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Fossilfri energi 
Smart, samlastad och effektiv logistik 
Teknik och infrastruktur 
Förpackningslogistik 
Cirkularitet, återbruk och återvinning

Ekonomisk hållbarhet - affärsmässighet
Social hållbarhet
Köp-/kundbeteende

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Det finns få frågor som är lika angelägen för vår framtida
välfärd och grön tillväxt står högt upp på agendan för beslutsfattare världen över. För att undvika de mest
katastrofala klimateffekterna måste vi snabbt minska utsläppen av växthusgaser. 
Helsingborgs stad är en av EU:s hundra klimatsmarta städer och har blivit Sveriges miljöbästa kommun fem
gånger. Helsingborgsregionen har Sveriges bästa logistikläge och en betydande del av vårt näringsliv är kopplat till
logistikkedjan.

Vi höjer nu ambitionsnivån för klimat- och miljöarbetet ytterligare och siktar på att uppnå klimatneutralitet redan till
år 2030.  Och vi behöver hjälpas åt för att göra det möjligt.

Tillsammans tar vi ledningen i den gröna omställningen. Målet är att bli Europas mest snabbrörliga och hållbara
logistiknav och akademin, politiken, näringslivet och civilsamhället sitter alla på viktiga pusselbitar.  
Därför lanserar vi nu Helsingborgsdeklarationen. Tillsammans skapar vi ett nätverk och en plattform med aktörer
från hela logistikkedjan. Alla som ansluter sig har ambitionen att accelerera sin gröna omställning mot
klimatneutralitet 2030. Styrkan är att vi agerar tillsammans, i stort och smått och på alla nivåer - i hela kedjan.
Tillsammans går vi från ord till handling och arbetar gemensamt mot en klimatneutral och hållbar logistikkedja. 
Senast 2030 ska vi vara där.

VÅRT GEMENSAMMA MÅL
Vi har ambitionen att nå nettonollutsläpp år 2030. För att ställa om krävs samarbete inom branscher och mellan
företag, politiker och tjänstemän på en nivå som aldrig skett förut. Vi måste arbeta på nya sätt och vi måste göra
det tillsammans. Och det fort.

VÅRA OMSTÄLLNINGSOMRÅDEN
I Helsingborgsdeklarationen lyfter vi fem områden med stark koppling till den gröna omställningen i olika delar av
logistikkedjan:

De fem omställningsområdena i Helsingborgsdeklarationen är valda utifrån en tanke att fokusera på områden i
klimatomställningen som ligger nära verksamheterna och är möjliga att påverka. Det betyder inte att andra
områden inom hållbarhet är oviktiga - tvärtom finns det flera hållbarhetsaspekter som är övergripande och
genomsyrar alla omställningsområden. 
Exempel på övergripande hållbarhetsaspekter är:

I bilaga 1, tillsammans de 5 omställningsområdena finns en mer beskrivande text om respektive aspekt. 

 SÅ HJÄLPS VI ÅT ATT ACCELERERA DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN AV LOGISTIKKEDJAN

https://www.linkedin.com/company/helsingborg/


VI ANSLUTER OSS

Nätverk för accelererad, affärsmässig klimatomställning
Synlighet, marknadsföring och varumärkesförstärkning
Samarbetsmöjligheter över gränser
Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte
Tillfälle att inspirera och bli inspirerad
Ingångar till kommun, näringsliv, akademi, forskning och utveckling
Möjlighet att agera gemensamt vid påtryckning gentemot branschorganisationer och myndigheter
En del av ett sammanhang och positioneringen som Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav
Omvärldsbevakning och samordning

Att ta klimatledarskap genom ett aktivt och öppet förhållningssätt till nya samarbeten över gränser mot
klimatmålen
Att ha närvaro från VD/ledning på strategisk nivå (mandat) vid minst 2 tillfällen per år 
Att beskriva omställningsåtaganden inom något eller några av deklarationens omställningsområden, se bilaga 2
Att årligen följa upp vårt omställningsarbete, se bilaga 3

Att ha initierat minst ett samarbetsprojekt/initiativ inom varje omställningsområde.
40 ingående aktörer

70 ingående aktörer
Minst 2 projekt inom varje omställningsområde.
Etablerade processer för nya projekt och påtryckningsarbete. 

