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Scandic Oceanhamnen öppnar idag – 
hållbarhet i fokus från kaj till takterrass 
 
Längst ut på piren i klimatsmarta stadsdelen Oceanhamnen har Scandic öppnat sitt andra 
hotell i Helsingborg. Scandic Oceanhamnen som har 184 rum fördelat på 13 våningar med 
relaxavdelning och takterrass, ligger på första parkett med utsikt över Öresund. Hotellet 
har konstruerats utefter certifieringen, Miljöbyggnad Guld och genomgått prövning av 
Svanen, Nordens officiella miljömärkning.  

Scandic Oceanhamnen blir den 23 maj ett nytt landmärke för Helsingborg. Längst ut på piren i 
den nya och klimatsmarta stadsdelen, omges hotellet av en snabbväxande bostads- och 
kontorsmiljö, endast ett par minuter från stadskärnan. Bredvid hotellet anlöper och avgår de 
elektrifierade färjorna mellan Helsingborg och Helsingør. Hotellet har således en strategisk plats 
och är ett viktigt tillskott för att stärka Helsingborg som knutpunkt i södra Sverige. 
Hotellet är Svanenmärkt enligt Svanens nya, tuffa kriterier där bland annat miljömärkta produkter 
och kemikalier, 100% förnybar el, frånvaron av engångsförpackningar, reducerad 
vattenanvändning, samt ett mat & dryckeserbjudande med hållbarhet i fokus legat till grund för 
certifieringen. 

Direkt från kajen kliver gäster in i en inbjudande hotellmiljö som domineras av den milsvida 
havsutsikten över Öresund. I restaurangen fokuserar kockarna på att tillaga maträtter med 
närproducerade råvaror efter säsong som grund och för att minska matsvinnet, tillreds halv- och 
helportioner från den klimatberäknade menyn. Allt vin och öl som serveras i hotellets barer är 
ekologiskt, mestadels på tapp.  

- Det känns fantastiskt att äntligen öppna dörrarna till Helsingborgs nyaste hotell och 
erbjuda både Helsingborgare och långväga gäster en unik plats att samlas och bo. 
Scandic Oceanhamnen tar en central plats på Helsingborgs hotellkarta, inte minst med 
den fantastiska takterrassen och relaxavdelningen som vi har högst upp i huset. Här 
samlever boende, kontorsfolk, hotellgäster och helsingborgare och jag är jättestolt över 
att tillsammans med min personal tillföra en plats där människor kan mötas, äta, njuta av 
utsikten och få en god natts sömn med sådan liten påverkan som möjligt, säger 
Elisabeth Persson, Hotelldirektör på Scandic Oceanhamnen.  

På Scandic Oceanhamnen står hållbarhet i centrum vilket återspeglar sig i hur fastigheten har 
präglats av det cirkulära tänkandet i konstruktionen och genom återvunna material i delar av 
inredningen i allt från allmänna ytor till hotellrum. Hotellet har även ett världsunikt trerörssystem 
för matavfall, toalett- bad, dusch och tvättvatten som transporteras direkt till stadsdelens 
nybyggda reningsverk där avfallet används som råvara för att producera biogas och växtnäring.  

- Scandic Oceanhamnen är en milstolpe i vår hotellportfölj. För oss är det viktigt att inte 
bara titta på fastighetens miljöpåverkan och livslängd utan vår ambition är alltid att ha en 
så liten påverkan som möjligt på vår hotelldrift och arbeta med alla aspekter inom miljö, 
social och ekonomisk hållbarhet. Genom Scandic Oceanhamnen kan vi nu pröva nya 
hållbarhetskoncept som förhoppningsvis kan bli standard i kedjan för att framgent 
ytterligare kunna stärka vår position inom hållbarhet, säger Magnus Ljungberg, 
Hållberhetschef på Scandic Hotels.   

https://www.scandichotelsgroup.com/sv/
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Scandic Oceanhamnen skapar nya möjligheter för svenskt och danskt näringsliv att mötas. 
Helsingborg med sin närhet till Danmark är en viktig knutpunkt för södra Sverige och genom 
Scandics nyetablering tillförs 184 hotellrum samt utökade konferens- och mötesmöjligheter till en 
stad där företagande och befolkning växer. Unikt för hotellet är Studio Ocean, ett inglasat 
mötesrum på hotellets takterrass som erbjuder en idyllisk plats för dagens möte eller privata 
arrangemang.   

- Vi har länge tittat på att expandera i Helsingborg och när Oceanhamnen och vår 
fastighetspartner Granitor dök upp på vår radar kände vi att detta är en perfekt 
matchning för oss. Helsingborg är en viktig motor i en av Nordens största 
arbetsmarknadsregioner och vi ser att det finns en bra dynamik i konstellationen av 
fritids- och affärsresenärer som reser till eller passerar Helsingborg varje år, säger Peter 
Jangbratt, Sverigechef på Scandic Hotels. 

Genom Scandic Oceanhamnen kommer Scandic att ha totalt 424 hotellrum i Helsingborg. 
Fakta om Scandic Oceanhamnen 

• 13 våningar 
• Helsingborgs högst belägna takterrass högst upp i hotellet 
• Hotellyta: ca 7 500 kvm. 
• Höjd: 55,5 meter  
• Rum: 184 
• Familjerum: 56  
• Tillgänglighetsanpassade rum: 18 
• Djurrum: 20 
• Antal bäddar: 480 
• Sittplatser i bar och restaurang: 120 
• Coworkingplatser: 12 
• Mötesrum: 5 
• Maxkapacitet i det största mötesrummet: 60 
• Arkitekt: Juul Frost Arkitekter 
• Fastighetsägare: Granitor 
• Byggår: 2018 - 2022 
• Entreprenad: Allbygg i Höganäs AB 
• Miljöcertifiering: Svanenmärkt och Miljöbyggnad Guld 

För mer information, vänligen kontakta: 
Oscar Brehmer, Communication Manager, Scandic Hotels Group 
Email: oscar.brehmer@scandichotels.com 
Telefon: +46 721 709 297 
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