– VÅR STÖRSTA UTMANING I EN HÅRT
PRESSAD BRANSCH ÄR LÖNSAMHETEN.
JAG MENAR ATT GENOM TÄNKA HÅLLBART
ÖKAR VI VÅR LÖNSAMHET DÅ PERSONALEN
STANNAR FÖR ATT DE TRIVS OCH KÄNNER
STOLTHET ÖVER DET VI GÖR.
Erik Alfredsson | Alfredsson Transport
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LÖNSAM HÅLLBARHET
NÄR ALFREDSSON
TRANSPORT KÖR FÖR DHL
“Tillsammans” är ett nyckelord för oss på DHL. Anledningen är att vårt h
 ållbarhetsarbete
bygger på att tillsammans med underleverantörer, samarbetspartners, kunder och
investerare ständigt utveckla och utvärdera oss själva för att bli ännu mer hållbara. Just
därför vill vi uppmärksamma Alfredsson Transport AB som kör fossilfritt, lönsamt och
hållbart för DHL; en underleverantör vars värderingar ligger helt i linje med våra egna.
Erik Alfredsson är tredje generationen och VD för Alfredsson
Transport AB. För Erik började hållbarhetstänket redan för
mer än ett decennium sedan då han själv körde lastbil och
upplevde den stress det innebar att enbart fokusera på att
enbart leverera så snabbt som möjligt.
– Jag var ofta stressad och mitt jobb kändes varken meningsfullt eller hållbart i arbetssättet. När jag sedan blev VD för
åkeriet började jag fundera över hur vi som arbetsgivare
kunde öka motivationen hos våra anställda och samtidigt
skapa en lönsamhet och ett hållbart arbetssätt.
Lösningen blev coachningssystemet “Greater Than”som
minskar bränsleförbrukningen samtidigt som det
uppmuntrar till en lugn och ansvarsfull körning.

Samarbetspartner: Alfredsson Transport AB.
Bransch: Transport & Logistik.
Utmaning: Att konkurrera på lika villkor
och samtidigt vara hållbara.
Lösning: Hållbart ledarskap och ett system
som coachar och uppmuntrar till lugn körning,
samt fossilfritt bränsle i HVO 100.

87%
– ATT BYTA TILL HVO 100 MINSKADE
VÅRA KOLDIOXIDUTSLÄPP MED

– Systemet fokuserar på vad föraren gör rätt och inte på
att jaga brister, dessa rättar vi till i efterhand. Föraren mäts
på flera parametrar, exempelvis: gas, broms, tomgång,
hastighet och utrullning. Detta resulterar i att våra förare
kör lugnare vilket i sin tur ger minskad bränsleåtgång och
färre stressrelaterade skador samt mindre däckslitage.
En snabb effekt av hållbarhetstänket blev lägre kostnader
för åkeriet och 19 procent minskad bränsleförbrukning. En
siffra som steg markant när Alfredsson därefter tog beslutet
att börja använda fossilfritt bränsle.

87 PROCENT LÄGRE UTSLÄPP TACK VARE
FOSSILFRITT BRÄNSLE
Alfredsson Transport AB har i dag 55 lätta och tunga
fordon i sin flotta, och sedan två månader tillbaka kör nu
hela fl
 ottan fossilfritt tack vare HVO 100 (Hydrogenated
Vegetabile Oil), en syntetisk biodiesel som bland annat
tillverkas av slaktavfall. Övergången innebar att åkeriets 55
fordon minskade koldioxidutsläppen med 87 procent. Då
bilarna har stora tankar och körs ekonomiskt behövs bara
ett tankställe, en mack belägen bara några hundra meter
från åkeriet.

– ATT PREMIERA LUGNARE
KÖRNING GER OSS MINSKAD
BRÄNSLEÅTGÅNG OCH FÄRRE
STRESSRELATERADE SKADOR
SAMT LÄGRE DÄCKSLITAGE.

Erik Alfredsson vet att det fossilfria bränslet får fler effekter
än “bara” de miljömässiga.
– Vår största utmaning i en hårt pressad bransch är
lönsamheten. Det är nog lätt att luras in i ett kortsiktigt
tänk och skära ner på fel saker. Jag menar att genom tänka
hållbart ökar vi vår lönsamhet då personalen stannar för att
de trivs och känner stolthet över det vi gör.
Avslutningsvis berättar Erik att ambitionen är att alla
kunder ska känna att man i Alfredsson Transport AB anlitat
ett åkeri som står för hög kvalitet och service där miljö- och
hållbarhetsfrågan står högt på agendan.
Det är precis vad vi på DHL känner, och då våra lokala
åkerier är en viktig nyckel till framgång fortsätter vi
uppmuntra och sprida information om alla som jobbar
hållbart och långsiktigt.

MINSKA ER MILJÖPÅVERKAN REDAN I DAG.
Med oss på DHL Freight får du direkt hjälp med att
optimera, effektivisera och minska miljöpåverkan
för era leveranser. Det är vår väg mot att bli världens
bästa globala logistikföretag.
Kontakta vår miljöavdelning för att lära dig mer om
miljö och hållbarhet: sefreightmiljo@dhl.com
För nykundsförfrågningar, kontakta DHL Kundservice:
0771-345 345

