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Når jeg skriver dette brev til vores årlige bæredygtighedsrapport, 
er det vanskeligt at tænke ud den effekt, coronavirus-pandemien 
har på økonomien, familierne og lokalsamfundene i hele 
verden. Nogle antyder, at dette ikke er det rigtige tidspunkt 
til at tale om miljø- og samfundsspørgsmål, som måske føles 
mindre presserende i øjeblikket. Men jeg synes, disse samtaler 
er yderst vigtige – nu mere end nogensinde. Krisen har sat gang 
i innovation, samarbejde og ukuelighed, som jeg håber, at vi kan 
gøre brug af i forhold til fremtidige globale udfordringer.

UPS betragtes som en essentiel virksomhed i mange lande. 
Vi gør vores del for at støtte den globale coronavirus-indsats lige 
fra at hjælpe kunder med at tilpasse forsyningskæder og levere 
kritiske forsyninger til at levere midler og gratis transport til vores 
humanitære nødhjælpspartnere.

Vi ville ikke kunne gøre dette uden engagementet og det hårde 
arbejde, som udføres af næsten 495.000 UPS'ere over hele 
verden. Vores folks sikkerhed er højt prioriteret, og vi træffer 
foranstaltninger for at holde dem sikre, herunder forbedring 

af rengøringsprocedurer, levering af beskyttelsesudstyr og 
introduktion af et nødbetalt orlovsprogram for at hjælpe UPS'ere, 
der er påvirket af COVID-19.

I usikre tider kan du altid stole på, at UPS'ere leverer. Vi 
vil fortsætte samarbejdet med kunder, regeringer og 
nonprofitorganisationer globalt, så vi alle kommer stærkere og 
sundere ud af denne krise.

Denne tankegang om ukuelighed understøtter alt, hvad vi gør i 
UPS fra at hjælpe samfund med at komme sig efter katastrofer 
til at skabe mere bæredygtige praksisser, der styrker vores 
virksomhed i en verden i forandring.

Refleksioner over bæredygtighed hos UPS
Det er forbløffende, hvor meget der har ændret sig, siden jeg 
tiltrådte firmaet som en deltids pakkelader for så mange år 
siden. Vi har udvidet til internationale markeder, lanceret UPS 
Airlines og omfavnet innovation fra ruteoptimeringsteknologi til 
droneleverancer.

Vi udviklede også vores Rolling Laboratory, en flåde på mere 
end 10.300 køretøjer med lavere udledning, og investerede 
1 milliard USD i alternative køretøjer, brændstof og infrastruktur 
i løbet af det sidste årti. Fordi vi ved, at vores kunder er på udkig 
efter måder at sende mere på med mindre belastning, var vi den 
første transportør af mindre pakker, der tilbød en CO2-neutral 
forsendelsesmulighed i 2009. UPS-forretningsresursegrupper, 
der blev introduceret i 2006, har fremmet mangfoldighed og 
integration i hele virksomheden med næsten 200 undergrupper 
over hele verden. I 2016 satte vi nye mål for at tackle 
vores miljøbelastning, fremme sikkerhedsprogrammer for 
medarbejderne og styrke vores fællesskaber.

David Abney
UPS formand og adm. Direktør

Meddelelse fra den administrerende direktør

Verden ændrer sig hurtigt. 
Men UPS er hurtigere. 

Vi vil fortsætte samarbejdet 
med kunder, regeringer og 
nonprofitorganisationer rundt 
om i verden, så vi alle vender 
tilbage stærkere og sundere fra 
denne krise.

“ “
Fremme bæredygtighed i 2019
Jeg er taknemmelig for at have haft muligheden for at støtte 
op om UPS's bæredygtighedsinitiativer gennem årene. I dag 
accelererer forandringstempoet, og UPS tilpasser sig fortsat for 
at være på forkant. I 2019 fremmede vi bæredygtighed på en 
række områder, herunder:

• Nåede fire af vores 2020-bæredygtighedsmål et år forud 
for planen, herunder donation af 117 millioner USD i 
velgørenhedsbidrag; 20 millioner timers frivilligt arbejde; 
plantning af 15 millioner træer og reducering af hyppighed af 
bilulykker med 3 procent

• Foretog USAs største investering nogensinde i vedvarende 
naturgas, hvilket vil reducere udledninger med mere end 
1 million ton

• Tilføjede mere end 6.000 køretøjer på komprimeret naturgas 
til vores flåde

• Lancerede UPS Flight Forward™, en af de første af U.S. Federal 
Aviation Administration-certificerede drone-flyselskaber

• Introducerede den årlige Horizon Award Forskellighed & 
Inklusion for at anerkende forretningsenheder, der omfavner 
mangfoldighed og inklusion som drivkraft for innovation

• Investerede mere end 1 milliard USD i trænings- og 
udviklingsprogrammer for at hjælpe medarbejdere med at 
opbygge færdigheder og viden

Mens vi er på vej til at nå vores mål om at få 25 procent af 
køretøjer, der er købt i 2020, til at køre på alternativt brændstof 
eller avanceret teknologi, skal der gøres mere for at nå vores 
2025-mål med at reducere absolutte udledninger og bruge mere 
vedvarende energi på tværs af vores aktiviteter. Vi fremskynder 

bestræbelserne på at fremme disse mål, inklusive en nylig 
investering i den britisk baserede iværksættervirksomhed 
Arrival, som vil udvide vores flåde til at omfatte yderligere 
10.000 fuldstændig elektriske køretøjer.

