet.

Näringslivets struktur 

Det har aldrig funnits så många företag i Helsingborg som det gör idag. Sedan 2010 har 
antalet företag ökat med närmare 13 % och i slutet av 2017 fanns det 14 262 företag i 
Helsingborg. Den förvärvsarbetande dagbefolkningen ökar i takt med antalet företag. 
Idag har nära 71 000 personer sin arbetsplats i Helsingborg, en ökning med över 15 000 
personer eller 27 % sedan år 2000. Sett till Sveriges samtliga 290 kommuner placerar 
sig Helsingborg på plats 39 vad gäller sysselsättningstillväxt under perioden 2000-
2016. Flest sysselsatta finns inom handeln (17 %). Sedan 2010 har ökningen i antalet 
sysselsatta varit störst inom vård och omsorg, medan den procentuella ökningen har 
varit störst inom fastighetsverksamhet.

Idag är 73,9 % av befolkningen i åldern 20-64 år sysselsatt vilket ligger i linje med Skåne 
som helhet. Om gränspendlarna till Danmark tas med i statistiken ökar sysselsättnings-
graden till över 75 %.

Näringslivet i Helsingborg är en blandning av stora globala företag, medelstora och 
små företagare och kluster med unik profil och kompetens. Liksom i övriga Sverige 
utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 
60 %, av företagen är enmansföretag utan anställda.

Utlandsägda företag 
Sedan millennieskiftet har antalet utlandsägda företag ökat kraftigt i både Helsingborg 
och i övriga landet. Idag finns över 600 utlandsägda företag i Helsingborg, en ökning 
med över 140 % sedan 2000. De utlandsägda företagen sysselsätter närmare 13 000 
personer, eller cirka 20 % av samtliga anställda i näringslivet i Helsingborg. Bland Hel-
singborgs största utlandsägda företag finns till exempel Johnson & Johnson (McNeil), 
Nestlé, DHL, Puma och Unilever.

Omsättning
2017 var den totala omsättningen för näringslivet i Helsingborg strax över 130 miljarder 
kronor (exklusive moms). Handeln stod för nära hälften av den totala omsättningen, 
medan företagstjänster, tillverkningsindustri och logistik tillsammans stod för ytterliga-
re en fjärdedel, och övriga näringslivet stod för den resterande fjärdedelen.

Största företagen 
Sett till de största privata arbetsgivarna så är flertalet bolag inom handel, logistik och 
skärningspunkten däremellan. IKEA är stadens största privata arbetsgivare, följt av 
ICA (inga butiker är dock inräknade) och läkemedelsproducenten Johnson & Johnson 
(McNeil). Marvin Holding driver ett flertal förskole- och skolverksamheter i staden, 
Total Produce arbetar inom logistik och Nobina driver stads- och regionbusstrafiken 
på uppdrag åt Skånetrafiken. Vidare arbetar Posten Norge (Bring) inom logistik, Resurs 
inom betaltjänster, Attendo inom bemanning och Axel Johnson-sfären driver flera olika 
bolag inom handel.

Antal förvärvsarbetande år 2016 efter näringsgren

ökning av antalet företag 2010-2017

företag

olika branscher

+ 13%

14 262

622
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arbetar

ökning av förvärvsarbetare, 2000-2016

i åldern 20-64 år är sysselsatta

utveckling lönesumma, 2008-2016

71 000

+ 27%

75%

+ 34%



Medianinkomst

262,4 tkr

BRP per invånare

i Helsingborg

i Helsingborgsregionen

i Öresundsregionen

417 tkr 145 000
355 000
4 miljoner
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Sveriges trevligaste stad
Om du söker en livfull stad med det bästa av det vi kallar livskvalitét är Helsingborg 
platsen för dig. Är målet att etablera verksamhet inom handel, restaurang eller mot-
svarande är Helsingborgs city med sina stora flöden av människor och en attraktiv 
demografi helt rätt. Citykärnan erbjuder en kraftfull koncentration av shopping, smaker, 
dofter och upplevelser – samlat på ett ställe. Utbudet är stort och varierande. Kulla- 
gatan och shoppingstråket ner till södercity kantas av 480 butiker, 150 restauranger 
och 18 hotell. Allt i nära anslutning till kajpromenader och sandstränder med siluetten 
av Danmark i bakgrunden.
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Besöksnäringen
Ett fantastiskt krogliv, varierad shopping, intressanta 
museer, stort kulturutbud, spännande aktiviteter för 
vuxna och barn, nära till hav, naturupplevelser, lyxig 
avslappning och mycket annat. Besöksnäringen slår 
nya rekord år efter år i Helsingborg och vi arbetar aktivt 
med att utveckla Helsingborg som attraktiv plats för 
evenemang och besökare från hela världen. De interna-
tionella gästnätterna ökade under 2017 med 18 % där 
flest utländska besökare kom från Tyskland, Danmark, 
Storbritannien, Norge och Nederländerna. De totala 
gästnätterna var under 2017 fler än någonsin och flera 
attraktioner slog besöksrekord. Totalt är runt 3500 
årsanställda sysselsatta inom besöksnäringen. 

