Verdens største udfordringer
•
•
•
•

Befolkningstilvækst: Fra 7 mia. mennesker i 2011 til 10 mia. i 2050
Hastig voksende middelklasse med stigende forbrug
Klimaforandringer og klimaflygtninge
Biodiversitet: verdens natur er under vedvarende pres

… som vi skal forholde os til
•
•
•

Dansk klimalov og Paris-aftalen

•

Kundekrav og forventninger – jeres sustainability-strategi

CO2 afgifter
Forbrugeradfærd, E-commerce, mange afhentninger/leveringer,
hurtige leverancer

Vi vil være en
del af løsningen
– ikke
problemet

Vi arbejder målrettet med at
nedbringe vores CO2-udledninger
Reducér & optimér

Vores første skridt er at arbejde med
at minimere CO2-udledninger
gennem energieffektiviseringer og
optimeringer mv.

Innovér
Næste skridt er at arbejde målrettet
med innovation og grønne løsninger
heriblandt nye teknologier og
drivmidler

Kompensér

De CO2-udledninger som vi på
nuværende tidspunkt ikke kan
nedbringe yderligere, kompenserer vi
med udvalgte, anerkendte og
certificerede kompensationsprojekter

Vores vej mod mere ansvarlig transport og
logistik
2030 ambition

Mindske
klimaaftryk

Grønne
løsninger

Social
bæredygtighed

40% CO2reduktion på
tværs af
værdikæden

2025 fokusområder

CO2kompensering

Firmabiler

Grønne
partnerskaber

80% af omsætning
udgøres af grønne
løsninger

Logistikoptimering

Ny vognpark

Fleksible
leveringer

Foretrukket
samarbejdspartner
og arbejdsplads med
fokus på
bæredygtighed og
trivsel

Sikkerhed

Kultur

Bæredygtigt
arbejdsliv

Vores vej mod et mindre klimaaftryk
Ambition 2030

Mindske klimaaftryk

Fokusområde
Logistikoptimering

40% CO2-reduktion i værdikæden
i forhold til 2020

2025 mål

Delmål

Mindske CO2-udledning
med 20%
9.4

Firmabiler

Grønne partnerskaber

75% af alle firmabiler
skal være El- eller
hybridbiler

Indgå fem
partnerskaber om året
med kunder, som
reducer CO2udledninger

11.2

9.4

Fra verdensmål til hverdagsmål
Vores vej mod et mindre klimaaftryk er allerede startet
Lidt har også ret – og i
klimaregnskabet tæller det
hele med

Der er meget at spare i effektiv
logistik- og terminaldrift, både
for klimaet og pengepungen

•

•

vi minimere forbruget af
plastik

•

vi gør alt vores kørende
materiel eldrevet

•

vi makulerer pap og
genbruger det som kassefyld

•

vi benytter grønt el på alle
lokationer og er CO2neutrale i 2022
vi affaldssorterer på alle
vores lokationer

•

vi mindsker forbrug af vand
og varme på alle lokationer

•

vi mindsker madspild samt
forbrug af oksekød og ost i
kantinerne

•

vi implementerer
bæredygtige kontor- og
rengøringsartikler

Vores vej mod grønnere løsninger til vores kunder
Ambition 2030

Grønne løsninger

Fokusområde
Ny vognpark

80% af vores transporter udgøres
af CO2-neutrale løsninger

2025 mål

Delmål

Hele vognparken er
minimum Euronorm 6
7.a.

Fleksible leveringer

CO2-kompensering

Konvertere 20% af
transporter til fleksible
leveringer og
reducere tomme
kilometer via fleet
management

7.3

Mindst halvdelen af
vores transporter er
CO2-neutrale
7.3

Fra verdensmål til hverdagsmål
Vores vej mod grønnere løsninger til vores kunder er allerede startet
Der er ikke én smutvej til en
grønnere vejtransport men flere
veje til målet

Klimadata er første skridt på
rejsen mod en mere grøn
transport

CO2-kompensering redder ikke
verden - men det kan gøre en
forskel nu og her

•

vores flåde består pt. af 91,6%
Euronorm 6-lastbiler, og inden
2025 skal min. 20% af bilerne
være med forbedret
brændstofforbrug

•

vi udvikler i samarbejde med
Aarhus Universitet en CO2beregner, der giver et
retvisende billede af CO2udledningen

•

vi tilbyder udelukkende
kompensationsløsninger
som er ”The Gold
Standard” eller ”Verified
Carbon Standard”

•

vi har etableret en international
trafikrute, som er baseret på
LNG gas

•

vi oplyser CO2-aftrykket på
fakturaer på alle forsendelser
(dog ikke kurer)

•

•

vi tester nye teknologier bl.a.
biogas

vi bestræber valgfrihed i
kompensationsløsninger –
så I kan vælge den, som I
mener gør den største
forskel

•

vi stiller krav om ECO Driving
kurser

•

70% af vores
containerkørsel er CO2
neutralt

•

vi er i gang med at etablere Fleet
Management i en del af flåden

Vores vej mod mere social bæredygtighed
Ambition 2030

Social bæredygtighed

Fokusområde
Sikkerhed

Kultur

Bæredygtigt
arbejdsliv

Foretrukket samarbejdspartner og
arbejdsplads med
fokus på bæredygtighed og trivsel
2025 mål
Nul arbejdsulykker i
ALPI og hos vores
vognmænd

Alle ALPIster arbejder
og agerer med High5
som kollegialt og
kommercielt
udgangspunkt.
Sikre og bevare sunde
ALPIster med høj trivsel.

Verdensmål 3

“Sikre et sundt
liv for alle og
fremme trivsel
for alle
aldersgrupper

Fra verdensmål til hverdagsmål
Vores vej mod mere social bæredygtighed er del af vores DNA

Vi giver HIGH5 til hinanden, til vores
kunder, til vores leverandører og til
vores omverden

Et bæredygtigt arbejdsliv skal give os
mulighed for at udføre vores arbejde på
vilkår, der giver gode betingelser for et
positivt socialt- og psykisk arbejdsmiljø

•

Vi tager ansvar

•

•

Vi er nærværende

•

Vi ser muligheder

•

Vi agerer hurtigt

•

Vi er informative

Vi arbejder benhårdt på at
sikre 0 ulykker

•

Vi har fokus på trivsel og
gennemfører løbende
trivselsmålinger

•

Vi fokuserer på
medarbejderudvikling- og
fastholdelse

Vores Vision

Foretrukket
samarbejdspartner og
arbejdsplads med
fokus på bæredygtighed og
trivsel