Forberedelse til fremtiden 
Jeg glæder mig over, at Carol Tomé, der har været medlem 
af UPS-bestyrelsen siden 2003, vil tiltræde som UPS's 12. 
administrerende direktør, og jeg bliver bestyrelsesformand. 
Jeg trækker mig fra UPS-bestyrelsen den 30. september 2020. 
For at sikre en jævn overgang og vellykket højsæson forbliver 
jeg som en specialkonsulent til slutningen af 2020 og går 
derefter på pension efter 46 års tjeneste. Den 30. september 
overtager William Johnson, UPS's ledende uafhængige 
direktør, rollen som ikke-administrerende formand. Med sin 
erfaring, lederskab og store viden om UPS er Carol godt rustet 
til at bringe denne fantastiske virksomhed op til nye højder.

Da vi står over for en presserende global pandemi og 
fortsætter med at tackle de aktuelle udfordringer som 
klimaændringer, er UPS stadig opsat på at yde en positiv 
indsats. Ved utallige lejligheder har UPS tacklet udfordringer 
gennem innovation og samarbejde. Jeg er overbevist om, at 
vi fortsat vil levere løsninger, som verden har brug for.

I min tid som UPS-bestyrelsesmedlem har jeg 
beundret visionen og engagementet, der satte 
UPS på en vej til at skabe en mere bæredygtig 
virksomhed – og verden. Jeg takker David for 
hans mange års dedikerede ledelse af UPS, 
herunder at være en standhaftig forkæmper for 
bæredygtighed. Jeg ser frem til at bygge videre 
på dette fundament, mens vi skaber den næste 
generation af bæredygtighed i UPS.

“

“

Carol Tomé
UPS valgte administrerende direktør

David Abney
Formand og adm. Direktør
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I 2016 satte vi os 10 bæredygtighedsmål til at imødegå vores miljøbelastninger, 
fremme brancheførende sikkerhedsprogrammer og styrke fællesskaber, hvor vi 
bor og arbejder. Vi er stolte over at have opnået fire mål et år forud for planen og 
er godt på vej til at nå de resterende mål. Lær mere om vores fremskridt i 2019. 

Fremgang mod 
bæredygtighedsmål

Besøg ups.com/sustainability for at få mere information om vores fremskridt hen imod disse mål.

Vi plantede 2,8 millioner træer i 2019 og overgik vores mål et år tidligere 
med 15,4 millioner træer plantet i alt.

15 MILLIONER TRÆER PLANTET INDEN 2020
(Kumulativt siden 2012)

Vi nåede vores mål et år forud for planen med et fald i bilulykker på 
3,1 procent.

3 % FÆRRE BILUHELD INDEN 2020
(Pr. 100.000 chaufførtimer, 2016 baseline)

UPS'ere, deres familier og deres venner bidrog med 3 millioner frivillige timer 
i 2019 og overgik vores mål tidligt med 21,7 millioner frivillige timer i alt. 

20 MILLIONER FRIVILLIGE TIMER INDEN 2020
(Kumulativt siden 2011)

Årlige velgørenhedsbidrag nåede 123,8 USD i 2019, hvilket 
afspejler en langvarig forpligtelse fra UPS, UPS Foundation (vores 
virksomhedsadfærdsdel) og UPS-ansatte og pensionister.

117 MILLIONER USD I ÅRLIGE 
VELGØRENHEDSBIDRAG INDEN 2020

I 2019 faldt de absolutte udledninger 0,8 procent i forhold til 2018. 
De samlede udledninger forbliver dog 5,4 procent over 2015-baseline. Vi 
har været i modvind på grund af vækst i e-handel såvel som vækst i det 
samlede antal gennemførte forsendelser. Vi er stadig forpligtet til dette 
mål og er overbeviste om, at investeringer i køretøjer med lavere emission, 
vedvarende brændstof og solenergiinstallationer vil fremskynde vores 
fremskridt. 

12 % REDUKTION I ABSOLUTTE 
DRIVHUSGASUDLEDNINGER I DEN GLOBALE 
DRIFT PÅ LANDJORDEN INDEN 2025
(2015 baseline)

I 2019 gennemførte vi en 10 MW-installation af solpaneler på taget i USA, 
og UPS-afdelinger i 10 europæiske lande opnår nu næsten nul-udledninger 
ved hjælp af vedvarende elektricitet. Disse investeringer i vedvarende energi 
genererer 3,9 procent af vores samlede elbehov.

25 % VEDVARENDE ENERGI  
INDEN 2025

I 2019 fortsatte vi med at investere i alternative brændstoffer til vores 
bilflåde ved at købe 511 millioner liter alternativt brændstof, hvilket svarer 
til 24 procent af vores samlede kørselsbrændstofforbrug. Vi har også 
forpligtet os til at købe 946 millioner literækvivalenter vedvarende naturgas 
i de næste flere år.

40 % ALTERNATIVT BRÆNDSTOF SOM EN PROCENTDEL 
AF DET SAMLEDE KØRSELSBRÆNDSTOF INDEN 2025

I 2019 fortsatte vi med at udvide vores flåde af mere end 10.300 køretøjer på 
alternativt brændstof og avanceret teknologi, herunder en forpligtelse til at 
købe 6.000 naturgasdrevne køretøjer. I 1. kvartal 2020 annoncerede vi også 
en betydelig investering i Arrival, og udvidede vores flåde med yderligere 
10.000 fuldstændig elektriske køretøjer.