Nästa stora etablering blir hotell- och kongressanlägg-
ningen SeaU Helsingborg. Hotellet får 250 rum och 
kongressanläggningen kommer att ha en kapacitet 
på minst 1200 deltagare. Anläggningen kommer även 
rymma konferensrum, restauranger och café. Nordic 
Choice Hotel kommer att driva verksamheten som 
öppnar 2020. 

Logistik
Helsingborg är ett av Sveriges bästa logistiklägen.  
Några av Helsingborgs största arbetsgivare finns inom 
logistikbranschen. Närmare 450 företag sysselsätter 

runt 5650 personer och antalet anställda har ökat med 
11 % de senaste tio åren. Under 2016 omsatte bran-
schen 10 miljarder kronor i Helsingborg. Med tillgång  
till hamnar, tre Europavägar och fyra internationella  
flygplatser inom en timme, är Helsingborg ett konkur-
renskraftigt logistiknav. Helsingborgs hamn är Sveriges 
näst största containerhamn och den största import-
hubben för frukt och grönt i Sverige. Logistiknäringens 
betydelse för regionen märks även på den utbildning 
och forskning som bedrivs på Campus Helsingborg. 
Förutom grundutbildningar inom logistics service 
management, finns framgångsrika forskningsprojekt 
i samverkan mellan akademi, näringsliv och Helsing-
borgs stad, till exempel ReLog.

Life Science
I Helsingborg finns det fler än 100 bolag inom life sci-
ence. Totalt sysselsätts omkring 1150 anställda inom 
både bioteknologi, läkemedel och medicinsk teknologi. 
Den största aktören är Johnson & Johnson (McNeil) 
som tillverkar produkter inom rök- och tobaksavvänj-
ning. Andra företag inom området är Occlutech, Camp 
Scandinavia och life science företaget PULS Invest. 

Handel
Parti- och detaljhandeln är den enskilt största närings-
grenen i Helsingborg, både sett till antal anställda och 

Helsingborgs starka sektorer
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omsättning. 11 500, eller 17 %, av samtliga sysselsatta, 
arbetar inom handeln, en ökning med närmare 20 %  
sedan millennieskiftet. Handeln omsatte över 63 miljar-
der kronor 2017, vilket utgör närmare hälften av närings- 
livets samlade omsättning. Såväl cityhandel som extern- 
handel har en positiv utveckling i Helsingborg. I city 
pågår för närvarande en kraftig expansion av ny handel. 
Utanför stadskärnan hittar man Väla, som vunnit pris 
för både Sveriges nöjdaste kunder och nordens bästa 
köpcenter. 

Digital handel / E-handel
Helsingborg är Sveriges e-handelstätaste stad. E-handel 
utgör del av den digitala handeln och Helsingborg upp- 
visar en högre andel sysselsatta inom denna sektor 
jämfört med Skåne som helhet. Hela kedjan för digital 
handel finns representerad inom ett mindre geografiskt 
område. 

Här finns även Sveriges första e-handelsinkubator, 
E-commerce Park of Sweden, tillsammans med 
E-handel.se, Sveriges största digitala mötesplats för 
e-handeln. Kopplingen till logistik-, förpacknings- och 
e-handelsforskning på Lunds Universitet Campus 
Helsingborg ger fantastiska förutsättningar och kom-
pletterar väl masterutbildningen inom Service Manage-
ment/Logistik. I Helsingborg finns även Sveriges enda 

utbildning inom mobil handel. Det finns ett väletable-
rat nätverk inom digital handel där företag, akademi, 
studenter, Helsingborgs stad med flera träffas för att 
utveckla Helsingborg till den bästa platsen för denna 
typ av verksamhet. Helsingborg är den självklara  
staden för att starta och växa en e-handel och enga- 
gerade människor bidrar till det unika.

