HÅLLBARHET HELA VÄGEN
FAKTA OM VÅRT
HÅLLBARHETSARBETE

HÅLLBARHET HELA VÄGEN
Vi på ALD Automotive är som ett av
världens största billeasingföretag med
närmare en miljon bilar i flottan medvetna
om den roll vi spelar. Därför påverkar
hållbarhetsarbetet utformningen av våra
tjänster och är också en del av vår interna
verksamhet.
Vårt hållbarhetsarbete omfattar alla delar
av vår verksamhet och ställer även krav
på att våra leverantörer och de som utför
tjänster på uppdrag av ALD Automotive
har ett hållbarhetsarbete.
För våra kunder innebär det att de kan
vara säkra på att ALD Automotives
leveranser har genomgått en hållbarhetsgranskning i relevanta delar. Alla delar av
vår värdekedja – allt från val av leverantörer till kommunikation till enskilda förare
– ses över fortlöpande. På så sätt kan vi
identifiera förbättringsområden eller behov
av ökad kommunikation i värdekedjans
olika delar.
Genom ett strukturerat och genomtänkt
hållbarhetsarbete inom ALD Automotive
kan vi bidra till att våra kunder kan skapa
och nå egna mål för hållbarhet, både
när det gäller leasing, inköp och
användning av bil.

ATT SOPA BAKOM EGEN DÖRR
Att driva vår verksamhet i en väl
fungerande anläggning som samtidigt
har så låg påverkan på miljön som möjligt
är självklart för oss. Fastigheten är därför
byggd enligt GreenBuildings riktlinjer,
vilket innebär att byggnaden förbrukar
25% mindre energi än jämfört med de
nybyggnadskrav som ställs I Boverkets
Byggregler, BBR.
Ytterligare en fördel med vår anläggning
är att vi samlar allt som har med vår
verksamhet att göra på ett ställe. Allt från
test, rekond, service/reparationer och lackering till bilförsäljning. Genom att samla
allt under samma tak och därmed minska
biltransporterna kan vi minska vår miljöpåverkan och effektivisera vår hantering
av bilar ytterligare.
Trots att våra bilar har den största
påverkan på miljön tar vi också hänsyn
till den miljöpåverkan som sker inom våra
egna väggar. Därför arbetar vi för att ständigt minska vår energiförbrukning och följer regler som ställer krav på varje enskild
medarbetare att minska sin miljöpåverkan
genom att till exempel stänga av lampor
och bildskärmar när de inte används, samt
att undvika utskrifter på papper.

En av de aktiviteter som har störst effect på
vår pappersförbrukning är faktureringen till
våra kunder. Vi använder visserligen endast
miljömärkta produkter, men trots det
kvarstår faktum att både pappersförbrukning (faktura och kuvert) samt frakten av
brevet har en negativ påverkan på miljön
och det bör därför undvikas när det går. Vi
erbjuder därför våra kunder möjligheten att
få elektroniska fakturor och arbetar aktivt
för att öka andelen kunder som väljer detta
alternativ.
Vid val av leverantörer spelar miljöaspekten
roll. Detta gäller leverantörer till alla delar
av vår verksamhet; bilar, service, verkstäder,
transporter, rekonditionering, och även för
leverantörer av el, papper och till och med
kaffe och bananer. Vi ställer därför krav på
att våra leverantörer ska ha ett aktivt
miljöarbete och detta följs upp vid en årlig
genomgång.
Vi ställer också självklart krav på att de
leverantörer vi har skriftliga avtal med ska
fullgöra sina skyldigheter avseende
socialförsäkringsavgifter och skatter för sin
personal

VI LEVER SOM VI LÄR
Société Générale Group har skrivit under
United Nations Environment and.
Sustainable Development Declaration on
27 November 2001 och anslutit sig till
United Nations Global Compact on 16 May
2003. Detta innebär att Société Générale
och alla dess verksamheter åtar sig att
följa tillämplig miljölagstiftning, arbetslagstiftning och gällande kollektivavtal, samt
att ställa motsvarande krav på kunder,
ALD Automotive ägs av den franska banken samarbetspartners och leverantörer.
Société Générale och omfattas därmed av
För att säkerställa att alla anställda världen
deras kvalitetssystem Permanent
över agerar ansvarsfullt och i enlighet med
Supervision (motsvarande SOX Sarbanes
Oxley). Vi arbetar både aktivt och proaktivt gemensamma värderingar har Société
med vårt internkontrollsystem för att säkra Générale och ALD Automotivegruppen
tagit fram ett antal principer som är
kvaliteten på bade processer och tjänster
och revideras löpande av Société Générales vägledande för verksamheten, baserade på
de etiska krav och förväntningar man har
internrevision.
på de anställda. Dessa principer innefattar
även hur vi jobbar med att motverka
penningvätt och finansiering av terrorism.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015
och ställer höga krav på kvalitet och
miljövänliga lösningar i hela vår verksamhet. Vi arbetar för att ligga i täten med
miljöarbetet och för att våra fordon ska
ha minsta möjliga inverkan på miljön. Vårt
arbete granskas vid en årlig extern revision,
vilket ställer krav på att vi ständigt utvecklar
och förbättrar vårt miljöarbete.

