
How to find us  

Address:
NOLabs
Rönnowsgatan 8 (in the same building as Campus Helsingborg), Helsingborg 

• After turning right into Rönnowsgatan (signposted “Hermes Teknikpark and Universitetet”) – turn left after 25 m into the 
 private car park. Park in one of NOLabs’ parking spaces. 
• After turning right into Rönnowsgatan (signposted “Hermes Teknikpark and Universitetet”) – continue along the road, turn 
 left at the top and park in one of the Pay & Display parking spaces opposite Rönnowsgatan 8.

By foot from the Knutpunkten Travel Centre (train, bus, ferry): 
NOLabs is centrally situated about 5 minutes walk from Knutpunkten in central Helsingborg.  Follow the signs for “Universi-
tet”. Enter the Campus building via the main entrance and walk through the lobby to the courtyard. Entrance door DA is on 
your right and the NOLabs office is one floor up.

By car: 
Follow the signs for “Universitet”. After leaving the main road, drive under the road and railway bridges and then turn right at 
the first traffic lights. Turn right again after about 100 m, just before reaching the Campus building, into Rönnowsgatan. 

Car parking is available: 

 

 

Follow the signs 
for “Universitet”

P P 

Central Station
Knutpunkten
Travel Centre  

C
arl Krooks gata 

P 

P

P 

Planteringsvägen 

Olje
ha

mns
led

en
 

Terminal 
rondellen 

Oceangatan 

Sjögatan 

Rönnowsgatan 

Trädgårdsgatan 

Gasverksg. 

Bredgatan 

Term
inalgatan 

Fire Station

Järnväg 

Malmöleden 

Järnvägsgatan 

M
alm

öleden Furutorpsgatan 
Railway

Law Courts

Gasverksgatan 

Footbridge

DA 

Campus
Main Entrance

Town Park

Sockerbruksgatan 

Scandlines 

From the private car park, walk 
through the passageway to the 
main courtyard. Entrance door 
DA is on your left and the
NOLabs office is one floor up.
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Vägbeskrivning NOLabs

Adress:
NOLabs
Rönnowsgatan 8 (samma hus som Campus Helsingborg), Helsingborg

• ta in till höger före Tretornbyggnaden (skylt ”Hermes Teknikpark och Universitet”) och ta till vänster, parkera vid 
 NOLabs anvisad p-plats.
• ta in till höger före Tretornbyggnaden (skylt ”Hermes Teknikpark och Universitet”) fortsätt följa vägen och parkera 
 utmed långsidan av byggnaden (vid ingång Rönnowsgatan 8).

Om du går från Knutpunkten (tåg, buss, båt):
NOLabs ligger centralt placerat ca 5 minuters skön promenad från Knutpunkten i centrala Helsingborg. Följ gångvägen från 
Knutpunkten till Campus huvudingång. 

Om du kör bil:
Från södra infarten, följ skyltar mot "Universitet", efter du har tagit av från huvudleden kör du under en liten viadukt, ta sen 
höger dvs. följ skylten mot "Universitet och Scandlines". Efter ca 100 meter kommer den gamla Tretornbyggnaden (Campus) 
på höger sida.

För parkering finns två alternativ:

När du kommit fram till Campus-huset, gå in genom huvudentrén, ut på innergården, ingång DA i högra huskrop-
pen. NOLabs 1 våning upp.
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Från södra P, ut på innergården, 
via gångpassagen.
Ingång DA i högra huskroppen.
NOLabs 1 våning upp.
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