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Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport 



«Verdens mest fremtidsrettede  
post- og logistikkonsern» 



Posten utvikler og leverer helhetlige 
løsninger innenfor post, 
kommunikasjon og logistikk med 
Norden som hjemmemarked.  



Våre merkevarer: Posten og Bring - to sider av samme sak 
 

  

      Bring skal levere og selge tjenester mot 
bedriftsmarkedet innen post- og  
logistikk områdene i Norden  

Posten skal levere og selge tjenester  

mot privat markedet i Norge 

Bring mot bedriftsmarkedet Posten mot privatmarkedet 

For hele det norske folk For alle bedrifter i Norden 
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Nasjonale utslipp øker 

Kilde : SSB 2015 
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Utslipp fra veitrafikk har økt 31% siden 1990 i Norge 

Kilde : SSB 2015 



Godstransport i Norge – CO2 øker mens lokale utslipp faller  



Miljø 
satsning 

Kundekrav 

Konkurrenter 

Oljepriser 

Omdømme 
Samfunns- 

ansvar 

Lønnsomhet 

Myndighets 
- krav 

Posten og Bring er en av Nordens største logistikkaktørene og miljø er et viktig 
samfunnsansvarsområde 



Posten og Bring skal redusere utslipp med 40% innen 2020 

 

    Miljøstrategi  

 
1. Redusere klima- og miljøpåvirkning, særlig fra transport og bygg 

2. Imøtekomme kundekrav- og interessentbehov 

3. Bidra til kontinuerlig forbedret miljøprestasjon hos leverandører 

4. Kontinuerlig videreutvikle kompetanse og øke miljøengasjement i organisasjonen 

5. Samarbeide med interessenter for å påvirke rammebetingelser 



Tiltaksområder som jobbes med som en del av 2020 målet  
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Kategori Tiltak 
 

1. Lavutslippsdrivstoff og kjøretøy • El  
• Biogass 
• Biodiesel 
• Hybrider 
• Hydrogen 
• Ny kjøretøypark 

2. Effektivisering av  
transporter og terminaler 

• Arealeffektivisering 
• Energitiltak 
• Nytt terminalstruktur og nybygg 
• Økokjøring 
• Tekniske tiltak på kjøretøy  
• Hastighetsbegrensning 
• High Capacity Transport 

3. Rammebetingelser • Bidra til forbedret avgifter og infrastruktur  
• Bransjesamarbeid 
• Dialog med drivstoff og kjøretøyleverandører 
 

4. Underleverandører • Leverandørprogrammet og minimumskrav i avtaler 
• Hastighetsbegrensning 
• Euroklasse 
• Økokjøring  



Posten og Bring tar i bruk alternativt drivstoff der det er tilgjengelig og ønsker å være 
en pådriver av utviklingen 

1000 elektriske kjøretøy  140 biogass kjøretøy  140 kjøretøy på biodiesel/etanol 



 
Posten kjøper 300 el biler 

 Posten announced on the 11th of June that we are 
to place an order of up to 300 Renault Kangoo 
Electric  - the cars will be delivered by the end of the 
year. 

 

 Tested and functionally fit for our requirements 

 

 TCO break even compared to a conventional diesel 
car. 

 

 Operational range in «postal mode» up to 70 km a 
day. 
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Flere tiltak bidrar til økt bevissthet og engasjement 

15 

Kampanjer Miljøfondet  

Engasjere ansatte Leverandører 

Miljøsertifiseringer 

Kompetansebygging 



Trondheim CO2 fri brev og pakke levering 

Trondheim postterminal 
5 km. sør for  
Trondheim sentrum 

Omdeling brevpost 

Pakkedistribusjon 

Før Etter 



Barrierer og viktig rammebetingelser for en grønnere godstransport i Norge 

 Tilgjengelighet av lavutslippsdrivstoff i Norge 

 Konkurransedyktige priser på kjøretøy og drivstoff 

 Myndighetenes rolle – avgifter, tilrettelegging, pådriver 

 Kjøretøyleverandører – teknologi og garantier 

 Modalskift tilrettelegging – økt bruk av sjø og bane 
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 Drivstoff - Støtte til teknologiutvikling i Norge 

 Infrastruktur - Tilgjengeliggjøring av lavutslippsdrivstoff 

 Økonomi - Insentiver i oppstartfasen – forutsigbare avgifter og 

merkoststøtte 

 

 

 

Barrierer Rammebetingelser 



Posten og Bring har bidratt til forbedret rammebetingelser for miljøtiltak i 
tungtransporten i Norge 
 
-Tilgjengelig og konkurransedyktig andregenerasjons biodrivstoff (biodiesel og gass) i Norge er en viktig forutsetning for konsernets miljømål 

 Posten satser på el og biogass 

 
 Posten vurder lavutslippsalternativer 2010-2012 

 

 Posten inngår samarbeid med ASKO (Felles agenda, utveksle erfaringer, møter med drivstoffselskaper) 

 

 Brev til klima, finans og samferdselsdepartement- opprop om rammebetingelser fra tungtransport 
(Posten, Tine, Asko og NHO) 

 

 Klima og miljøvernminister på besøk hos Posten – synspunkter kommunisert 

 

 Møte med departementene om brevinnhold  

 Deltagelse i Zeros Klimapanel 

 Konsentrert media aktivitet og Zero Konferansen 

 Gjennomslag for biodiesel og biogassavgifter i revidert 
statsbudsjett 

 Avgift på biodiesel 2009 

 



Posten har vunnet Grønn Bil prisen 2012 
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Norsk Designråds pris i 2013,  

NHO Logistikk og Transports miljøpris 2014  



Posten og Bring har flere miljøsamarbeidspartnere og tilknytninger 
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Takk for oppmerksomheten 