Vi ställer oss bakom denna gemensamma insats för att accelerera den gröna omställningen av logistikkedjan. Vi
ansluter oss till att stegvis implementera det gemensamma målet och åtaganden i våra egna verksamheter kopplat
till något eller några av de fem strategiska omställningsområdena. Som ansluten redovisar vi förflyttningen varje år.
Helsingborgsdeklarationen är ett stöd i detta arbete – men det är vi själva som bär ansvaret för att implementera vårt
omställningsarbete. Vi är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar hur vi efterlever denna deklaration.
Helsingborgsdeklarationens syfte är att vara ett samarbete för accelererad klimatomställning och har ambitionen att
för anslutna verksamheter ge mervärden i form av: 

Som ansluten till Helsingborgsdeklarationen åtar vi oss:

MÅLSÄTTNING OCH PROCESS
Helsingborgsdeklarationen är ett initiativ som faciliteras och samordnas av Helsingborgs stad under en period som
inte är kortare än 2 år. Syftet är att möjliggöra accelererad klimatomställning genom konkreta samarbetsprojekt. Med
klimatnytta som gemensam vinstpotential blir att bidra minst lika värdeskapande som att lära och utveckla den egna
verksamheten.

Fas 1 Identifiera potentiella samarbetsområden. Scanna av möjligheter för projektmedel.
Fas 2 Formera deltagande organisationer och samarbetsformer. 
Fas 3 Projektstarter
Faserna kommer över tid att ske kontinuerligt och överlappande. 

Målsättning inom 1 år 

Målsättning inom 2 år

 

VI ANSLUTER OSS

Anslutande verksamhet _____________________________________

Namnteckning ______________________________________________         

Namnförtydligande _________________________________________        

Ort och datum ______________________________________________





Texterna om Helsingborgsdeklarationens 5 omställningsområden innehåller ett önskat förhållningssätt till
respektive rubrik samt ett antal exempel på konkreta områden under rubriken där vi kan göra hållbara
vägval. Exempelpunkterna är avsedda som ett stöd men gör inte anspråk på att vara heltäckande.
Självfallet kan det finnas andra konkreta områden där vi kan göra fler klimatsmarta val.   

1.Fossilfri energi
Vi har en aktiv och kraftfull vilja att ständigt utveckla och investera i vår förmåga att ersätta fossil
energianvändning med förnybara energikällor. Användning av fossil energi till transporter, kyla,
uppvärmning och produktion står för större delen av Sveriges klimatpåverkande utsläpp. 

Exempelområden: 
·Godstransporter på väg 
·Byggtransporter 
·Val av transportslag 
·Tjänstebilspolicy 
·Uppvärmning och kyla 
·Mikroproduktion av el, solceller på tak Val av transportslag 
·Investering i fossilfria transporter 
·Optimering av energianvändning. 

2.Smart, samlastad och effektiv logistik
Vi är öppna för nya lösningar och samarbeten med syfte att öka transporteffektiviteten. Framtidens
transporter behöver optimeras och planeras utifrån ett klimatomställningsperspektiv. 
Det kommer i många fall att krävas vilja, öppenhet och stora ambitioner tillsammans med nya innovativa
affärsmodeller och ett nytt sätt förhålla sig till vad fyllnadsgrader och optimerade transportrörelser innebär
genom hela logistikkedjan.  Nya samarbeten och joint ventures för att lösa utmaningarna tillsammans
behövs och kommer sannolikt att uppstå mellan de aktörer som är vakna och redo för framtiden. 