25 % KØRETØJER PÅ ALTERNATIVT BRÆNDSTOF OG 
AVANCERET TEKNOLOGI SOM EN PROCENTDEL AF DE 
SAMLEDE KØRETØJER, DER ER KØBT I 2020

I 2016 satte vi et mål om at forbedre medarbejderengagementindekset 
med 2 procent inden 2020. Indekset stammer fra UPS's årlige 
medarbejderengagementundersøgelse (EES). Som en del af vores 
virksomhedsomfattende transformation erstattede vi EES med UPS's 
kulturundersøgelse i 2019 og planlægger at gennemføre undersøgelsen 
årligt.

2 % FORBEDRING AF MEDARBEJDERENGAGEMENT 
INDEN 2020

Vores LTI-rate steg til 2,07, en stigning på 13,7 procent over baseline, 
primært på grund af en fortsat stigning i antallet af nye medarbejdere 
til at imødekomme den stigende e-handel. For at imødegå dette 
forbedrede vi udveksling af bedste praksis, udvidede det tilstedeværende 
sikkerhedsmentorprogram og udbyggede den interne auditering for bedre 
at evaluere sikkerhed i faciliteter.

1 % fald i tabt tid på grund af skader inden 2020
(Pr. 200.000 timer, 2016 baseline)

Lyt, lær og led.
Her i slutningen af mit første år i UPS reflekterer jeg over, hvad 
der tiltrak mig ved denne organisation. For det første er der 
virksomhedens ry for integritet – når UPS forpligter sig til at gøre 
noget, leverer vi. Uanset om vi kører millioner af kilometer i vores 
køretøjer med alternativt brændstof og avanceret teknologi, 
planter 15 millioner træer eller skaber mere bæredygtige måder 
at levere pakker på, gør vores forpligtelser en forskel og er et 
eksempel for andre i vores branche.

Jeg var også imponeret over virksomhedens store ambition. 
I 2016 annoncerede UPS et mål om at reducere 12 procent af 
de absolutte udledninger globalt fra driften på landjorden inden 
2025. Virksomheden satte dette mål til trods for at have forventet 
en betydelig vækst i pakkevolumen – såvel som energiforbrug 
og udledninger – som et resultat af stigende e-handel. Vi tager 
os af disse udfordringer og forbliver optimistiske, da vi allerede 
ser, at vores investeringer i køretøjer med lavere udledning og 
brændstof begynder at svare sig.

Vi gør fremskridt, men der er endnu mere, som UPS kan og 
skal gøre. Vores kunder søger vores hjælp med at reducere 
klimabelastninger på tværs af deres forsyningskæder. UPS'ere 
ønsker at arbejde for en virksomhed, der afbalancerer overskud 
med et ansvar for at beskytte planeten og tage sig af sine folk. 
Derudover hæver investorer og andre interessenter niveauet 
og får større forventninger til virksomheder i forhold til 
bæredygtighed. Vi skal fortsat udfordre os selv til at gå længere – 
og hurtigere.

Mens vi fortsætter vores virksomhedsmæssige transformation, 
genopfinder vi mulighederne for mere bæredygtige faciliteter og 
flåder, såsom bygninger med næsten nul-udledning drevet med 
mikrogrids og solenergi, samt smart grid-opladning og løsninger 
til batterilagring til elektriske køretøjer. 

Vi hjælper med at markedsføre og skalere alternative 
brændstoffer og teknologier, herunder foretage det største 
nogensinde køb af vedvarende naturgas og investere i 
køretøjsiværksætteri til skalering af elektriske varebiler. Og vi 
samarbejder med ngo'er om miljømål for luftfartsselskaber og 
udforsker muligheder for lavere udledninger af jetbrændstof.

Jeg er stolt af at arbejde for en virksomhed, der påtager sig ansvar 
og har klarsyn til at føre an. Vi har ikke alle svarene endnu, men 
vi stiller de rigtige spørgsmål og skaber innovative, langsigtede 
løsninger. UPS har vist gang på gang, at vi kan opnå store ting, 
når vi sætter os for det. Dagens realiteter er ingen undtagelse, 

Fra vores Chief 
Sustainability Officer

Jeg er stolt af at arbejde for en virksomhed, 
der påtager sig ansvar og har klarsyn til at 
føre an. Vi har ikke alle svarene endnu, men 
vi stiller de rigtige spørgsmål og skaber 
innovative, langsigtede løsninger.

Suzanne Lindsay-Walker
Chief Sustainability Officer og underdirektør, Miljøspørgsmål

“ “

som det fremgår af UPS'eres indsats i front i coronavirus-
responsen. Denne tid uden forstykke styrker behovet for 
kontinuerligt at fremtidssikre vores virksomhed, så vi forbliver 
modstandsdygtige.

I løbet af det sidste år har jeg brugt meget tid på at lytte 
og lære i et forsøg på at forstå UPS's forretnings- og 
bæredygtighedsrejse – hvor vi har været, og hvor vi er på 
vej hen. Mens vi former det næste skridt til bæredygtighed i 
UPS, vil vi bygge videre på årtiers fremskridt og fremskynde 
handlinger, der kommer vores kunder til gode, støtter vores 
folk og fællesskaber og tackler vores miljøbelastninger. 

1 MILLIARD USD  
investeret i alternative 

brændstoffer og 
køretøjer siden 2009

1. 

