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REMA 1000 på vei mot grønnere varetransport

REMA 1000 Norge AS

«Kunden velger oss fordi vi alltid har 

laveste pris på varer av høy kvalitet, 

produsert og solgt på en ansvarlig måte»
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85% av RD sitt Co2 fotavtrykk kommer fra «gummihjul

• Biogass er det beste nullutslippsalternativet for 

dagligvare i 2022 – våre første biler var på veien i 

sommer

• Totalt 12 biogassbiler er bestilt; 11 til bruk på Østlandet 

og 1 i Trondheim. 

• Flere av våre transportører har bestilt og kommer til å 

bestille biogassbiler i nærmeste fremtid

• Sirkulærøkonomi; matavfall hentes fra vår verdikjede og 

brukes til produksjon av biogass som vi igjen bruker for 

å distribuere mat til våre butikker

Klimapositiv og fornybar innen 2030



REMA 1000 på vei mot grønnere varetransport

• Innen 2026 går alle våre ca 40 biler på el- eller biogass 

• All transport skal være klimavennlig innen 2030

For å nå våre mål gjør vi følgende:

• I tillegg til satsingen på biogass så ser vi på løsninger for å 

etablerer hurtiglading på flere av våre distribunaler

• Samarbeider tett med våre ca 40 underleverandører og vi 

lager nå en utskiftingsplan sammen med de 

Det finnes ikke en løsning!

• Fremtidig valg av drivlinjer vil bli styrt av tilgjengelighet 

(bil og drivstoff), avgiftspolitikk, infrastruktur og kostnader

Klimapositiv og fornybar innen 2030



Transport og drivlinjer | Innleid transport

Alle innleide kjøretøy skal være nullutslipp/biogass i 2030
• REMA Distribusjon (RD) har litt over 200 innleide biler som er i fast kjøring for RD, i tillegg 

kommer nærmere 50 biler som kjører for KOLLY.

• 60-70 % av bilene er trekkvogner som gjerne skiftes ut etter 3-4 år, resten skapbiler som 
byttes etter 6-7 år. Skal vi nå målene innen 2030 så haster det !

• For RD er det viktig at det gis like muligheter for alle, store som små, dersom vi skal nå 
målene.

• Og derfor er satsingen på biogass ekstra viktig, om man vil ha et raskere skifte. Dette fordi 
biogass er den løsningen som er på plass teknisk og som ikke fører til de store ekstra 
investeringene for transportørene.

• En ekstra investering på ca 200 000 ved å velge biogass er overkommelig for de fleste. Og 
denne ekstra investeringen kan være spart inn på 2 år ved fritak for bompenger…………….



Hva må til for å få med flere ?

• Forutsigbarhet er nøkkelen for å få store og små 
transportører til å skifte til biogass:

- Tilgang på gass og «nok» fyllestasjoner

- Fritak eller reduserte bompenger i minst 5 år

- ENOVA  støtte til bil og etablering av fyllestasjoner

- Generelt forutsigbare betingelser



Takk for oppmerksomheten!

rune.herje@rema.no
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