Miljöteknik
Helsingborg jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och 
driver utveckling av system och produkter för framti-
dens avfallshantering och återvinning, vattenrening, 
fjärrvärme och förnybar energi.

Antal kommersiella gästnätter 
i Helsingborg 2010-2017
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Helsingborgsregionen  
är en av världens tätaste 
områden på golfbanor
Inom 40 minuter når du fler än 30 banor.

Vasatorps Golfklubb, fotograf: Mickael Tannus



I slutet av 2018 är antalet invånare i Helsingborg cirka 145 000 personer. 
Det gör Helsingborg till Sveriges åttonde största stad och en av Greater 
Copenhagens snabbast växande städer, med en tillväxt på 15 % på 10 
år. Kombinationen av ett dynamiskt näringsliv, hög livskvalitet, attraktiva 
boendemiljöer, rikt kulturutbud och ett universitet attraherar nya invånare 
till staden.

Det är framförallt unga som väljer att flytta till Helsingborg, med ett starkt positivt flytt-
netto i ålder 20-29. De två största åldersgrupperna i Helsingborg är 20-29 år och 40-49  
år. Den mest typiska Helsingborgaren i dag är en 42-årig tjej eller en 40-årig kille.

I relation till befolkningsutvecklingen går det att se en stabil utveckling av antalet 
boende i kommunen som är förvärvsarbetande. Sysselsättningstillväxten har utveck-
lats kraftigare än befolkningstillväxten under 2000-talet, och har accelererat under de 
senaste åren. Totalt har antalet förvärvsarbetande ökat med 28 % under perioden 2000-
2016, medan befolkningen i arbetsför ålder ökat med 19 %. I förvärvsstatistiken saknas 
runt 1 150 helsingborgare som arbetar i Danmark, vilket hade höjt nivån än högre.

Campus Helsingborg Lunds universitet, är viktig för att stärka utbildningsnivån i staden 
och regionen. När Campus Helsingborg öppnade år 2000 hade 29 % av befolkningen i 
Helsingborg en eftergymnasial utbildning. Idag är motsvarande siffra 41 %. Ökningen 
beror även på en generell utbyggnad av antalet utbildningsplatser, högre övergång till 
högre utbildningar bland yngre, att äldre med kortare utbildningar har lämnat yrkeslivet 
och att allt fler yrken kräver eftergymnasial utbildning.

Helsingborgarna
Vi växer rekordsnabbt

0-9 år
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
90+ år
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Befolkningsutveckling och befolkningsprognos till 2035

Procentuell åldersfördelning

+ 2 757

165
nationaliteter

1/3
har utländsk 

bakgrund

Femte högst befolkningstillväxt
av de 15 största kommunerna

Den mest typiska Helsingborgaren idag 
är en 42-årig tjej eller en 40-årig kille

invånare under 2017
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Innovation och nyföretagande
Helsingborg satsar 
Hållbar tillväxt och utveckling förutsätter ett nära 
samspel mellan kommun, näringsliv, lärosäten och om-
värld som i sin tur främjar dynamik och tekniksprång. I 
Helsingborg finns ett stort antal olika typer av initiativ 
som stöttar entre prenörer, kreatörer och studenter för 
att stärka och stimulera till nyföre tagande, tillväxt och 
innovation. Helsingborgs stad är nyfikna och öppna för 
omvärlden. Staden för dig som vill något.

Stark utveckling av nya företag
Helsingborgs stad har redovisat ett starkt nyföretag- 
ande under de senaste åren. Under 2017 registrerades 
1 061 nya företag, att jämföra med 1 032 under 2016. 
Det innebär nästan 3 nya företag per dag. Med 11,9 nya 
företag per 1000 invånare mellan 16-64 år placerar sig 
Helsingborg över rikssnittet på 11 och placerar sig på  
en fjärdeplats bland rikets 15 största kommuner.

Innovation
Helsingborgs stad har nyligen startat ”Innovations-
hubben”, Sveriges första accelerator med fokus på 
utmaningar i det kommunala uppdraget Det är en arena 
som accelererar stadens innova tion och digitalisering 
från idé till verklighet. Innovationshubben är en krea-
tiv mötesplats för offentliga och privata aktörer som 
tillsammans utvecklar sam hällsfrämjande tjänster åt 
stadens invånare. Här kan stadens förvaltningar driva 
idéutveckling och innovation tillsammans med invånare 
och externa parter. 

