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VÅRT FÖRETAGSANSVAR

GoGreen – miljöprogram

• Minimering av vår verksamhets 

miljöpåverkan – målet är att 

uppnå noll utsläpp innan år 2050. 

• Förbättra vår koldioxideffektivitet 

relativa tal med 50 % innan år 

2025 (jämfört med 2007 års 

nivåer).

• Kan erbjuda grön tillvalstjänst som 

omfattar beräkning av utsläpp  

och reduktion / kompensering via  

konkreta kontrollerade åtgärder. 

GoHelp – katastrofinsats

• Katastrofberedskap och 

katastrofinsatser – Get Airports 

Ready For Disaster (GARD) och 

Disaster Response Teams 

(DRTs).

• Återhämtning: regionala och 

lokala återhämtningsprojekt samt 

intern hjälpfond för medarbetare –

We Help Each Other (WHEO).

GoTeach – utbildning

• Förbättra utbildningsmöjligheter 

och anställbarhet samt utveckling 

av potential hos barn och 

ungdomar oavsett social 

bakgrund.

• Internationella och lokala partners 

– SOS Barnbyar och Teach For 

All.

Medarbetarengagemang

• Stöd för våra medarbetares 

volontärarbete med Global 

Volunteer Day och Living 

Responsibility-fonden.
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Omvälden har förändrats

(Ökande)

luftförorening i städer

Rättegångar i Europa mot 

länder och städer

Potentiella dieselförbud
Kunder och investerare vill se 

åtgärder och insyn

Världen är överens om          

Paris avtalet    
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Ett krav?

Vi stöder de 17 ”Sustainable Development Goals” för hållbar utveckling (Agenda 2030)

Som en långvarig partner i FN stöder 

Deutsche Post DHL Group SDG
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Det första globala logistikbolaget att anta 

ett

kvantifierat koldioxidmål under 2008

Storskalig utbyggnad av elektrifiering

inom citydistribution 2014

Lansering av en ny generation 

skräddarsydd GoGreen Service 

inom                     inom Shares Value under 2012

30% koldioxid effektiviserings mål 

uppnåddes fyra år tidigare ( 2016)
Detta kräver en 

ny och djärv strategi

…men det har vi också
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DHL Trendrapport
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GoTeach, GoGreen, GoHelp – Svenskt perspektiv

Pärla armband för

Ung cancer 

“Fuck Cancer”

Med  konceptet Skicka grönt har vi i 

inrikesnätverket hittills producerat:

DPDHL har 

producerat 

7000 egna 

elbilar 

(Steetscooter) i 

Europa sedan 

2014

48% 
minskning av 

koldioxidutlsäpp i det 

svenska 

inrikesnätverket sedan 

2008.

Cykel-
leverans i Malmö 

Permanent i drift 

under 2019
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... 50% koldioxidminskning till 2025

Våra Globala mission - ZERO EMISSIONS 2050

Fyra mål på vägen mot noll för DHL:

…70% av upphämtningsfordon ska vara utsläppsfria 2025 

1

... 50% av våra kundlösningar ska innehålla en grön komponent 2025

2

... 1 000 000 träd ska planteras årligen.4

3
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Emissions-
rapporter

Ekosystem för hållbara relationer  

Gröna lösningar Innebär Kund får

Rapport med utsläppsdata och
nyckeltal baserat på kundens
frakter, 

Transparens

Fossilfritt tillval

Optimering

Biobränslen, fyllnadsgrader, 
rutt-optimering, tågfrakt, 
utvecklingsprojekt

Välja bort, driva på 
omställningen och få ett mindre 
klimatavtryck!

Följa med på DHL Freights resa
för att nå ZERO Emissions.

Del i vårt gröna nätverk -
Intäkterna möjliggör
klimatsmarta investeringar  
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• Stadsleveransen (startade 2012)

- Samlastning av ank & avg paketsändn. < 20 kg

• Closer DenCity – Demonstration av vattenvägsleverans (2017)

- Göta Älv ”water way” distribution + elfordon & lastcykel

Svenskt perspektiv  - gula, gröna och blåa lösningar på lokala mål



11

Miljökrav och andra krav

Bestående minskning sker med hjälp av kunder & transportörer:

• ställa krav på transportörer

(Transportörernas Kvalitets och Miljöarbete)

• mäta våra och kunders transportutsläpp

• databas med ca 2000 fordon i Sverige 

• driva och aktivt delta i arbetet med reduktionsåtgärder 

• låta kunder påverka genom gröna tillval
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Hållbara relationer

Klicka här för länk till film 

https://www.youtube.com/watch?v=zWj-KS3TDks&t=24s


13

Redovisa per tonkm för att ta hänsyn till både vikt och sträcka

0%
7%

17%
24%

54% 53% 48% 50%

2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2025

På väg – mål koldioxidminskning/effektivitet

DHL:s SVENSKA NÄTVERK, CO2 e per tonkm
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TILLSAMMANS 
för en minskad 
klimatpåverkan

Uthållighet och pedagogik
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Grön produktion i Sverige

De gröna produktionen hade 2017 motsvarat 788 varv runt jorden.

Uthållighet – grönt tillval i drift 2002 
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Utveckling bränsle – vanlig fråga

• I diagrammen ingår järnväg i el-delen 

av bränsleförbrukningen.

• Under 2018 infördes kvotplikt på all 

diesel vilket innebär att omkring 25% 

av dieseln kommer från 

förnyelsebara råvaror. 

• Den traditionella dieseln MK1 (med 

5-7% inblandning av RME) har 

därmed ersatts av en diesel med 

HVO-innehåll på omkring 20%
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Svart eller vitt? 

Målkonflikter – Klimat vs Orangutanger

Suboptimering – Euroklass-krav på landsbygden

Ruttoptimering – Ordinarie terminaler vs Citylogistik-lösningar

- Bilen är ju tom… Ni måste ju fylla bilen för att det ska bli miljövänligt?
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Frågor

”The one thing we need more than hope –

is action” 

- Greta Thunberg december 2018
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AVSLUTNINGSVIS

Tack för mig!

Hör gärna av dig!  janina.groehn@dhl. com 0709 57 93 39

• Miljökrav

• Uthållighet

• Hållbara relationer

mailto:janina.groehn@dhl

