
Det här är för dig! En kort översikt över ett antal saker som händer i det lokala närings-
livet och frågor kopplade till detta, som ska fungera som en snabb översikt av nuläget. 
Hör gärna av dig om du är intresserad av att veta mer, har frågor, funderingar eller input 
- ser framemot att höra ifrån dig.
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Starkare kopplingar till omvärlden
SJ storsatsar på Helsingborg och utökar från december 2019 antalet direkta veckoavgångar till Stock-
holm från 6 till 15. Utökningen är SJs största satsning på en enskild destination under det kommande 
året. Flera linjer, inte minst nattåg, ligger i linje med tidsandan och större efterfrågan på affärsresande 
med tåg i både offentlig och privat sektor ökar trycket.

Tittar vi istället västerut skulle en fast förbindelse till Helsingör ge en skjuts framåt regionalt samt 
utgöra en strategiskt viktig länk i en längre korridor både för persontrafik och logistikflöden mellan 
norden och kontinenten. Konsultbolaget WSP har fått i uppdrag att aktualisera tidigare tekniska utred-
ningar gällande två HH-tunnlar. Uppdraget är en del av den dansk-svenska utredning som ska vara klar 
2020. Vi väntar spänt på resultatet.

Utredningen till trots har Forsea aviserat att man är beredda att köpa in nya färjor för att säkra färjetra-
fiken för lång tid framöver trots eventuell konkurrens av en fast förbindelse framöver. Öresundsbron 
slog ut den lokala färjetrafiken, men det finns flera exempel på färjelinjer som fortsatt vara konkurrens-
kraftiga parallellt med en fast förbindelse inte minst på kortare sträckor. Exempelvis har Scandlines 
över Fehmarnbelt har planerat för fortsatt drift när förbindelsen där är klar.
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Nytt ägande i city
Två stora profilfastigheter i staden har bytt ägare under våren. Alecta säljer kontorsfastigheten Her-
mes (även känd som Tretornfabriken) till Wihlborgs för 1,3 miljarder. På totalt 51 000 kvm återfinns 
bland de större hyresgästerna Lunds universitet, IKEA, Helsingborgs stad och CapGemini. Även galle-
rian Magnus Stenbock på Kullagatan byter ägare, när Skandiafastigheter säljer till den internationella 
fastighetsfonden Savills, som öppnar dörren för en ombyggnad framöver. 

Ägarbytena förväntas inte ge några större förändringar på kort sikt men ger en trygghet framåt med 
två aktörer som uttalat tror på stadens utveckling. Wihlborgs satsar på Helsingborg långsiktigt, medan 
Savills ser handelsfastigheter som undervärderade och tror på cityhandeln framöver. 



Detaljhandel i ständig förändring
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Tittar vi närmare på detaljhandeln så har ett antal konkurser i modevärlden påverkat staden – exem-
pelvis Cenino Donna och Zebra som drevs av samma aktör och som försattes i konkurs i mars, anrika 
Nilssons mode som försattes i konkurs i april, medan den stora skånska kedjan Camilla/Malmströms 
med en butik i Helsingborg försattes i konkurs i maj. Konkurserna sker i en bransch under stor lön-
samhetspress, utifrån förändrade kundbeteenden och konkurrens från nya digitala aktörer. Att både 
större och mindre aktörer påverkas kraftigt av detta kommer att vara vardag under de kommande åren 
medan olika delbranscher inom handeln går igenom 
sina stålbad.

I en av detaljhandelns större branscher har det hänt 
en del under våren. Dagligvaruhandeln domineras 
nationellt av ett fåtal större aktörer och nu drar sig 
en av dem ur, när danska Netto lämnar Sverige. 
Coop köper samtliga butiker, inklusive tre i Helsing-
borg. Samtidigt satsar tyska Lidl fortsatt på Sverige 
och öppnar sin tredje butik i Helsingborg på Råå 
center med ett femtontal tjänster till den nya etable-
ringen. 

Dagligvaruhandeln förväntas stå för stora föränd-
ringar de kommande åren och stå för en snabb 
utveckling av e-handeln. Därför är det spännande att 
Coop lanserar en lokal testverksamhet med kylda 
leveransskåp, tillsammans med Nowaste Logistics. 
Leveransskåpen möjliggör leverans av kylvaror till 
e-handelskunder även när dessa inte är hemma, 
vilket är en av flera knutar som måste lösas upp 
framöver om e-handeln ska kunna utvecklas.