Startup-scenen 
I Helsingborg finns en vibrerande och intressant 
startup-scen. Här finns eldsjälar, acceleratorer och 
inkubatorer som hjälper entreprenörer och företagsam-
ma människor.  En av dessa är THINK Accelerate som 
under flera år framgångsrikt erbjudit ett program med 
fokus på lean-metoden för tech startups. Här får drivna 
entreprenörer att utveckla sina första prototyper, sitt 
affärssinne och sin konkurrenskraft för att attrahera 
såväl kunder som kapital. 

SoPact är ett acceleratorprogram som stöttar so-
ciala entreprenörer att utveckla och sprida sam-
hällsförbättrande idéer. SoPact har sedan starten 
2016 stöttat entreprenörer som adresserar samhälls-
utmaningar i Sverige och i världen. Det är ett sam-
verkansprojekt mellan Lunds Universitet, Socialhög-
skolan på Campus Helsingborg, Helsingborgs Stad och 
Tillväxtverket. 

På E-commerce Park of Sweden finns den första in-
kubatorn i Sverige inriktad endast på startups inom 
e-handel. Inkubatorn vänder sig till de som är verksam-
ma inom e-handel och som vill ha ett kraftfullt och 
professionellt stöd för en snabb tillväxt.  
Boost Hbg startade 2009 och stöttar Skånsk utveckling 
och innovation inom transmedia, film och virtual reality. 
Boost är en del av Helsingborgs stad med bidrag från 
Region Skåne.
.

Miljöprofil H+ 
H+ är namnet på det största stadsutvecklingsprojektet i Helsingborg i modern tid. 
Helsingborgs stad har en tydlig ambition att vara ledande inom miljö och hållbarhet. 
Inte minst genom H+ projektet vill man vara en förebild för hållbar stadsutveckling så 
väl ekonomiskt, miljömässigt som socialt. För att kunna uppnå dessa ambitioner har 
staden tagit fram en Miljöprofil för H+. Ambitionen är att den ska fånga dagens och 
morgondagens utmaningar utifrån den kunskap vi har idag och vara en självklar del i 
varje delprojekt och utbyggnadsetapp i området. 

Miljöprofil H+ ska fungera som ett ramverk och ett gemensamt stöd för alla inblandade 
aktörer i stadsförnyelseprocessen så att planering, byggande och förvaltning av de nya 
stadsdelarna leder till en stark och trovärdig miljöprofilering. 

Utifrån Miljöprofil H+ har Helsingborgs stad inlett ett samarbete med Öresundskraft, 
NSR samt NSVA. Syftet med samarbetet är att analysera existerande system och ge 
förslag på framtida system och lösningar inom energi, avfall, vatten och avlopp. Samar-
betet ledde fram till det världsunika avloppssystem kallat ”Tre rör ut” på Oceanhamnen. 
Det övergripande målet är att samla in och använda avfallet som råva ra för att produce-
ra biogas och växtnäring på ett säkert sätt. Med andra ord kommer systemet att bidra 
till Helsingborgs stads miljömål för H+ området men också till det klimat- och miljöar-
bete som bedrivs på nationell nivå.

RECO LAB – en testbädd för forskning och utveckling
För att ta hand om de tre olika flödena från det nya avloppssystemet på Oceanhamnen 
byggs en ny anläggning på reningsverket. Den nya utvecklingsanläggningen ska vara 
öppen och tillgänglig för företag, forskare och offentliga aktörer. Intill den nya utveck-
lingsanläggningen planeras också för ett show-room och en testbädd. Testbädden ska 
möjliggöra forskning och utveckling inom hela kedjan från att samla in och behandla 
avfallsflödena till att kommunicera med användarna. Målet med testbädden är att 
utveckla tekniker och tjänster som bidrar till att Oceanhamnen blir en hållbar stadsdel.
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Vera Park – industripark och kluster
NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) har 
öppnat upp sina anläggningar runt om i regionen och 
tillsammans med Sustainable Business Hub har man 
velat skifta fokus – från soptipp till arena för modern 
miljöteknik. Vera Park fungerar som en industripark och 
testbädd ur ett avfalls- och återvinningsperspektiv. Man 
jobbar med hantering och utveckling av system och pro-
dukter för framtidens avfallshantering och återvinning. 
Målet är att Vera Park ska bli Europas ledande center 
för cirkulär ekonomi. 

