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Vi är Helsingborg
Citykärnan erbjuder en kraftfull koncentration av shopping, smaker, dofter och upp-
levelser – allt samlat på ett ställe. Allt i nära anslutning till kajpromenader och sand-
stränder med siluetten av Danmark i bakgrunden.

1färjeavgångar till 
Helsingör per dag91

10 000 
anställda i city totalt

år gammalt fik114

133
trappsteg upp till Kärnan

maraton per år
700

meter sandstrand

19 hotell

143 restauranger

4
lekplatser

2 500 
anställda i centrumhandeln

212
teaterföreställningar277

vinterljusklädda träd

474 butiker

323
motsvarande 40% av 

Sveriges samtliga branscher

Helsingborg city i siffror

meter gågata,  
Sveriges äldsta950
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71 000 
Arbetskraft i Helsingborg  
14% ökning 2010-2017

Företag
Helsingborg 14 500 
Helsingborgsregionen 31 800 
Öresundsregionen 250 000 

2,8 
2,8 nya företag/dag i Helsingborg 
2018

417 tkr
BRP per invånare 
Helsingborg

262,4 tkr
Medianinkomst
20 år och äldre, 2016

4 200
Studenter  
Campus Helsingborg är  
ca 10% av Lunds universitet 

Befolkning
Helsingborg 145 000 
Helsingborgsregionen 351 000 
Öresundsregionen 4 miljoner 

40,7 år
Genomsnittsålder i Helsingborg
Skåne 40,9 år, Sverige 41,2 år 
2017

165
Nationaliteter

Pendling
+ 6 687 
Nettopendlare

25 301 
Inpendlare

18 614 
Utpendlare 2017 

30% ökning på 10 år

Nyckeltal
Helsingborg och Öresundsregionen

Åldersfördelning

Befolkningsutveckling och befolkningsprognos till 2035
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1,5 tim Göteborg

30/40 min

50 min

10 min

23 min

1 tim

1 tim

Ca. 1 timme

20 min

7 335 000 

Landskrona

Helsingborg

Lund

ESS/Max IV

Köpenhamn

Helsingör

E4

E6

E47

E22

E6

Halmstad

Ängelholm

1 tim Stockholm

Malmö

2 000 000

Resenärer 2017 (Helsingborgs hamn)

91 avgångar dygnet runt

4flygplatser

potentiella köpare
inom en timme
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Ökade antalet  
kommersiella gästnätter 
med 2012-2017

Av Helsingborgs besökare
är nöjda eller mycket nöjda
med besöket

Uppgick antalet gästnätter
till i Helsingborg under 2017

38%

82,2%

771 000

Det är mycket som händer i Helsingborg. Staden 
växer så det knakar både vad gäller invånare, före-
tag och besökare. Staden planerar för en hållbar 
tillväxt och anpassar sig till de 40 000 nya helsing-
borgare som förväntas flytta in fram till år 2035. 
Det pågår många projekt som bland annat innebär 
att förtäta och möjliggöra för fler bostäder, handels-
platser och kontorslokaler samt bygga en grönare 
stad. Här skapas alla förutsättningar för ökad 
tillväxt, befolkning, handel och ett ännu attraktivare 
Helsingborg!

* Källa: HUI

Omsatte detaljhandeln i Helsingborg kommun 
2017. En ökning med 4,9 % från föregående år.

Omsatte detaljhandeln i Helsingborg city 2017. 
En ökning med 2,1 % från föregående år.

12,2

3,6Detaljhandel
2,1 miljarder kr

Hotell & restaurang
1,5 miljarder kr

Dagligvaror
4,6 miljarder kr

Sällanköpsvaror
6,5 miljarder kr

miljarder 
kronor

miljarder 
kronor

BELÄGGNINGSGRAD HOTELL MÅN-SÖN  
(I PROCENT)
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Förvärvsarbetande Befolkning 16-74

Ett välbesökt city i stark utveckling

Branscher i city

Ökande sysselsättning

ANTAL GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL  
(I TUSENTAL)