Exempelområden: 
·Transparenta flöden 
·Klimatneutrala transportslag 
·Paketutlämning/mottagning 
·Intelligent returhantering 
·Citylogistik 
·Intelligent omlastning och intermodalitetslösningar 

3.Cirkularitet, återbruk och återvinning 
Vi är utforskande och öppna för möjligheter till samarbeten kring cirkulära flöden, retursystem och arbetar
ständigt med att allt avfall skall återvinnas eller återanvändas. 
I en perfekt värld kan allt tas tillvara. Det som inte kan användas igen kan återvinnas. Att ha en plan för
produktens hela liv ”från jord till bord till jord” är ett sätt att bättre ta tillvara på jordens resurser och minska
utsläppen av växthusgaser.

Exempelområden: 
·Industriell symbios 
·Affärsmodeller och finansieringsmodeller (t.ex. bruksrätt vs äganderätt) 
·Återbruk - materialåteranvändning och second hand 
·Pant och retursystem, 
·Avfallsplan (vad händer med produkten/förpackningen när den är uttjänt?) 
·Schaktmassanvändning 

BILAGA 1

VÅRA OMSTÄLLNINGSOMRÅDEN



4.Förpackningslogistik 
Vi arbetar kontinuerligt med miljö- och klimatförbättrande åtgärder avseende förpackningar vid inköp,
produktion och transport. 
Förpackningen kan vara av avgörande betydelse för såväl produkten och användaren som för transporten
och möjligheten till återanvändning. En förstörd och kastad produkt har oftast en betydligt större
klimatpåverkan än förpackningen. En felgjord förpackning kan innebära dålig transporteffektivitet och ett
klimatdåligt materialval. 

Exempelområden: 
·Materialval 
·Fyllnadsgrad 
·Volym/mängoptimering 
·Användarvänlighet/funktion (t.ex. vid retur) 
·Skyddsförmåga 
·In och utflödes optimering 
·Ursprung och spårbarhet 
·Lastbärare 
·Återvinningsbarhet 
 
5.Teknik och infrastruktur 
Vi har en öppen grundinställning till helt nya samarbeten effektiva investeringar och ”joint ventures” mellan
olika typer av aktörer inom näringslivet, akademi och offentlig verksamhet. 
En viktig beståndsdel för att möjliggöra en snabb klimatomställning är teknik, infrastruktur och innovativa
metoder som är uppskalningsbara. För vissa branscher finns med digitaliseringens hjälp möjligheter att ta
kvantsprång på vägen mot klimatneutralitet på kort tid. 

Exempelområden: 
·Ladd- och väginfrastruktur
·Energilagring 
·Effektdelning/optimering 
·Datadriven innovation. 
·Standardiserade gränssnitt och arbetssätt
·Digitalisering, mjukvaruutveckling
·Fordonsteknik
·Leveransinfrastruktur 
·Transparenta, integrerade logistikkedjor 
·Spårbarhet 
·Lastbärare 
·Återvinningsbarhet 

BILAGA 1

VÅRA OMSTÄLLNINGSOMRÅDEN



Hållbarhet är mer så....
De 17 globala hållbarhetsmålen tar ett bredare grepp om hela hållbarhetsspektrat än vad vi gör i
Helsingborgsdeklarationen där vi i våra omställningsområden har fokus på klimatomställningen, och då
särskilt i branscher och verksamheter som ingår och stödjer logistikkedjan. Det finns dock ytterligare
hållbarhetsaspekter som på ett övergripande plan har direkt eller indirekt påverkan på alla
omställningsområden och sannolikt förmågan att klara av omställningen.

Några sådana övergripande områden är:

Ekonomisk hållbarhet - Affärsmässighet
Ett företag måste över tid gå med vinst, om det inte gör det så går bolaget till slut i konkurs. 
 Den ekonomiska hållbarheten är en övergripande grundförutsättning i allt omställningsarbete. MEN stora
investeringar och ansträngningar kommer att behöva göras. Vi behöver ifrågasätta vårt sätt att tänka och
vårt sätt att göra i varje del för en god framtid. 
Långsiktighet och öppenhet för samarbeten kring affärsmodeller, finansieringslösningar och gemensamma
prioriteringar för att tillsammans hitta lösningar för den snabba klimatomställning som krävs är därför en
förutsättning för att gå in i Helsingborgsdeklarationen. 