Vera Park är ett samarbete mellan offentlig aktör, 
näringslivet och akademin. I Vera Park finns idag sexton 
företag inklusive NSR.

Testbädd Vera Park
I testbädden Vera Park testar man nya lösningar på 
problem inom avfallshantering och återvinning. Både 
forskare och företag kan testa idéer direkt i den fysiska 
miljön på avfallsanläggningen.

Man arbetar för att få ut mesta möjliga av de resurser 
som redan plockats upp från jorden genom att skapa 
cirkulära flöden. Det kan handla om att hitta affärs- 
modeller för återanvändning, hitta nya användnings- 
områden för avfall eller utveckla helt nya produkter som 
till exempel kan ersätta produkter av fossila material.

Några av de projekt som pågår inom Vera Park i dag är:

• Utveckling och test av olika metoder för att, av trä-  
 avfall, få fram en hållfast spånskiva med alternativa  
 fossilfria bindemedel i stället för formaldehyd. Patent- 
 ansökan är inlämnad.

• Utveckling av dambindor som är helt förnybara,  
 biologiskt nedbrytbara och komposterbara.

• Landfill mining, det vill säga utgrävning av bioceller  
 i deponin för att se hur man kan använda en deponi,  
 bättre och längre, ur ett energiperspektiv.

Illustration: Tobias Green

Nya företag
Internationell attraktion
Kreativa mötesplatser



28   BUSINESS HELSINGBORG

Greater Copenhagen har norra Europas högsta koncentration av hög- 
utbildade invånare. Inom en timmes restid från Helsingborg har man  
tillgång till 17 lärosäten och 19 science parks med totalt 240 000  
studenter och 14 000 forskare.

Utbildning och forskning

Universiteten i Lund och Köpenhamn rankas som två av världens främsta universitet 
och bägge är störst i sina respektive länder. Campus Helsingborg är en del av Lunds 
universitet där 10 % av Lunds universitets studenter går. 

Lunds universitet Campus Helsingborg
Universitetet växer stadigt och intresset för utbildningarna är stort i hela Sverige och 
världen. Här studerar över 4 000 studenter och 250 personer har sin arbetsplats här.

I takt med att Campus växer ser staden till att det byggs bostäder till studenterna.  
Under de senaste åren har över 500 nya studentbostäder byggts och ett nytt  
studentcentrum har utvecklats i stadens södra delar. I Helsingborg utbildas fram- 
tidens modevetare, socionomer, ledare inom servicesektorn, högskoleingenjörer  
och kommunikationsstrateger. Campus Helsingborg har även ett tydligt fokus på  
forskning och här bedrivs unik forskning inom logistik, framtidens handel, mode  
och nya medier i nära samarbete med näringslivet.

Två nya världsledande forskningsanläggningar 
30 minuter från Helsingborg, i Lund, byggs just nu ESS och Max IV, två stora forsknings-
anläggningar som blir världsledande inom partikelfysik. De kommer att bidra till unika 
och spännande forskningsmöjligheter, arbetstillfällen samt tillväxt i hela regionen. 

Max IV tillhör Lunds universitet och ESS är ett europeiskt projekt och tillsammans  
skapar de nya förutsättningar för materialforskning på partikelnivå.

MAX IV-laboratoriet är ett svenskt laboratorium (Lunds universitet) för accelerator- 
fysik, kärnfysik och för forskning med hjälp av synkrotronljus. 2 000 forskare från hela 
världen förväntas använda anläggningen varje år. 

ESS (The European Spallation Source) är ett europeiskt forskningsinfrastrukturs- 
samarbete (ERIC), en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens  
mest kraftfulla neutronkälla.

Visionen är att driva världens mest kraftfulla neutronkälla och möjliggöra vetenskapliga 
genombrott inom forskning relaterad till materia, energi, hälsa och miljö, samt adressera 
några av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. När ESS användarprogram börjar år 
2023, kommer man ta emot uppskattningsvis 2 000 – 3 000 gästforskare varje år.

ReLog, Campus Vänner och Lunicore 
är tre framgångsrika exempel på hur 
näringsliv och akademi samverkar  
för att stärka och utveckla såväl  
det egna företaget som morgon- 

dagens medarbetare. 