2012
2013

2014
2015

558

653

608

708

761

2016

771

2017
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SlottshagenSundstorget

Småbåts-
hamn

Gröningen Vikingbergsparken

Öresundsparken

Stortorget

Stadsparken

Dunkers kulturhus

Stadsteatern

The Tivoli

Helsingborg
Centralstation

Väla Centrum
3 miljarder kr
omsätter Väla varje år

200
butiker

Sveriges nöjdaste 
hyresgäster 
2008-2018 

11.5 miljoner
Besökare varje år

Kullagatan 

Rådhuset

Drottninggatan

Järnsvägsgatan 

Konserthuset

Södergatan

Järnsvägsgatan 

Carl Krooks gata

Carl Krooks gata

Södergatan

Bruksgatan
Bruksgatan

Gående per år
2 350 000

1 3

2

6Helsingborg
Centralstation

Gående per år
1900 000

Mariatorget

Gående per år
1 325 000

Lunds Universitet 
Campus Helsingborg
Think Accelerate

Helsingborgs Lasarett

Söder

Kvarteret 
Metropol

C

B

H + och 
Oceanhamnen

4

 Bil  
8 min

Södra Storgatan  

Norra Storgatan  

Olympia

Helsingborg Arena

Gående per år
2 750 000 

Bruksgatan 

Kullagatan 

Oslopiren 

Clarion Hotel
SeaU Helsingborg

5

Studentcentrum
Furutorpsgatan

Helsingborgen

Stadsbiblioteket

A

59 000 resande hoppar
 av och på varje dag

Inre hamnen D

Gående per år
4 000 000,

13 100 per lördag
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Drottninggatan
Helsingborgs paradgata med stora rymliga ytor där 
människor på språng samsas med människor som njuter på 
en uteservering. Stråket kantas av nya moderna busshållplat-
ser och flera av staden stora kulturhus såsom Stadsteatern, 
Konserthuset och Dunkers Kulturhus. Här finns kritikerrosade 
restauranger blandat med anrika butiker. Exklusiva  heminred-
ningsbutiker och elektronik i premiumsegmentet samsas med 
små mysiga restauranger, specialbutiker och dagligvaruhan-
del.

Exempel på verksamheter: Fabform, Bang Olufsen, Norrahh 
och Janssondata. Här finns både Systembolaget, Ica Nära och 
lokala butiker inom mat och delikatesser så som Chocolatte, 
Zoégas och Ålgrändens Ost & Delikatesser. 

Kullagatan
Vid St. Jörgens plats öppnar sig entrén till Sveriges äldsta 
gågata, Kullagatan. 470 meter gågata som sträcker sig bort 
till Stortorget och som på mitten samlar barnfamiljerna kring 
lekplatsen på Konsul Olssons plats. Här finns stora internatio-
nella varumärken representerade i exklusiva butiker samtidigt 
som välkända kedjor lockar ett stort flöde av besökare. Sve-
riges första parfymeri tillsammans med familjeägda anrika 
verksamheter bjuder på ett varierat shoppingutbud.

Exempel på verksamheter: Cenino Donna, Scorett, Trampolin, 
Store, Åhléns, H&M, Lindex, KappAhl,  CarlHoff, Löplabbet, Avoi, 
IcaNära, Style and Living, Sand och Lin, Gina Tricot, Joy, Kicks, 
Hemmakväll, Fahlmans, Clas Ohlson, Twilfit, Yves Rocher, 
Stadium,Gant, Body Shop och Hemtex.

Järnvägsgatan
Vid Helsingborgs Rådhus möter Järnvägsgatan Drottning-
gatan och blir som helhet den stora paradgata som går 
genom hela stadskärnan. På den här delen av stråket rör sig 
människor med service i fokus eftersom det ligger i direkt 
anslutning till Helsingborgs centralstation. Den inre hamnbas-
sängen bjuder på direktkontakt med havet och öppnar upp för 
soliga uteserveringar. 

Exempel på verksamheter: Pressbyrån, Coop, Apoteket, Espres-
so house, Das Backhaus, Salads & Smoothies, Harrys, Gastro, 
Hamnkrogen, Vegeriet och Lindri.

Norra- och Södra storgatan
Ett restaurangtätt stråk som lever upp nattetid med små 
unika koncept, välfyllda uteserveringar och trendiga barer. 
Hotel Mollbergs, V Hotel och nyöppnade the Vault ligger längs 
gatan. Stråket förvandlas nattetid till Helsingborgs viktigaste 
pulsåder.

Exempel på verksamheter: Château Forêt, KOL & Coctails, 
Friskis & Svettis, Larsson & Lange, Madame Moustache, Bara 
Vara och Brewski Bar. 

Maria torg / Bruksgatan
Maria torg är Helsingborgs restaurangtorg och omger S:ta 
Maria kyrka med sin fantastiska miljö. Sommartid myllrar det 
av besökare på uteserveringarna. Intill torget ligger Bruksga-
tan som är en mysig shoppinggata med småskaliga butiker 
och härlig atmosfär. På kvällen förvandlas området till cen-
trum för nattklubbar och barer.

Exempel på verksamheter: Bruksgatans Ost, Lakritsboden, Pin-
chos, Thai Corner, Ebbas fik, Gymgrossisten, Creo och Gents, 
en av Sveriges första barbershops. Olsons skafferi, Freakin 
Fries, Maria Tapas Bar, Cafe Viva, Mezo och Bishop Arms. 

Söder 
Livligt och ungt område med fokus på kultur, upplevelser, dag-
ligvaror och mötesplatser med mat från världens alla hörn. 
Här finns även en populär torghandel, ett kulturhotell, en sim-
hall, två gym och ett stort flöde av studenter. Stadsdelscentrat 
SöDER lockar med nyöppnade Filmstaden, bowling och unika 
restauranger. Området kantas av små internationella butiker 
och tillsammans med ICA Kvantum, AlfoGross och Hemköp 
lockar Söder dagligen stora flöden av besökare.