 Federal Aviation 
Administration 

(FAA) -certificerede drone-
flyselskab, UPS Flight Forward ™

21,7 MILLIONER 
frivillige timer

40.000 
UPS Access Point® 

-lokaliteter

3.500+  
støttede 

virksomheder 
ejet af kvinder

OVER 1.6 
MILLION 

renere kilometer 
kørt hver dag

250 MILLIONER 
metriske tons udledninger 
undgået pga. VEDVARENDE 

NATURGAS- forpligtelser

125.000  
UPS-chauffører

Bæredygtighed i tal

http://ups.com/sustainability
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Levering når det betyder mest
Sådan reagerer UPS på coronavirus

Den nye coronavirus (COVID-19) har lagt hidtil usete 
belastninger på vores sundhedsvæsen, økonomi og 
samfund. Folk er blevet bedt om at blive hjemme for 
at forhindre spredning af pandemien. Forsyningskæder 
blev ændret dramatisk. Alligevel skal enorme reserver 
af medicinsk udstyr finde vej til hospitaler, teststeder og 
klinikker så hurtigt som muligt for at behandle de berørte. 
Denne unikke kombination af krav og begrænsninger har 
skabt en betydelig logistisk udfordring.

Med vores 113 års globale logistikerfaring er vi unikt 
positioneret til at imødegå denne udfordring.

Et intelligent globalt logistiknetværk
UPS begyndte at reagere på coronavirus i begyndelsen af 
januar, da det først påvirkede vores drift i Kina
og andre dele af Asien. Vi leverede personligt 
beskyttelsesudstyr (PPE) til vores ansatte; hjalp kunder med 
at tilpasse forsyningskæder og transportformer på grund af 
arbejdsforstyrrelser fra regeringsdikterede nedlukninger; og 
brugte vores netværksfleksibilitet til at tilpasse kapacitet, da 
volumen blev flyttet ud af Kina. Denne smidighed forberedte 
os på yderligere ændringer, efterhånden som udbrud har 
spredt sig over hele verden.

Regeringer forstår den vigtige rolle, UPS spiller i den globale handel. 
Mange har udpeget UPS som en essentiel virksomhed, hvilket gør det 
muligt for os at fortsætte med at levere daglige fornødenheder og 
livsvigtig medicin til vores kunder.

(fortsættes på næste side)

Humanitær logistik og støtte til lokalsamfund
UPS og UPS Foundation har omfattende erfaring med at hjælpe 
lokalsamfund med at forberede, reagere og komme sig efter 
naturkatastrofer og humanitære kriser – og vi anvender disse 
kapaciteter til at hjælpe med at tackle denne pandemi. Derudover 
samarbejder lokale UPS-teams direkte med lokale organisationer. 
Vi støtter COVID-19-indsatsen med vores globale intelligente 
logistiknetværk og finansierer lokale, nationale og internationale 
partnere i lokalsamfundene med mere end 21 millioner USD 
i fonde, gratis forsendelser og logistiksupport. Denne støtte 
hjælper den nuværende humanitære indsats og fortsætter med 
at hjælpe lokalsamfund gennem genetableringsfasen. Vores 
finansiering af lokalsamfund prioriterer fødevaresikkerhed, 
uddannelse, sundhedsydelser, økonomisk bæredygtighed 
og kontinuitet i igangværende programmer. 

For eksempel udlåner UPS overordnede logistikeksperter til 
at hjælpe med offentlig-private partnerskaber, herunder vores 
samarbejde med FEMA for at hjælpe med at distribuere PPE 
og nødvendigt materiale til sundhedsarbejdere overalt i USA. 
Vi lancerer også dronelevering sammen med CVS til det største 
amerikanske pensionistfællesskab, der er hjem for mere end 
135.000 beboere.

Et uovertruffent team 
UPS'ere er vant til at mobilisere sig, når det er nødvendigt, som 
f.eks. i vores feriehøjsæson eller perioder med ekstremt vejr. 
Deres støtte til vores coronavirus-indsats er ikke anderledes. 
UPS-chauffører, piloter, pakkebehandlere og andre bag kulisserne 
er trådt til med engagement og dedikation som aldrig før. Vi 
træffer foranstaltninger til at passe på vores folk, såsom at justere 
vores driftsprocedurer, hurtig forbedring af rengøringsprocedurer 
for faciliteter, køretøjer og fly samt hurtigt at implementere og 
genopfylde ressourcer som handsker, håndsprit og ansigtsmasker. 
På hvert trin prioriterer vi vores folks sikkerhed og imødekommer 
deres behov.

Udholdenhed 
Coronavirus har vendt op og ned på livet, som vi kender det. 
I løbet af denne usikre tid har mange kunder fortalt os, at livet 
føles lidt mere normalt igen, når de ser den kendte brune fragtbil 
komme ned ad deres gade. Uanset hvad fremtiden bringer, vil 
UPS gøre alt, hvad vi kan, for at fortsætte med at støtte vores 
medarbejdere, kunder og lokalsamfund verden over.

UPS'eres engagement rundt omkring i verden 
er ikke gået upåagtet hen. Mens folk holder 
sig hjemme, modtager UPS-chauffører en 
overvældende stor støtte og påskønnende 
meddelelser for at levere i nødens stund.

Se videoen her.

(fortsat)

Kære UPS-chauffør
 Du leverer medicin, der 
hjælper med at holde 
mig ude af hospitalet, 
mens jeg bekæmper en 
graviditetsrelateret tilstand. 
Jeg ved i disse tider, at det 
ikke er nemt at fortsætte 
med at gøre dit job. Jeg er 
så taknemmelig for din indsats. 
Det går ikke upåagtet hen.

Mange tak.

https://www.youtube.com/watch?v=7-OI8A_OzJg&feature=youtu.be


Højdepunkter i virksomhedens bæredygtighed | 8 Højdepunkter i virksomhedens bæredygtighed | 9 

Som den officielle logistikpartner for Expo 2020 Dubai spiller UPS en vigtig 
rolle frem til begivenheden. Mens vi bringer ekspertise til styring af logistik til 
mega-begivenheder som de Olympiske lege 2008 og 2012, vil den seks måneder 
lange Expo 2020 være en bedrift uden sidestykke.