BILAR ÄR BILAR

DET ÄR MÄNNISKORNA BAKOM SOM GÖR SKILLNAD
ALD Automotives viktigaste resurs är personalen och därför läggs stora resurser på
personalens hälsa. I våra nya lokaler har vår personal tillgång bekväma arbetsplatser med
höj- och sänkbara bord och justerbara stolar som ger möjlighet till varierade
arbetsställningar, samt bildskärmar och tangentbord som inte orsakar besvär för
användaren.
För att främja personalens hälsa finns möjlighet att träna på kontorets egna gym.
Dessutom uppmuntras vår personal till fysisk aktivitet genom ett generöst
friskvårdsbidrag som kan användas för att delta i diverse hälsofrämjande aktiviteter. Om
hälsan ändå sviktar kan all personal ta hjälp av en privat sjukvårdsförsäkring som
säkerställer snabb vård vid behov.

INGEN KAN GÖRA ALLT,
MEN VI VILL GÖRA NÅGOT
ALD Automotive sponsrar ett antal organisationer eller föreningar som arbetar för
mål vi tycker är viktiga och som har värderingar som överensstämmer med våra egna.
Läkare utan gränser
Vi är företagsvän till Läkare Utan Gränser
som ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som
saknar hälsovård på grund av social eller
geografisk isolering.

Friends
Vi är kompis till Friends och stödjer bland
annat deras ”hej-kampanj” som pågår just
nu. Friends jobbar för att stoppa all mobbning i svenska skolor och idrottsföreningar.
Det gör de långsiktigt genom u thbildning,
rådgivning och uppföljning. De bedriver
dessutom opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang.
Cancerfonden
Någon gång i livet drabbas vi alla av cancer,
på ett eller annat sätt. Bara i år kommer 55
000 personer i Sverige få veta att de har
cancer, ett besked som inte bara berör dem
själva utan också alla i deras närhet. Vi stödjer därför Cancerfondens julkampanj för att
ge fler familjer möjlighet att fira en god jul i
framtiden

LET’S DRIVE TOGETHER!
Som kund hos oss har du tillgång till vår
kunniga personal. Vår personal har ”örat”
mot marknaden och vet vad som är viktigt,
med avseende på såväl kostnader som
funktionalitet. Varje månad publicerar vi
också våra aktuella bilrekommendationer
som utöver inköpspriset baseras på bilarnas
totalekonomi, säkerhet och
miljöegenskaper.
Även om motorerna blir effektivare, i
vissa fall drivna av alternativa bränslen,
samt att bilarna fylls med bränslesparande
teknik, så kvarstår faktum – vilken bil du
väljer och hur du kör den har betydelse.
Därför har ALD Automotive lanserat
ALD Bluefleet som hjälper dig att minska
den negativa miljöpåverkan och samtidigt
spara pengar.

Genom att tillämpa ALD Bluefleet och delta
i ALD Fuelrace kan våra kunder spara
bränslekostnader – upp till 25 procent –
och lika mycket sparar miljön!
En välskriven resepolicy som är anpassad
efter din verksamhet har också möjlighet
att ge stor påverkan både på miljön och
ekonomin. En resepolicy bör innehålla olika
alternativ som är anpassade efter
organisationens behov. Att välja en telefoneller videokonferens istället för ett extra
möte kan i vissa fall ge samma utfall från
mötet men ha en mindre negativ påverkan
både på miljö och ekonomi. När resor ändå
måste genomföras kan det vara fördelaktigt
att ta tåg, flyg, bil, lokaltrafik – eller att helt
enkelt samåka

DELAD KUNSKAP ÄR
DUBBEL KUNSKAP
Inom ALD Automotive har hållbarhet en
stark förankring med högt engagemang
och utbredd kunskap. Vi delar gärna med
oss av det vi kan till våra kunder och
genomförde därför under hösten 2013 vårt
första seminarium med fokus på miljö och
tjänstebilar.
Seminariet behandlade bland annat varför
hållbarhetsarbete är viktigt för företag, vad
som sannolikt kommer att vara viktigt för
den framtida föraren, vad man kan förvänta
sig av den framtida bilmarknaden samt vad
vi själva kan göra för att minska vår påverkan på miljön.

Även om vi på ALD Automotive är bade
engagerade och kunniga är vi inte exporter
på alla områden och har därför knutit
samarbetspartners till oss som kan anlitas
av våra kunder vid behov.
Traning partner genomför utbildningar i
bland annat eco driving och safety driving,
vilket bidrar till att effektivisera körningen,
sänka kostnaden och miljöpåverkan samt
minskar risken för olyckor. Training partner
gör skräddarsydda utbildningar och
använder alltid pedagogiska och erfarna
instruktörer. Deras egen körbana ligger
fem minuter från Arlanda flygplats men vid
behov genomför de också utbildningar på
andra platser I Sverige.