Relevant logistik för framtiden
Postnord utökar med en ny terminal på Tostarp, som byggs och hyrs av Catena. Anläggningen kom-
mer bland annat att hantera paketsortering och inflytt beräknas gradvis till hösten 2020, med ett 15 
årigt avtal. Helsingborg befäster därmed sin position som ett av företagets viktigare knutpunkter, där 
man även har andra byggprojekt på gång. En annan tung logistiknyhet under våren är RNB Retail and 
Brands flytt av centrallager för Brothers och Polarn o Pyret från Borås till ett högautomatiserat lager 
i Nowaste Logistics regi. Det nya lagret tas i drift under hösten 2019. Nyheterna är exempel på hur 
Helsingborgs logistikläge är ett av de bästa i Sverige. Nya logistikinvesteringar görs varje månad och i 
takt med att e-handeln växer kommer vi att se alltfler centraliserade och högautomatiserade lager, då 
snabbhet och koppling till logistikkedjan till slutkunden blir allt viktigare. Helsingborgs läge och närva-
ron av ett flertal företag med specialiserade lösningar för dessa högmoderna lagerlösningar gör det 
attraktivt att förlägga nya satsningar här eller i närområdet.

I maj genomfördes Last Mile Hack, ett hackaton för att lösa e-handelns utmaning med den sista delen 
av logistikkedjan. 60 deltagare i 17 olika lag arbetade med konkreta frågeställningar från näringslivet 
och staden för att utveckla nya lösningar och samarbetsmöjligheter. Evenemanget var ett samarbete 
mellan en mängd lokala aktörer med kopplingar till logistik, och bidrar till att hitta bra och relevanta 
lösningar för framtidens logistik.

Kylda leveransskåp (Pressbild)



Fler besökare än någonsin
Besöksnäringen går fortsatt starkt lokalt, regionalt och nationellt. 2018 blev ännu ett starkt år för 
besöksnäringen i Helsingborg och totalt genomfördes över 787 000 övernattningar. Det är den högsta 
siffran någonsin och sedan 2012 har antalet gästnätter ökat med över 40%.

Bland Sveriges 10 största städer placerar sig Helsingborg på en femte plats efter beläggningsgrad, 
men en fjärdeplats efter de tre storstäderna i fråga om antalet hotellövernattningar 2018. Tyskland, 
Danmark och Storbritannien är de enskilt största utlandsmarknaderna vad gäller övernattande turister. 

Läs mer i årsrapporten Besöksnäringen i Helsingborg 2018.
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file:///C:/Users/emsa1012/Downloads/arsrapport-besoksnaringen-i-helsingborg-2018.pdf


Nyföretagandet tuffar på
Under första tertial 2019 registrerades 381 nya företag i Helsingborg, vilket visserligen var en minsk-
ning med 2,3% men i linje med de senaste åren dessförinnan. I Familjen Helsingborg ökade dock de 
nya företagen med 13,2%. I både Skåne och Sverige som helhet ökade nyföretagandet, med 9,7% 
respektive 8,1%. De nationella siffrorna bör dock främst ses som en upphämtning från en svagt fjolår 
och i linje med föregående år.

Att det startas företag är viktigt, men minst lika viktigt är att de företag som startas fortsätter att 
utvecklas. Om ditt företag behöver hjälp att växa finns det i vårt nätverk olika aktörer som kan stötta, 
dels i form av hjälp att hitta kapital och kompetens såsom Almi, Connect eller Tillväxt Helsingborg, 
eller genom tillväxtfokuserade utbildningar genom Business Academy. Är ditt företag tech-orienterat 
finns ThinkAccelerate dit du som företag ansöker om att bli antagen till ett 3-månaders program. Är 
företaget inom e-handel finns e-handelsinkubatorn på E-commerce Park of Sweden.     

I slutet av 2018 fanns det totalt 14 527 företag i staden, en ökning med över 20% sedan år 2000. Före-
tagen spänner över 615 olika branscher, vilket motsvarar 75% av alla branscher. 
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Källa: Bolagsverket
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A Sustainable Tomorrow

Entreprenörsdagen

Du hittar fler evenemang på stadens företagarwebb och på Visit Helsingborgs webb.
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Näringslivsfrukost
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Antal nyregistrerade företag januari-april
(gäller AB, E, HB, KB)

2015 2016 2017 2018 2019 Δ18-19

Helsingborg 294 393 357 390 381 -2,3%

Skåne 2 760 3 070 3 028 2 900 3 182 9,7%

Sverige 22 409 24 902 24 340 22 863 24 715 8,1%

Familjen Helsingborg 702 815 758 748 847 13,2%

https://www.almi.se/Skane/
https://connectsverige.se/syd/
http://www.tillvaxthelsingborg.se/tillvaxt-helsingborg/index
https://familjenhelsingborg.se/foretagare/business-academy/
https://www.thinkaccelerate.com/
https://www.ecommercepark.se/om-ehandelsinkubatorn/
https://foretagare.helsingborg.se/
https://www.visithelsingborg.com/evenemang/

