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 Vårt bærekraftarbeid- mål og ambisjoner

 Tiltak som fører oss skritt for skritt mot et grønt skifte

2



Agenda

 Kort om Posten og Bring 

 Vårt bærekraftarbeid - mål og ambisjoner

 Tiltak som fører oss skritt for skritt mot et grønt skifte

3



Kort om Posten og Bring 

 Etablert i 1647

 Nordisk post- og logistikkonsern

 Markedsfører tjenestene under merkevarene Posten og Bring

 Omsetning i 2014: 24,4 MRD
– 1/3 av omsetningen utenfor Norge
– Logistikk utgjør 62% av omsetningen

 Driftsresultat før engangsposter i 2014: 933 MNOK

 19.000 årsverk, over 70 nasjonaliteter
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Posten tar samfunnsansvar og jobber for en bærekraftig utvikling  
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Posten og Bring skal være best på miljø i bransjen

 Målet er å redusere Co2 utslippet 
med 40 % innen 2020.

 Konsernet har fra 2008 til 2015 
redusert utslippet med 30%.
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Vi tar skritt for skritt i det grønne skiftet og viser det gjennom å merke tiltakene 
i relevante flater
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 Har til sammen ca 1300 el kjøretøy

 Anskaffet 250 el-biler i juni 2015 - Norges største 

enkeltanskaffelse av el biler

 Hyppig utskiftingstakt på kjøretøypark, 

ca. hvert 5 år

 Hastighetsbegrensning og nitrogen i dekk

 500 el-biler

 300 el-paxtere

 300 el-mopeder

 200 el-traller

Posten har i dag Norges største park av el-kjøretøy
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1. Lillestrøm
2. Ski
3. Asker
4. Sandvika
5. Bergen
6. Ålesund
7. Kristiansund
8. Trondheim
9. Verdal
10. Mosjøen
11. Sortland
12. Myre
13. Narvik
14. Svolvær
15. Tromsø
16. Leknes
17. Horten
18. Tønsberg
19. Sandefjord
20. Stavanger
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 Posten jobber for å redusere miljøbelastningen 
i byer og tettsteder.

 Posten jobber kontinuerlig med å bytte ut 
fossile kjøretøy med el- kjøretøy.

 Trondheim, Bergen og Ålesund er allerede 
CO2-frie, ytterligere 17 byer blir CO2-frie i år.

Skritt for skritt mot Co2-fri postlevering – 20 byer ila 2015
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 Vi har fra før av 280 kjøretøy som benytter 
biodiesel og biogass. 

 Nå bytter ut fossilt drivstoff med fornybar 
diesel (HVO) for all tungtransport.

 Over 1000 Bring lastebiler vil kjøre på HVO 
eller biogass i løpet av 2016.

 Det innebærer en potensiell reduksjon på 
over 50 000 tonn CO2. Representerer 10% 
kutt i Posten og Brings totale CO2-utslipp.

 Hittil største miljøtiltak i Posten Norge.

 Skal etablere 17 pumper rundt om i Norge. 

Posten og Bring går fra fossilt til fornybart drivstoff i all tungtransport i Norge
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Også utenfor Norge tar Bring i bruk HVO-drivstoff på lastebiler

 1. oktober etablerte vi et eget tankanlegg 
med HVO-diesel for Bring i Gøteborg-
området. 

 I første omgang vil 53 Bring lastebiler fylle 
HVO-diesel. Reduksjonen i CO2-utslipp er 
beregnet til ca 6100 tonn. 

 Videre vil Bring teste HVO-drivstoff på lette 
lastebiler i Q4 2015.  Bring vil være først ute 
med HVO på lette lastebiler.  CO2-reduksjon 
er beregnet til 13 tonn CO2 per lastebil. 
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 Vi optimaliserer kjøreruter.

 Vi benytter båt og tog der det er mulig.

 Vi tilbyr grønne produkter
- Klimanøytralisert servicepakken
- klimanøytral brevdistribusjon

 Vi stiller krav til transportleverandører.

 Våre sjåfører får kurs i miljøeffektiv kjøring.

 Vi gjennomfører kampanje for å redusere 
tomgangskjøring.

 Vi har utviklet et eget miljø e-læringsprogram, 
Steg for steg, for alle ansatte.

Effektiv logistikk og kompetente medarbeidere 
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Vårt miljøfond «Finding Green Ways» skaper innovasjon, lønnsomhet og grønnere 
arbeidsplasser

 Miljøfondet har vurdert over 200 søknader fra 

Norge, Sverige og Danmark. Forslagene har ført 

til en estimert miljøeffekt på ca 5 800 tonn Co2

 Miljøfondet er selvfinansierende.
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«Verdens mest fremtidsrettede 
post- og logistikkonsern»



Takk for oppmerksomheten!
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