FRISKA MÄNNISKOR,
FRISKT SAMHÄLLE
Som kund hos oss kan du ta del av ALD Care, en sjukvårdsförsäkring som hjälper både
förare och medpassagerare om olyckan skulle vara framme. Genom ALD Care erbjuds
privat specilistläkarvård, operation och inneliggande vård, eftervård, rehabilitering och
sjukgymnastik.
När en förare har skador och problem efter en bilolycka ger ALD Care snabb och smidig
tillgång till professionell vård av hög kvalitet. Den som råkat ut för en bilolycka kan
därmed komma snabbare tillbaka till vardagen och arbetet och risken för
långtidsjukskrivning minimeras.

HÅLLBARA TIPS TILL
Alla måste vi göra vårt för att skapa en hållbar konsumtion. I diskussionerna är bilen frihetens verktyg framför alla andra - ställd i skottlinjen. Det beror i första hand på
koldioxidutsläpp och bilarnas miljöpåverkan. Men det går att påverka.
Börja med att välja rätt bil - det är ditt verkliga behov som bör avgöra ditt bilval. När du
ska välja bil, se över hur mycket bränsle den nya bilen
förbrukar, eftersom det står i direkt relation till hur
mycket bilen släpper ut och vad det kostar dig att köra
den.
Fundera också på vilken typ av däck du bör ha på bilen.
Partiklar som frigörs när bildäck nöter mot vägbanan är
ett av de allvarligaste miljöproblemen I svenska tätorter.
Det enklaste och snabbaste sättet att få ner partikelhalterna är att välja däck efter den miljö man vistas i.
Slutligen vill vi uppmuntra dig att köra lite mer grönt, lite
mer med insidan. Gör du det kan du påverka mycket! Det
handar inte om att köra sakta - tvärtom ökar många sin
snitthastighet när de lärt sig att köra på ett medvetet sätt
Håll hastighetsbegränsningarna. Kör du på landsväg
kostar det att ligga på topp. Genom att sänka hastigheten från 110 till 90 km/h sparar du upp till 20 procent
bränsle.
Serva din bil regelbundet. Om din bränsleförbrukning
är onaturligt hög kan det bero på att motorn inte är rätt
inställd.
Ha koll på däcktrycket. Om du kör med 80 procent av
rekommenderat tryck ökar bränsleförbrukningen med
3 procent och däckens livslängd minskar med en femtedel. De flesta nya bilar har däck som är gjorda för högre tryck än äldre bilar. Du bör därför
kontrollera däcktrycket regelbundet. Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre och
förbrukar mindre bränsle. Både du och naturen tjänar på det. Vet du inte hur högt tryck du
bör ha i däcken? Rekommenderat tryck för din bil hittar du i instruktionsboken.

L DIG SOM KÖR BIL
Kör på höga växlar. Låga varv ger lägre bränsleförbrukning. Växla upp så tidigt som
möjligt. Kör på höga växlar och använd bilens varvräknare!
Motorbromsa. Om du behöver sänka hastigheten eller stanna vid ett trafikljus, släpp
gaspedalen så tidigt som möjligt och på så hög växel som möjligt och låt bilen rulla
fram på den växel du kör på.
Planera din körning. Håll avstånd och ha blicken långt
fram - då kan du undvika hastiga inbromsningar. Rulla
fram mot korsningar och trafikljus och frikoppla först när
du stannar.
Undvik tomgång. Tomgångskörning drar mer bränsle än
de flesta tror - dessutom är det förbjudet eller begränsat i
många tätorter. Stäng av motorn även om det är ett kort
stopp, t.ex. vid bomfällning eller i
bilköer.
Använd hjälpmedel. Använd den utrustning som finns i
bilen, som varvräknare, farthållare och färddator. Sådana
tillbehör ger dig besparingar på i genomsnitt fem procent.
Stäng av klimatanläggningen. Använd klimatanläggningen sparsamt. Klimatanläggningen kan öka drivmedelskonsumtionen med upp till 10 procent.
Undvik onödig last. Ta bort din takbox när du inte
behöver den och rensa bakluckan från saker som inte
behöver vara med, annars ökar din bränsleförbrukning
med upp till 10 procent eftersom luftmotståndet och
vikten ökar.
Åk fler i bilen. Kan du samåka med någon annan nästan halveras utsläppen per
person jämfört med att du åker ensam i din bil. Dessutom kan det vara trevligt!
Gå eller cykla i stället. Nästan hälften av alla resor som görs med bil är kortare än
tre kilometer. Korta resor är dyra resor. Korta bilresor sker oftast med kall motor och
i tätortstrafik med många inbromsningar och stopp, vilket innebär oproportionerligt
hög bränsleförbrukning och höga koldioxidutsläpp.