Lunds universitet
Campus Helsingborg 

Lunds universitet, Lund
Sveriges största universitet 

30 minuter bort

Malmö universitet 
Sveriges nyaste universitet 

40 minuter bort

Högskolan i Halmstad 
det innovationsdrivande lärosätet 

50 minuter bort

Köpenhamns universitet 
Danmarks äldsta och största universitet

60 minuter bort

Copenhagen Business School (CBS) 
världsledande handelsutbildningar 

60 minuter bort

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 
världsledande ingenjörsutbildningar 

60 minuter bort

Illustration: ESS/Team HLA

Akademi + Företag = Sant



Här njuter du av 
det goda i livet
Njut av maten och utsikten på många av våra prisade restauranger, lyssna 
till vår egen symfoniorkester i vårt konserthus, skratta tills tårarna sprutar 
på stadsteatern, heja fram ditt favoritlag eller gå på utomhuskonsert på 
vår nya arena, spring ditt första maraton, ta ett dopp i havet, en morgon-
promenad i Pålsjö skog, klättra på klipporna, slå en birdie på någon av 
våra golfbanor eller spendera dagen i pulserande Köpenhamn!
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Helsingborg är en stad på frammarsch, där man bygger som aldrig 
förr, befolkningen ökar och stora förändringar är på gång. Men det 
är samtidigt en stad där tillväxten sker hållbart.

Den hållbara tillväxten När befolkningen ökar är det är viktigt att sysselsätt-
ningen hänger med. Samtidigt som befolkningen fram 
till 2035 förväntas öka till cirka 177 000, förväntas 
antalet arbetstillfällen också att öka i en stadig takt.

För att underlätta kollektiva resor inom staden förbere- 
der Skånetrafiken och Helsingborgs stad för spårvägs-
liknande bussar med start sommaren 2019. Helsing-
borgsExpressen ska köra den rakaste, snabbaste vägen 
till centrum och erbjuda ett snabbt, bekvämt och håll-
bart resesätt. 

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg  
i modern tid. En miljon kvadratmeter ska fram till 2035 
ge plats för 5 000 bostäder, kontorslokaler, skolor, han-
del, restauranger och mötesplatser. Målet är att utveck-
la den nya stadsdelen Oceanhamnen samt de befintliga 
stadsdelarna Universitetsområdet, Husarområdet och 
Gåsebäck. Områdena består idag av allt från övergivna 
markområden till stadsdelar med en mosaik av bygg-
nader, verksamheter och människor. H+ området ligger 
i stationsnära läge, nära både Helsingborg C och Ram-
lösa station, vilket ger bra förutsättningar för hållbar 
stadsutveckling. En av ambitionerna är att knyta ihop 
stadsdelen Söder med centrum och de nya stadsdelarna 
Oceanhamnen och Universitetsområdet.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
är en viktig framtidsfråga för stadens utveckling. For-
donstrafik kan med denna förbindelse ledas utanför den 
centrala staden, vilket bidrar till mindre trängsel, mindre 
buller och bättre luft.

Restiderna inom Greater Copenhagen minskar vilket ger 
invånarna större möjligheter att bo på ena sidan sundet 
och arbeta på den andra. Det underlättar för företagen 
i Helsingborg att hitta rätt arbetskraft och gör Helsing-
borg mer attraktivt för näringslivet och internationella 
investerare. Trafiken väntas öka i framtiden, bland annat 
till följd av den nya fasta förbindelsen mellan Danmark 
och Tyskland (Fehmarn Belt) som planeras öppna 2028. 
En fast HH-förbindelse avlastar Öresundsbron som  
redan idag är utsatt för ett hårt tryck. En fast förbind- 
else i norra Öresund minskar regionens sårbarhet med 
att endast ha en fast förbindelse mellan Danmark  
och Sverige.

Skånebanan, som sträcker sig från Helsingborg till Kris-
tianstad och förbinder orterna däremellan, är idag ett av 
Sveriges mest trafikerade enkelspår. Region Skåne och 
kommunerna längs sträckan har enats kring ett antal ut-
gångspunkter för att utveckla Skånebanan och orterna 
längs den. En stärkt Skånebana binder samman Skåne 
och kapar restiden till och från Kristianstad till 45 minu-
ter från dagens 80 minuter. 

Landborgskopplingen är en av alla åtgärder för att 
utveckla centrala Helsingborg. Den ska jämna ut Hel-
singborgs nivåskillnader och göra det enklare för gåen-
de och cyklister samt avlasta city från biltrafik. Bilister 
kan använda parkeringen i Landborgskopplingen som 
centralt parkeringsgarage. Garaget ska ha plats för runt 
600 bilar och lika många cyklar. Projektet beräknas dra 
igång vintern 2018/2019.

