
PÅ GRÄNSEN 
TILL VÄRLDENS 
MÖJLIGHETER

Haparanda har 12,5 miljoner gränspasseringar 
varje år. Och även om läget högst upp i Bottenviken 
kan verka avsides, så är det i själva verket högst centralt. 
Välkommen till den historiska handelshubben på gränsen 
mellan Sverige och Finland – en framtida livsnerv för affärer 
mellan Asien och Europa. 
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DÄRFÖR HAPARANDA

Redan på medeltiden var området en av 
de mest kända marknadsplatserna på 
Nordkalotten. Idag, 400 år senare, bygger 
Haparanda och Torneå ett gemensamt 
stadscentrum med handel, bostäder, ut-
bildning, samhällsservice, kultur och 
arbetsplatser. Det är på många sätt ett 
naturligt steg i utvecklingen, men sam

tidigt kanske världens mest spännande 
integrerade samarbete mellan två städer.

Haparanda är redan en hubb som präglats 
av möten mellan människor, språk, kulturer, 
varor, tjänster och idéer. Låt oss visa hur 
vi kan bli ett nav i din verksamhet. 

Handel har skapat möten i alla tider. Och där möten sker, där sker även 
utveckling. Haparanda skapar möjligheter för framgångsrika 

etableringar tack vare ett antal unika förutsättningar:

Haparandabanan är en 
av Sveriges modernaste 

järnvägar.

Specialiserad 
industrikompetens inom 

trä och mekaniska 
verkstäder.
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Godsbangård och 
järnvägsstation med 

svensk och finsk 
spårvidd.

1

2

Högt inflöde av köp-
starka konsumenter från 

hela Nordkalotten.
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Branschledande 
kompetens inom 

industriell förädling 
av livsmedel.

Två framstående 
tekniska universitet 

i regionen.
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God tillgång till 
planlagd, strategiskt 

placerad mark.
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Det finns mycket i vår region som du kan ta för givet, men desto mer 
som varit en väl bevarad hemlighet alldeles för länge. När IKEA valde 
Haparanda var de många som missade vad de hade förmågan att 
se – en region med enorm potential som fortsätter att överträffa 
förväntan. Precis som varuhuset i Haparanda gör år efter år. 
Så vad är det som gör Haparanda optimalt för etablering?

KLART FÖR ETABLERING

VARFÖR HAPARANDA?

– Kommunikation i 
 världsklass
 
–  Stora ytor 
 planlagd mark

 – Snabba politiska 
 beslut

Haparanda ingår i stödområde A och omfat-
tas av regeringens satsning på förbättrat 
företagsklimat. 
Inom stödområde A finns också möjlighet till 
etableringsstöd och sänkta arbetsgivar- och 
egenavgifter för aktiva näringsverksamheter 
inom flera branscher.

För att skapa tillväxt måste det finnas plats 
och förutsättningar att växa. I Haparanda 
finns både lokaler till konkurrenskraftiga 
priser och planlagd mark med strategisk 
placering som bara väntar på första 
spadtaget. För etablering av tyngre industri 
finns möjlighet till mark med komplett ut-
byggd energiförsörjning och logistik. Detta 
oavsett om Haparanda centralort, Seskarö 
eller Kromdalen i Torneå är mest attraktivt 
för just din verksamhet. Haparanda står 
helt enkelt redo att ta emot din förfrågan. 
Testa oss!

BUILD IT AND THEY WILL COME

HYRESNIVÅER

A-läge:

>800 kr/ m²

B-läge: 

600-800 kr/ m² 

C-läge: 

<600 kr/ m²



KOMMUNIKATION I MER ÄN DUBBEL BEMÄRKELSE

Gränsöverfarten mellan Haparanda och 
Torneå är en av de livligaste i Skandinavien. 
Det bor en halv miljon människor inom 90 
minuters avstånd som alla ser Haparanda 
som en viktig knutpunkt, tack vare logistiska 
förutsättningar men även på grund av den 
potential som en tvåspråkig befolkning 
skapar. Haparanda är en möjliggörare för 
både finska och svenska företag som vill 
utvidga sin marknad, för att inte tala om 
ryska och asiatiska företag med sikte på 
Skandinavien och Europa. När alla i kom-
munen dessutom har tillgång till 100 Mbit 
uppkoppling år 2020, kan vi verkligen säga 
att vi har kommunikation i världsklass 
– inom alla områden.

