
Elektrifisering i 
Posten og Bring

Hege Sagplass



Siden 2008 har vi redusert 
CO2 utslippene med over

40%

Vår ambisjon er å kun benytte fornybare energikilder i kjøretøy 
og bygg innen 2025
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4 eksempler på hvordan vi konkret jobber med vår 
miljøambisjon:

1. Tett dialog med kjøretøyprodusenter for å etterspørre, 

teste og ta i bruk nullutslippsløsninger.

2. Utvikler og tester ut alternative kjøretøy.

3. Posten og  Bring vil øke fremdrift for miljøambisjon å  

etableres delmål for levering av brev og pakker 

utslippsfritt i byene.

4. Samarbeider på tvers av bransjer for å utnytte 

eksisterende kjøretøy i byene.

1. Etterspør, tester og tar i 
bruk nullutslippsløsninger



2. Posten og Bring utvikler, tester og tar i bruk alternative 
elektriske kjøretøy
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3. Posten og Bring vil øke fremdrift for miljøambisjon ved å 
etablere delmål for utslippsfri levering av brev og pakker i byene
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Posten og Bring vil elektrifiserer byene

Alle express pakker innen Ring 1 leveres i dag 
utslippsfritt med elektriske sykler og paxster.

I løpet av november er Posten og Bring 
utlevering av Ring 1 og mål skal settes for 
andre byer i 2020.

22 fossile kjøretøy skal erstattes med:
• 17 elektriske varebiler
• 2 elektriske paxstere 
• 2 elektriske laste sykler

Hver uke vil vi fremover levere utslippsfritt:
• 11.000 pakker 
• 1.200 bedriftskunder 

Det vil redusere forbruket av diesel med 
42.000 liter diesel som gir en Co2 reduksjon 

på 105 000 kg CO2 pr år. Denne gjengene har fått store endringer i arbeidsdagen
• Redusert antall og endret alle ruter
• Nytt oppmøtested og arbeidstid
• Kjører andre typer kjøretøy
• Stor holdningsendring og høyt engasjement
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Stockholm
Malmø 
Oslo

4. Samarbeider på tvers av bransjer for å utnytte eksisterende 
kjøretøy i byene



8

Et unikt samarbeid på tvers av bransjer for en 
bærekraftig byutvikling



Gods inn og avfall ut med 

samme nullutslippsløsninger
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Mindre utslipp Mindre støy Mindre trafikk

Samarbeid Bedre omgivelser



Status så langt
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• Vi er så vidt ut av startgropa med vår sirkulære 
løsning.

• Sist uke ble ca 200 pakker levert ut og 6 tonn 
avfall hentet inn.

• Elskede By bringer ut pakker og henter inn avfall 
nå i utvalgte bygg i Schweigaardsgate, Karl 
Johans gate og Kirkegata.

• I tett samarbeid med Ragnsell og KLP utvider vi 
konseptet med ett og ett bygg av gangen.

• Elskede By biogass lastebilen kjører ned pakker 
hver dag og alt avfall til Ragnsell sitt anlegg på 
Skårer hver fredag.
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Takk for oppmerksomheten