Expo har opstillet mål om at bruge bæredygtige byggematerialer og bevare 
80 procent af den permanente konstruktion, efter at Expo er afsluttet. UPS 
anvender sin mangeårige ekspertise inden for bæredygtig logistik, herunder vores 
nul-udledninger og telematikløsninger, til at mindske miljøpåvirkningen af Expo. 
På trods af udsættelsen af Expo 2020 til oktober 2021 på grund af coronavirus er 
vores forpligtelse til at levere en bæredygtig Expo fortsat højt prioriteret.

UPS og Expo 2020 Dubai annoncerede partnerskabet i 2017, og siden da har vi 
øget vores kapacitet, teknologi og personalekapacitet i Dubai. Denne udvidede 
tilstedeværelse forbliver, efter at Expo er afsluttet, hvilket giver UPS mulighed for 
at støtte handel og erhvervsliv i denne hurtigt voksende region.

Køreløsninger til bæredygtig forsendelse
Kunder ønsker ofte at gøre deres forsendelse mere miljømæssigt bæredygtig, men er ofte usikre på, hvad de skal gøre. Vi tilbyder en række 
løsninger, som kunder kan vælge for at sikre en lavere CO2-rejse.

Start her: Vælg UPS
Vi implementerer initiativer til at sænke CO2-udledningerne fra vores globale logistiknetværk. Ved blot at vælge UPS rejser 
pakker en mere bæredygtig rejse.

Initiativer

•  Flåde med alternativ brændstof og avanceret teknologi

•  Globalt, integreret og optimeret logistiknetværk 

•  Brug af CO2-effektive transportformer, som f.eks. 
togtransport, havtransport og lastcykler 

•  Ruteoptimering for at sikre mere effektiv levering 

•  Grøn bygningscertificering og vedvarende energi til 
faciliteter

Næste trin: Vælg bæredygtige løsninger
Vi leverer løsninger, der opvejer CO2-udledninger helt eller sænker dem gennem mere effektive ture, der optimerer 
ruter og/eller øger pakkedensitet.

Løsninger 

•  CO2-indvirkningsanalyse

•  UPS carbon neutral forsendelse

•  UPS My Choice® til hjemmet

•  UPS My Choice® for virksomheder

•  UPS Access Point®-netværk

•  UPS Smart Pickup®-tjeneste1

•  UPS Synchronized Delivery™-tjeneste2

Det ekstra skridt: Vælg at samarbejde
Vi arbejder med kunder for at måle og styre CO2-udledninger fra deres forsendelse og designe mere bæredygtig 
emballage.

Initiativer

•  UPS-co-innovation-workshops

•  Analyse af optimering af forsyningskæden 

•  Miljøansvarligt emballageprogram 

•  Pakkestørrelse for forespørgsel3

Igangværende cirkulære initiativer 
Nespresso er banebrydende inden for premium, single-serve kaffe. Selvom Nespresso-
kapsler er lavet af aluminium, som kan genanvendes for evigt, så når de ikke altid frem 
til genbrugsfaciliteterne. I samarbejde med UPS har Nespresso etableret et dedikeret 
kapselgenvindingsprogram i USA.

Nespresso tilbyder forbrugere forudbetalte genbrugsposer til at sende brugte kapsler tilbage, som 
kan afleveres på enhver UPS-lokalitet eller returneres til enhver Nespresso Boutique eller andre 
deltagende detailhandlende. Kapslerne sendes derefter til genbrugspartnere, der adskiller kaffen 
fra aluminiummet. Aluminium behandles og genbruges, mens kaffen bliver komposteret til jord af 
høj kvalitet, brugt til anlægsgartneri.

Alle mand på dæk til Expo 
2020 i Dubai

Lektioner fra vores  
eBike-rejse 

25 millioner 

besøgende

1 million+  

UPS-leveringer inden 
åbningsceremonien 

I Dubai, De Forenede 
Arabiske Emirater, påtager 
UPS sig en af sine mest 
komplekse logistiske 
udfordringer nogensinde.

UPS undersøger en række løsninger for at gøre leverancer inden for byer mere 
effektive og med nul-udledninger, herunder med elektriske cykler, trehjulede cykler 
og endda droner. Vi lancerede vores første eBike-leveringspilot i 2012 i Hamborg, 
Tyskland, og i dag arbejder vi på mere end 30 bylogistikprojekter i byer over hele 
verden. Efter næsten et årti med samarbejde om innovative byleveringsløsninger 
har vi lært meget om, hvilke muligheder der fungerer bedst i forskellige områder.

Viden fra Trinity College Dublin:
Mange kunder giver en mere effektiv levering
Sammenlignet med store varevogne er cykler bedre egnet til at foretage flere 
stop inden for meget tætte områder. Campusmiljøer – hvor tusinder af potentielle 
kunder bor og arbejder i et koncentreret område – er ideelle til levering på cykel.

På Trinity College Dublin kan UPS eBikes nu foretage leveringer fra en Eco Hub på 
campus, og studerende og personale kan hente pakker fra opbevaringsskabe når 
som helst i løbet af dagen.

1 Findes i øjeblikket i USA, Storbritannien og Tyskland
2 Findes i øjeblikket i USA 
3 Findes i øjeblikket i USA og Europa
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Investeringer i leveringer med lavere udledninger

Med mere end 1,6 millioner km kørt globalt hver arbejdsdag er 
der ingen bedre måde for UPS at starte nye flådeinnovationer 
end ude på vejene. 