EN LOGISK NOD INOM LOGISTIK
För alla som arbetar med lager, godshant-
ering och frakt är Haparanda det naturliga 
valet för etablering i Nordkalotten-området.
 
 Haparanda har en av Sveriges mo-
 dernaste järnvägar och till skillnad 
från järnvägsnätet i Europa en potential 
som väntar på att användas. Haparanda är 
portalen mellan Europa och Asien på Den 
nya Sidenvägen – Kinas enorma infrastruk-
turprojekt som markant kortar avstånden i 

världen. Här kan färsk fisk från Norge möta 
premiumbilar från Europa och hemelektro-
nik från Asien, medan råvaror och varor med 
olika förädlingsgrad kan röra sig snabbare, 
tryggare och enklare mellan marknader 
som har en sak gemensamt – Haparanda.

 Haparanda är omgiven av fem  
 hamnar inom 90 minuters resväg 
med bil. De två närliggande kommersiella 
hamnarna i Torneå och Karlsborg (Kalix) 
möjliggör direkt vidaretransport i alla 
väderstreck på räls eller väg. 

 Haparanda har fyra flygplatser inom  
 90 minuters restid med bil. 
Kemi-Tornio flygplats ligger närmast på 20 
kilometers avstånd. Totalt har dessa flyg-
platser över 2,6 miljoner resenärer årligen 
som innebär en stor outnyttjad potential 
för tillväxt inom besöksnäringen.

 Haparanda har ett gemensamt  
 resecentrum med regionala bussar 
för svensk och finsk trafik samt lokaltrafik 
inom Haparanda och Torneå.



De företag som redan är på plats har sagt 
sitt: Haparanda stad är bäst i Sverige när 
det gäller kommunal service och myndig-
hetsutövning gentemot företag. Vår vision 
är att behålla den positionen och förstärka 
den ytterligare i framtiden. 

I Haparanda är beslutsvägarna korta och 
du får snabba besked. Vi har en positiv 
inställning och lovar att bistå alla som vill 
etablera, omlokalisera eller starta nya 
verksamheter på ett flexibelt och service-
vänligt sätt. Här finns även engagerade 
intresseorganisationer samt närhet till 
rådgivning och stöd.

Haparanda stad är bäst i Sverige när det 
gäller kommunal service och myndighets-
utövning gentemot företag. Det visar 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
undersökning ”Öppna jämförelser – företags-
klimat 2018”. Företagarna har svarat på frågor 
om bland annat tillgänglighet, bemötande, 
kompetens och effektivitet. Resultatet ligger 
till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index”(NKI) 
där Haparanda får värdet 92. 
Det är bäst i Sverige.

EN PLATS DÄR POLITIKEN UNDERLÄTTAR FRAMTIDEN



I Haparanda har du aldrig långt till vatten. 
Inte så konstigt då Haparanda ligger där 
Torneälven möter havet i Bottenviken. 

Här finns många typer av boenden – vid 
vattnet, i staden eller på landet. Alla kan 
hitta sin oas. Förutom närheten till vatten 
finns även närheten till de norrländska 
skogarna och en magisk natur. Priserna 
på olika typer av boenden ligger på en 
attraktiv nivå. 

Haparanda är en stark besöks- och hand-
elsstad med ett brett utbud av shopping. 
Under året ordnas många evenemang – 
och vi firar alltid nyår två gånger. Här finns 
flera museer, till exempel Aines konstmu-
seum i tvillingstaden Torneå och mängder 
av besöks- och utflyktsmål som lockar 
gäster från när och fjärran. 

De som bor och verkar i Haparanda har 
perfekta förutsättningar till ett gott liv med 
varierat arbetsliv, social omsorg, utbildning 
och rik fritid.

Haparanda skärgård ligger i nordligaste 
Bottenviken och är en säregen övärld med 
över hundra öar. I Haparanda skärgårds 
nationalpark kan du ta en båttur till Sandskär 
och upptäcka de långa sandstränderna, 
vandra, skåda fåglar och mycket mer.

Övernattande och besökare till Haparanda 
spenderar drygt 1,2 miljarder kronor. 
Det ger upphov till årssysselsättning för 
cirka 450 personer bara inom besöks-
industrin.

BO OCH LEVA I HAPARANDA