Drottninggatan, Helsingborgs Expressen. 
Illustratör: Sweco Architects



Ett pulserande city
Fler människor väljer att besöka staden oftare, stanna länge och uppleva 
något som är värt att berätta vidare.
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1. Oceanhamnen
På Helsingborgs mest havsnära stadsdel bor du på en 
halvö i havet men ändå mitt i sta den. Oceanhamnen  
är den första etappen av H+ i direkt anslutning till  
centralstationen via en gång-och cykelbro. I området 
växer flera bostadskvarter fram med cirka 400 bostäder 
samt ett nytt affärsdistrikt som ska ge plats för cirka  
30 000 kvm verksamhetslokaler. Bland annat kommer 
Scandic etablera ett nytt hotell som förväntas öppna 
2021. Hotellet kommer att rymma cirka 180 rum,  
konferensfaciliteter, gym, restaurang och bar, samt 
en fantastisk skybar med utsikt över Öresund och 
Danmark. Kontorsbyggnaderna förväntas stå klara för 
inflyttning 2020.

2. SeaU Helsingborg 
Helsingborg får en ny mötesplats vid havet, på Ångfärje- 
tomten mitt i centrala Helsing borg. En toppmodern 
hotell- och kongressanläggningen med kapacitet för 
1 200 personer där det också kan hållas banketter för 
400 personer. Det blir 250 hotellrum, 20 konferensrum, 
2 restauranger, bar, gym, day spa, pool och parkerings-
garage. Hotell- och kongressanläggningen beräk nas 
klar 2020. Dessutom bygger man 155 bostäder i fyra 
huskroppar som beräknas stå klara 2019.

3. Söder
Söder Helsingborg är ett pulserande stadsdelscentrum 
med nöjen och shopping som slår upp portarna hösten 
2018. Förutom handelsyta om ca 12 000 kvm kommer 
man även bygga ett 65 meter högt bostadshus med 80 
lägenheter som alla har havsutsikt samt ett garage med 
kapacitet för 300 bilar.

4. H+ 
är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i 
modern tid. En miljon kvm ska fram till 2035 ge plats 
för 5 000 bostäder, kontorslokaler, skolor, handel, 
restauranger och mötesplatser. Målet är att utveckla 
den nya stadsdelen Oceanhamnen samt de befintliga 
stadsdelarna Universitetsområdet, Husarområdet och 
Gåsebäck. Områdena består idag av allt från övergivna 
markområden till stadsdelar med en mosaik av bygg- 
nader, verksamheter och människor. H+ området ligger 
i stationsnära läge, nära både Helsingborg C och  
Ramlösa station, vilket ger bra förutsättningar för håll-
bar stadsutveckling. 

Under ständig utveckling
Många vill investera i Helsingborgs framtid och bidra till utvecklingen av staden. 
Här följer ett urval av pågående utvecklingsprojekt i stadens centrala delar:
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Fler projekt på nästa sida.

3. 

2. 

4. 

1. 



7. 

5. Helsingborgs lasarett 
genomgår en omfattande om- och tillbyggnad som beräknas stå klar 2025. Befintliga 
lokaler anpassas för att följa med i den tekniska och medicinska utvecklingen. 
45 000 nya kvm byggs till för att skapa ett akutsjukhus som är väl rustat att möta  
framtidens krav. 

6. Helsingborgs tingsrätts  
lokaler byggs ut med 4 000 kvm och parallellt görs en ombyggnad av de befintliga loka-
lerna. Ny- och ombyggnationerna beräknas vara klara under 2019. 

7. Inre hamnen
Inre hamnen skulle kunna utvecklas med mer träd, sänkta trädäck, bryggor, öppna ytor 
och sittplatser för att bli en mer attraktiv och dynamisk plats. Det finns idag förslag 
som kan skapa en både vackrare och säkrare plats. En viktig fråga är så klart hur inre 
hamnen kan klimatsäkras och skydda staden mot stormar och havsnivåhöjningar. Idag 
ligger havsnivån två meter under kajkanten, det behöver bli minst tre meter vilket skulle 
kunna lösas med terrassliknande höjningar.