Skalering af vores alternative flåde
Vores mere end 10.300 køretøjer med lavere udledning udgør 
et rullende laboratorium, der konstant indsamler data om, 
hvilke alternative brændstoffer og avancerede teknologier, der 
fungerer bedst på forskellige ruter og områder. Flere initiativer, 
der blev annonceret i 2019 og 2020, bringer os nærmere vores 
brændstof- og flådemål.
 
Globalt investerer vi i mere energieffektive køretøjer og 
renere brændstof til at drive dem. Mellem 2020 og 2022 vil vi 
købe mere end 6.000 tunge gasvogne, terminaltraktorer og 
mellemstore walk-in-varevogne udstyret med komprimeret 
naturgas (CNG) brændstofsystemer leveret af Agility Fuel 
Solutions. Inden 2026 vil UPS også have købt 946 millioner 
literækvivalenter vedvarende naturgas (RNG). Vores køb af 
640 millioner literækvivalenter RNG fra Clean Energy Fuels Corp. 

markerede det største nogensinde køb af RNG af et selskab i 
USA UPS's RNG-køb giver mindst 70 procent reduktion i vugge 
til grav-udledninger af drivhusgasser sammenlignet med brug 
af diesel eller benzin.

Stigende elektrificering af flåden 
Siden 2016 har UPS og Arrival arbejdet sammen om udvikling 
af koncepter for elektrisk køretøj (EV) i forskellige størrelser. 
Vi annoncerede vores intention om at samudvikle en testflåde 
på 35 elektriske leveringskøretøjer i London og Paris, og Arrival 
er den første producent, der leverer specialbyggede EV'er 
til UPS's specifikationer. I 2019 gennemførte UPS Ventures, 
vores venturekapital-del, en minoritetsinvestering i Arrival 
og annoncerede et tilsagn om at købe 10.000 af deres 
specialbyggede EV'er.

Alternative køretøjer på farten

UPS implementerer 10.000 fuldstændig 
elektriske varevogne, specialbygget af 
EV-producenten Arrival, i Nordamerika 
og Europa. 

Vi vil købe mere end 6.000 
komprimeret naturgas-køretøjer (CNG) 
mellem 2020 og 2022, hvilket næsten 
fordobler vores CNG-flåde. 

At fylde brændstof på flåden vil omfatte 
946 millioner literækvivalenter 
af vedvarende naturgas, den største 
købsforpligtelse i USAs historie.

Mere end 1 milliard USD er 
investeret i alternativt brændstof og køretøjer 
med avanceret teknologi, brændstof og 
infrastruktur i det sidste årti.

2016

2017

2019 FREMAD-
RETTET

2018

• Med filantropisk støtte fra UPS Foundation og Gavi, 
Vaccine Alliance lancerer Zipline verdens første 
droneleveringstjeneste på nationalt plan, som bringer 
livreddende blod til hospitaler i Rwanda.

• UPS samarbejder med CyPhy Works for at teste droner 
til levering af pakker til fjerntliggende eller svært 
tilgængelige steder.

• UPS Foundation er delvist 
ansvarlig for konstruktionen 
af Ziplines anden 
droneleveringsfacilitet i 
Rwanda, hvilket hjælper med 
yderligere at udvide den 
medicinske tilgængelighed for 
landets 11 millioner borgere.

•  UPS tester levering af en pakke af en 
drone, der er lanceret fra taget af en 
lastbil.

• UPS Foundation og det amerikanske 
Røde Kors bruger en CyPhy-bundet 
drone til at vurdere beskadigelser i 
områder, der er berørt af orkanen 
Harvey.

• UPS Foundation og Gavi er med til 
at finansiere konstruktionen af fire 
Zipline-distributionscentre i Ghana. 
Siden 2016 har Zipline foretaget over 
35.000 kritiske og livreddende leveringer 
i Ghana og Rwanda, delvist takket være den 
filantropiske støtte fra UPS Foundation.

• UPS lancerer sin egen leveringstjeneste på 
WakeMed Health og Hospitalscampus.

• UPS Flight Forward™ modtager en af Federal 
Aviation Administration (FAA)'s første 
fuldstændige Del 135 Standardcertifikater 
til at betjene et drone-flyselskab, ledet af 
en kvindelig flybesætning.

• Færdiggør den første indtægtsskabende 
dronelevering af en medicinsk recept til en 
forbrugers hjem.

• Planlægger at bygge et centraliseret 
driftskontrolcenter.

• Samarbejder med dronefabrikanter, såsom 
Wingcopter og Matternet, for at bygge 
nye droner med større bærekapacitet og 
avanceret teknologi.

UPS's droneleve-
ringshistorie
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Udbredelse af positivitet,  
en levering ad gangen 
Da Jenny Rosado startede sin karriere i UPS, blev leverancer sporet på 
udklipsholdere, og moderne servostyring var stadig år ud i fremtiden. Mere 
end 30 år senere reflekterer dette Ærescirkel-chauffør over, hvad der er 
ændret – og hvad der holder hende hos UPS. 

Jeg startede i UPS i 1989. Jeg havde taget fri et semester fra college, og min 
intention var at gå tilbage og blive færdig. Så mødte jeg tilfældigvis en ven, 
der sagde: "Hvorfor kommer du ikke til UPS?" Jeg havde tænkt at gøre det i et 
par måneder, men snart indså jeg, at skolen ikke var vejen frem for mig. Jeg 
kiggede aldrig tilbage. 