Social hållbarhet
Justa arbetsvillkor och socialt ansvarstagande verksamheter är inte bara en fråga om medmänskligt
ansvarstagande och lika villkor på en konkurrensutsatt marknad. Det handlar också om attraktivitet som
arbetsgivare på en alltmer medveten arbetsmarknad. I konkurrensen om talanger och kompetent
arbetskraft blir ett socialt ansvarsfullt beteende som arbetsgivare en allt viktigare faktor.

Köp/kundbeteende
Oavsett om kunden är ett företag eller en privatperson så går det att, inte sällan med enkla medel, påverka
kunden att göra mer hållbara val och till och få tacksamhet och goodwill på köpet. 
Genom att öka kundens medvetenhet och kunskap kring vilka val som är bättre ur ett klimatperspektiv kan
beteendeförändringar hos kunden inte bara hjälpa oss att nå våra egna klimatmål utan även ge goodwill då
det av kunden upplevs som ett tillfört värde snarare än en uppoffring.

BILAGA 1

VÅRA OMSTÄLLNINGSOMRÅDEN



Fossilfri energi
Smart, samlastad och effektiv logistik
Teknik och infrastruktur 
Förpackningslogistik 
Cirkularitet, återbruk och återvinning

Namn på företag/organisation: 
Kontaktperson: 

Konkretisering av omställningslöften. Beskriv de insatser/åtgärder som ni, utifrån er verksamhet, anser bäst
representerar era ansträngningar för den gröna omställningen. Koppla dem till något eller några av
Helsingborgsdeklarationens omställningsområden. 

Omställningsområde Partneråtagande Åtgärdens förväntade effekt 

   

   

   

   

   

BILAGA 2

VÅRA OMSTÄLLNINGSÅTAGANDEN 

Har ni mätetal/nyckeltal på utsläpp av CO2/CO2-ekvivalenter i er hållbarhetsredovisning som enkelt  kan
jämföras från år till år?
 JA             NEJ

Skulle man på ett enkelt och kortfattat sätt förklara och rapportera den siffran?
 JA             NEJ
 
Om svaret är JA på dessa frågor – vänligen förklara hur ni mäter och vilket värde ni uppskattade i er senaste
rapport. 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mätetal____________________________CO2-e

Scope  1 2  3  vet ej

Innehåll i detta formulär kan komma att användas i kommunikation inom ramen för Helsingborgsdeklarationen.

Inlämnas senast 1/9 2022



BILAGA 3

UPPFÖLJNING AV OMSTÄLLNINGSÅTAGANDEN 
 

Årsvis lägesrapportering, Helsingborgsdeklarationen. Levereras tillsammans med uppdaterad bilaga 2.

Har er organisation under perioden uppfyllt era åtaganden enligt den undertecknade Helsingborgsdeklarationen?

JA             NEJ 

Kommentar om arbetsinsatsen under perioden:

 

Resultat under perioden Kort beskrivning med egna ord

Vilka resultat/effekter ser er organisation av
samarbetet inom Helsingborgs-deklarationen

under perioden?
 

Är det någon särskild aktivitet som ni deltagit i
som gick särskilt bra och som ni vill

framhålla?
 

Finns det något som gick mindre bra under
perioden som vi kan lära oss av?  

Vilka åtgärder har er organisation genomfört
eller påbörjat under perioden?  

 
Beskriv effekten av genomförd åtgärd.
Kan den kvantifieras? T ex i beräknad

mängd CO2-minskning eller i annat
mätetal. Beskriv också hur beräkning eller

uppskattning gjorts.
 

 

Innehåll i detta formulär kan komma att användas i kommunikation inom ramen för Helsingborgsdeklarationen.