6. 
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Helsingborg is easily accessible. 
Direct connected to international 
hub in Copenhagen, the national 
capabilities with the airport in  
Ängelholm and trains to Gothenburg 
and Stockholm. Beyond that, we  
can easily attract employees with 
the International school and the  
unique living and life qualities here.

ACKE SALEM, CEO, EDUMENT



Nya områden och bostäder
Det byggs som aldrig förr
För varje dag som går ser fler den livskvalitet som erbjuds i Helsingborg. 
Vi växer så det knakar, idag bor cirka 145 000 personer i Helsingborg 
och fler kommer vi att bli!

I takt med att staden växer hållbart mot 177 000 invånare år 2035 gör vi rum för många 
nya helsingborgare. 

Helsingborg ligger på liknande nivåer som Sveriges tre största städer när de gäller 
påbörjade och färdigställda lägenheter per invånare. 2017 var ännu ett rekordår med 
896 färdigställda lägenheter, vilket innebär 6,3 lägenheter per 1000 invånare. Detta var 
högre än för samtliga tre storstäder under året och kan även jämföras med 150 färdig-
ställda lägenheter som var det skånska kommungenomsnittet och 119 färdigställda 
lägenheter som var det kommunala riksgenomsnittet. 

Det långsiktiga målet är att bli staden med Sveriges bästa livskvalitet. Just nu pågår ett 
hundratal små och stora byggprojekt i staden. Befintliga områden så som Fredriksdal 
och Drottninghög förtätas och nya områden så som Oceanhamnen växer fram. 

Helsingborg kommer att fortsätta växa även i framtiden. H+ projektet har en längre 
tidshorisont, där hamn och industri blir till helt nya områden. Första etappen är Ocean- 
hamnen och år 2035 ska de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, 
Husarområdet och Gåsebäck vara hoplänkade med centrum och de omkringliggande 
stadsdelarna. När allt är klart kommer det finnas en mängd nya bostäder, kontor- och 
serviceytor och mängder av ny gröna och sköna platser för invånarna att vistas på.

BUSINESS HELSINGBORG   41

Färdigställda lägenheter, antal lägenheter per 1000 invånare

Det långsiktiga målet är att bli staden 
med Sveriges bästa livskvalitet.
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Helsingborg är först i Sverige med att införa ett helt nytt avlopps-  
och avfallssystem. 

Pionjär

Med separat insamling av bad-, dusch- och tvättvatten, matavfallskvarn i köket och  
vakuumtoalett möjliggör man för ökad biogasproduktion, återvunnen värmeenergi 
samt minskning av växthusgaser med mer än 50 procent jämfört med dagens system. 
Det har visats stort internationellt intresse för systemet och ambitionen är att systemet 
ska bli så smart och effektivt att det kan bli en internationell exportframgång.
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minskning av 
växthusgaser jämfört 
med dagens system

50 %



Helsingborg – en känsla av att allt är möjligt

Välkommen!
Business Helsingborg, Helsingborgs stads officiella organisation för företags- 
etable ringar. Vi är ditt stöd med målsättningen att alltid göra din etablering i 
Helsingborg så smidig som möjligt. Självklart är vår service öppen för företag  
i alla faser. Vårt arbete är konfidentiellt och kostnadsfritt. 

Business Helsingborg arbetar för tillväxt och för att fler företag ska välja  
Helsingborg som plats för sina verksamheter. Genom oss kan du få statistik  
och en objektiv analys av näringslivsstruktur och företagsklimat, allt för att  
skapa så goda förutsättningar för dig och ditt företag som möjligt.

Vår kunskap om den regionala utvecklingen och aktuella möjligheter hjälper dig 
hitta det bästa läget för ditt företag. Business Helsingborg är din språngbräda  
in på den lokala marknaden.

Flyttar ni med personal från annan ort eller från utlandet kan vi även hjälpa till 
med att få på plats de praktiska detaljerna för en så bra start som möjligt på  
det nya spännande livet i Helsingborg.

Vi ser framemot att få vara med och utforska era möjligheter i Helsingborg!

Claes Malmberg  
Section Director
Executive Management Office, 
Economic Development and Marketing
EMAIL: claes.malmberg@helsingborg.se
PH: +46 732 31 57 62

Malin Wallett
Business Development & Investment Promotion
Executive Management Office, 
Economic Development and Marketing
EMAIL: malin.wallett@helsingborg.se
PH: +46 722 10 74 82 

Business Helsingborg
Drottninggatan 7A
251 89 Helsingborg

www.businesshelsingborg.com