31 år senere er det forbløffende, hvor mange ting der har ændret 
sig her. Teknologi er en af de mest indlysende ting – for eksempel 
kørselskoordinatorer, der plejede at kontakte os ved hjælp af personsøgere 
eller efterlade beskeder på bestemte afhentningssteder. Nu har vi værktøjer 
som LIS [Leveringsinformationsscanner], der holder os tilsluttet hele tiden. 

Jeg er også stolt af, hvor meget UPS’s fokus på sikkerhed har udviklet sig. 
Hver morgen afholder supervisorer forberedende kommunikationsmøder 
(PCM'er) med chauffører, før de tager ud på deres daglige ruter. Tidligere 
var disse møder de samme hver dag, og chauffører var ofte ikke 
opmærksomme. Jeg hjælper med at skrive PCM'er nu og minder altid 
chaufførerne om, at deres sidste stop er hjemme. Jeg sørger også for, at 
de emner, vi dækker, er forskellige hver dag. En dag kan det handle om at 
dreje sikkert om hjørner. En anden kan dreje sig om snublen og fald. Siden 
jeg begyndte på dette, har jeg bemærket, at flere mennesker deltager og er 
opmærksomme, fordi der altid er noget mere at lære. 

Jeg har haft de ruter, jeg har nu i 
omkring otte år, og nogle af mine 
kunder er virkelig som venner og 
familie.

“ “

Udover at skrive PCM'er hjælper jeg med oplæring og opmuntrer andre 
chauffører, især de nyere. Det drejer sig ikke kun at uddanne dem til 
at arbejde sikkert, men også øge deres selvtillid. Når mine kolleger er 
frustrerede, gør jeg hvad jeg kan for at få dem med. Et par dage om ugen 

sender jeg enten et positivt budskab eller et dagens spørgsmål – min måde 
at hjælpe chauffører med at være mere opmærksomme på deres følelser 
og starte deres fridage på en ordentlig måde. 
Mange mennesker tror, at det er et ensomt job at være pakkebilchauffør. 
Men jeg kan lide at være sammen med mennesker og at være på farten. At 
møde mennesker er en af grundene til, at jeg elsker dette arbejde. Jeg har 
haft de ruter, jeg har nu i omkring otte år, og nogle af mine kunder er virkelig 
som venner og familie. Det er fedt, når jeg møder en kunde, som jeg kan se, 
er i dårligt humør, og jeg så bare kan få vendt humøret hos dem og ændre 
det til noget positivt. Det er dejligt at interagere med forskellige mennesker 
og se, hvordan andre mennesker lever og tænker.

Mobilisering af kvinder 
på teknologiområdet 
i UPS
At være en kvinde i en teknologidrevet karriere kan ofte betyde at være den 
eneste kvinde i lokalet. Så i 2019 lancerede UPS sit Leadership Summit med fokus 
på at øge repræsentationen af kvinder inden for teknologi i UPS.

Dagsordenen indeholdt lytte-sessioner med den næste generation af kvindelige 
ledere og workshops, der udstyrede allierede med værktøjer til bedre at støtte 
kvinder i UPS. Med over 100 ledere, der deltog i UPS's Innovation Center i New 
Jersey, gav arrangementet mulighed for at forbinde, samarbejde og forbedre 
større mangfoldighed og inkludering. Viden, der blev indsamlet under topmødet, 
blev brugt til at udvikle en kvinder indenfor teknologi-køreplan for 2020 og 
videre.

UPS's formand og adm. Direktør David Abney leverede den afsluttende tale 
og spørgsmål-og-svar-session. Han delte sin indsigt i teknologi og innovation 
sammen med vigtigheden af mangfoldighed og inkludering. ”Jeg mener, at vi skal 
udnytte forskellige perspektiver ved at sikre, at alles stemmer ikke bare høres, 
men lyttes til,” sagde Abney.

Se videoen her.

Kvindelige ledere tilfører mangfoldighed 
i tanke, erfaring og talent, hvilket er 
essentielt for at drive forretning i en 
stadig mere forskelligartet og global 
verden.
David Abney
UPS formand og adm. Direktør

“ “

Smart-grid technology enables 
simultaneous charging of an entire 

are also testing the potential for used 
batteries to be repurposed for on-site 
energy storage. 

Camden, U.K.

Bæredygtige faciliteter
UPS investerer i avanceret teknologi på vores faciliteter, der giver os mulighed for at håndtere større pakkemængder mere effektivt end nogensinde. Denne 
opgraderede kapacitet vil øge vores energiforbrug, og det er grunden til, at vi arbejder hen imod mål om at reducere drivhusgasudledninger, der er forbundet 
med vores drift på landjorden, og indkøbe mere elektricitet fra vedvarende energi.

Once online, a battery 
microgrid and on-roof 
solar power will make this 
a near-zero-carbon facility. 
Electric and RNG vehicles 
will operate from this hub.

Visalia, CA Visalia, CA, USA
Når det er online, vil et 
batterimikrogrid og solenergi 
på taget gøre det til et næsten 
nul-CO2-anlæg. Elektriske 
køretøjer og RNG-køretøjer 
fungerer fra dette hub.

Camden,  
Storbritannien
Intelligent netteknologi muliggør opladning 
af en hel flåde af elektriske fragtbiler på 
samme tid. Vi tester også potentialet 
for, at brugte batterier kan genbruges til 
energilagring på stedet.

https://youtu.be/B6DNXmfkr9Y
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Efterhånden som naturkatastrofer 
verden over bliver hyppigere og mere 
ødelæggende, er det klart, at det at reagere 
effektivt både er en humanitær og en 
logistisk udfordring. Op til 60 procent af de 
varer, der er doneret efter en katastrofe, 
ender med at gå til spilde.

