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... 50% koldioxidminskning till 2025

Våra Globala mission - ZERO EMISSION 2050

Fyra mål på vägen mot noll för DHL:

…70% av upphämtningsfordonen ska vara
utsläppsfria 2025 
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... 50% av våra kundlösningar ska innehålla en 
grön komponent 2025
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... 1 000 000 träd ska planteras årligen.4
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-Minska koldioxidutsläpp med 70% till 2030



Ett hållbart transportsystem

Bestående minskning av miljöpåverkan genom att:

• ställa krav och ha en tät relation med transportörer (Transportörernas Kvalitets och Miljöarbete)

• mäta våra inkl kundernas utsläpp 

• driva och aktivt delta i arbetet med reduktionsåtgärder 

• låta våra kunder medverka till konkret och omedelbar utveckling genom att erbjuda miljötjänster 

(Miljöfrakt/Skicka Grönt)
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Analys utveckling

+ ökade fyllnadsgrader

- minskad använding av ren HVO 

- minskad produktion på tåg. (se slide 

nedan)

- lägre innehåll av förnyelsebart bränsle i 

HVO-inblandningar
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På väg

DHL:s SVENSKA NÄTVERK, CO2 e per tonkm



Utveckling bränsle 

• 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%



Gröna lösningar Vad handlar det om Vad får du som kund

Fossilfri

Vi reserverar motsvarande frakt i vår

gröna del av nätverket för Skicka Grönt -

som grön el ungefär fast för paket. 

Intäkterna går till investeringar i

klimatsmarta transporter

Ett unikt, omedelbart och 
konkret val för att medverka till 
klimatsmarta transporter i
Sverige & stärka sin miljöprofil

Optimering

Vi arbetar med att bl a  öka

fyllnadsgrader, rutt-optimera samt pröva

nya sätt för minska påverkan från

transporter. Ex tågstransport, 

utvecklingsprojekt och biobränslen

Alla följer med på DHL Freights 
ständiga resa för att nå ZERO 
Emissions och minska
miljöpåverkan

Emissions-

rapporter

Transparens

Att mäta är att veta

– ett första steg att minska sin påverkan

är att veta hur stor den är.

Tabeller och diagram för olika
utsläpp av koldioxid samt andra
emissioner från dina
sändningar

I Sverige utvecklades 2002 Miljöfrakt / Skicka Grönt

Som klimat-
kompensation 
men ändå något 
HELT annat!



Miljöfrakt - vi SKICKAR GRÖNT

De gröna bilarna är gula
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UNCLASSIFIED (PUBLIC)

Så fungerar Miljöfrakt

➢ Miljöfrakt är vårt gröna tillval för att minska 
utsläppen i det svenska 
transportnätverket – här och nu

➢ Miljöfrakt produceras med fossilfria 
bränslen och alternativt teknik i vårt 
inrikesnät

➢ Priset baseras på merkostnaden för 
miljöinvesteringar i den dyrare teknik 
och/eller bränslen som används i 
nätverket. 

➢ Processen kontrolleras årligen av  
oberoende part

➢ När allt fler väljer DHLs miljöfrakt får vi 
möjlighet att göra större och snabbare 
investeringar i fossilfria lösningar

TILLSAMMANS bidrar vi till en 
minskad klimatpåverkan



Miljöfrakt - lika gammal som Greta Thunberg
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Grön produktion

De gröna produktionen hade 2017 kört 31 595 081 km, det motsvarar 788 varv runt jorden. 

Eller ca 40 månresor, tur och retur!



Antal sålda sändingar

Total shipments 2018 is approx 25 million
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• E-handel har sju procents mer miljöpåverkan 
än fysisk handel. 

• 9 av 10 är beredda att vänta på transporten -
Om den är miljövänligare!

• Svenska konsumenter är miljömedvetna och 
41% är villiga att betala 10% mer för 
miljövänliga produkter 

Källor:  Simon Property Group, Sifo, Sustainable Brands
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Möjligheterna finns



AVSLUTNINGSVIS

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

• Koncernmål som vi anpassat till svenska möjligheter

• Kunders krav

• Modell som möjliggör många bäckar små kan bli en kraft att räkna med 

• Uthållighet – Vi tror på konceptet

• Kunskaper och kaffe

TACK FÖR MIG!

mailto:janina.groehn@dhl