Exempel på verksamheter: Filmstaden, Lådan, Söderports 
Kaffe&Te, Alfogross, Hemköp, Ica Kvantum, Charles Dickens, 
Normal.

Visionen för city är att fler människor ska besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att 
berätta vidare. Helsingborg har ett brett handelsutbud med både premiumvarumärken och detaljhandelsked-
jor. Stan karaktäriseras av flera mindre områden som var och ett för sig har en unik identitet och ett varierat 
utbud. Från norr till söder kan du uppleva allt från stora internationella varumärken, nationella kedjor och 
små lokala butiker. Staden knyts samman av Stadsparken som är en grön mötesplats med fritt wifi, kultur 
och lek för stora som små.

White Guide i  
Helsingborg city 
Barrica Mat & Vinbar 
Café Château Forêt 

Restaurang Creo 
Drottninggatan 35 

Fahlmans Konditori 
Gastro 

Restaurang Kristall HBG 
Pålsjö krog 

Sillen & Makrillen 
Tokyo 15

Brewski bar

Sveriges trevligaste stad
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C   H+ och Oceanhamnen
Det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. 1 
miljon kvm gammal hamn- och industri mark ska fram till 2035 
ge plats för 5 000 bostäder, kontorslokaler, skolor, närservice, 
restauranger och mötesplatser. Oceanhamnen, en urban arkipe-
lag, en stadsdel byggd på öar med kvaliteter utöver det vanliga 
expanderar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder 
och kontor. Allt i spektakulära lägen i direkt anslutning till cen-
tralstationen via en gång-och cykelbro. Här byggs inledningsvis 
350 nya bostäder och ett nytt affärsdistrikt växer fram parallellt. 
Projekttid för Oceanhamnen är 2017-2021.

- Petter A Stordalen,
ägare av Nordic Choice Hotels

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.

A   Clarion Hotel SeaU Helsingborg
Nya mötesplatsen i city vid havet. En 
levande plats med fem byggnader, 5-9 
våningar höga, med 155 bostäder samt 
en hotell- och kongressanläggning med 
250 hotellrum och en kongresska¬paci-
tet på minst 1 200 personer. Här blir det 
också restauranger, caféer och butiker. 
Bostäderna beräknas klara 2019. Hotell- 
och kongressanläggningen beräknas klar 
2020. 

B  SöDER
SöDER är ett pulserande stadsdelscentrum i 
centrala Helsingborg med fokus på upplevel-
ser i form av mat, dryck och nöje samt servi-
ce och vardagliga ärenden. I slutet av oktober 
2018 öppnades denna nya mötesplats som 
lever från tidig morgon till sen kväll med Sve-
riges modernaste biograf, restauranger, caféer 
och butiker på en total handelsyta om 12 000 
m2. Beräknat besökarantal 2019 ca 2,3 miljo-
ner. Dessutom byggs ett 18 våningar och 65 
meter högt bostadshus, alla lägenheter med 
fantastisk havsutsikt i direkt anslutning till Sö-
DER med inflyttning preliminärt 2020. Till detta 
kommer ett garage med kapacitet för 300 bilar.

A   B   C     D Se karta på s. 6

D   Inre hamnen 
Inre hamnen skulle kunna utvecklas med 
mer träd, sänkta trädäck, bryggor, öppna 
ytor och sittplatser för att utvecklas till 
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 klimatsäk-
ras och skydda staden mot stormar och 
havsnivåhöjningar. Idag ligger havsnivån 
två meter under kajkanten, det behöver 
bli minst tre meter vilket skulle kunna lö-
sas med terrassliknande höjningar.

”

https://hplus.helsingborg.se/
https://seau-helsingborg.se/
https://soderhbg.se/
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Välkommen!
Vi hoppas att vi har väckt er nyfikenhet och att ni vill vara med och bidra till att Helsingborg 
fortsätter att vara en av Sveriges mest attraktiva städer genom att etablera er verksamhet här. 
Har ni frågor kring läge, lediga lokaler eller söker kontakt med fastighetsägare i Helsingborg är 
ni varmt välkomna att kontakta någon av oss så hjälper vi er rätt.

Vi ses i Helsingborg!

Malin Wallett
Näringslivsutvecklare, Helsingborgs stad
E-post: malin.wallett@helsingborg.se
Telefon: +46 722 10 74 82

Hanna Candell
VD Helsingborg City
E-post: hanna.candell@helsingborg.se
Telefon: +46 768 36 12 80

helsingborgcity.se

businesshelsingborg.com

mailto:malin.wallett%40helsingborg.se?subject=
mailto:hanna.candell%40helsingborg.se?subject=
https://www.visithelsingborg.com/hbgcity/
https://businesshelsingborg.com/
https://businesshelsingborg.com/etablera-och-investera/etablera-i-city/
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