Efter at orkanen Dorian ramte Bahamas 
i 2019, gentog et velkendt mønster sig. 
Donationer ankom uden en modtager, 
og der var ingen strategi eller ressourcer 
til at sortere, lave en opgørelse over 
og fordele varerne. Fordi veje, havne 
og kommunikationsnet blev kraftigt 
beskadiget, var distribution af forsyninger 
på øerne næsten umulig.
UPS Foundation sammen med Good360 
ønsker at hjælpe med at bryde dette 
mønster. Good360 arbejder for at 

kanalisere donorers velmenende 
generøsitet ved at matche donationer med 
nonprofitorganisationer, som har brug for 
dem, udvikle bedste praksis for gratis hjælp 
og skabe mere proaktiv og virkningsfuld 
donation. Gennem vores arbejde med 
Good360 og dets partnere på stedet leverer 
vi kontantstøtte og gratis transport til 
genopretningsbestræbelserne på Bahamas. 
Vi hjælper også Good360 med at udvikle 
strategier til at overvinde de begrænsninger, 
der ofte kommer med katastrofer, såsom 
ødelæggelse af varehuse, lukning af 
lufthavne og mobilitetsproblemer, der 
begrænser de overlevendes evne til at 
modtage donationer og forsyninger.
Vi håber på en mere betænksom tilgang 
til at donere under hele katastrofens 
livscyklus, ikke kun umiddelbart efter. 
UPS Foundation og Good360 fortsætter 

samarbejdet, og vi håber at fremskynde 
Bahamas genrejsning – og eventuelle 
fremtidige katastrofezoner.

Logistikken til katastrofeberedskab

 Vores partnerskab med UPS 
Foundation hjælper Good360 
med at få de rigtige varer til de 
rigtige mennesker på det rigtige 
tidspunkt.

Matt Connelly
Administrerende direktør, Good360

“ “
At arbejde med leverandører, der afspejler UPS's forskellige markeder, hjælper os med at betjene kunder bedre og bidrager til den 
økonomiske udvikling i vores samfund. Belle-Pak, en minoritetsejet virksomhed, der blev grundlagt i 1991, er en langvarig leverandør til 
UPS, som de leverer emballagematerialer såsom polyethylenposer, fragtbrevsposer og kliniske poser til. Underdirektør og medstifter Yves 
Nahmias fortæller, hvordan hans virksomhed fremmer bæredygtig emballageinnovation for kunder som UPS.

Fælles værdier, fælles succeser

SP: UPS's indsats for leverandørmangfoldighed omfatter at sikre, at 
vores leverandører har mangfoldighedsinitiativer inden for deres egne 
forsyningskæder. Hvad gør Belle-Pak på dette område?
Vi startede virksomheden i 1991 i Ontario, Canada. Vi har arbejdet med UPS i 
mere end 20 år, og er i den periode nået langt. I dag har vi faciliteter i Ontario, 
Massachusetts og Georgia, der beskæftiger over 240 mennesker. Vi leverer til 
postkontorer og kurerfirmaer i hele Nord- og Sydamerika såvel som i Europa.

SP: Hvad betyder innovation for Belle-Pak's forretning?
Hvert år investerer vi mellem tre og fire millioner USD i nyt udstyr. Vi stræber 
efter at minimere vores CO2-fodaftryk og hjælpe vores kunder med at reducere 
deres. Derfor samarbejder vi kontinuerligt med kunder som UPS for at udvikle 
mere bæredygtige emballagemuligheder, såsom at reducere tykkelsen på 
poly-posematerialer. 

Vi kigger også efter muligheder for logistisk innovation. Nu hvor vi har et lager i 
Atlanta, kan vi lettere udføre små ordrer direkte til driftscentre. Dette sparer os ikke 
kun penge, det hjælper os med bedre at betjene kunder som UPS. Yves Nahmias

Underdirektør, Belle-Pak Packaging Inc. 

UPS's globale 
værdikæde

Som global leder inden for logistik leverer vi en lang række løsninger, der transporterer pakker 
og fragt, letter international handel og anvender avanceret teknologi for mere effektivt at styre 
forretningsverdenen. Vi indlæser aktiver og kapital, der består af vores globale logistiknetværk 
for at kunne levere de leverancer og tjenester, der er aktiveret af det netværk. Vores 
servicetilbud inkluderer en global lille pakke, forsikring og finansiering, logistik og distribution 
og spedition. Vi måler påvirkning gennem den økonomiske, sociale og miljømæssige forskel 
foretaget af vores globale logistiknetværk.

5,5 milliarder  
pakker årligt

Mere end 495.000 
globale medarbejdere

40 milliarder USD 
medarbejderkompensation, 

personalegoder og 
uddannelse

572  
ejede og leasede fly

4.267.000  
tons GHG-

udledninger undgået 
gennem intermodal 
forsendelse, flytning 
af forsendelser 
mellem luft, jord 
og skinner for at 
opnå den mest 

brændstofeffektive 
levering

3 %  
BNP flyttes dagligt af UPS

Mere end 40.000 
Globale UPS Access Point®-

lokaliteter

74,1 milliarder dollars  
årlig omsætning

Mere end 2.500 
globale faciliteter

2,66 millioner 
kvadratmeter 
automatiserede 
faciliteter globalt

4,3 milliarder USD  
af økonomiske 

indvirkninger ved at 
støtte små og forskellige 

leverandører

125.000  
køretøjer

mere end 10.300 
køretøjer på 

alternativt brændstof 
og avanceret 
teknologi
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