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Välkommen till Bring Frigo! 

 Ingår i Bring som ägs av Norska Posten 

 Kärnverksamheten är transport och lagring av kylda och frysta livsmedel 

 Vision att vara livsmedelsbranschens förstahandsval för logistiktjänster 

 Frigo har ca 960 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder SEK 

 Bas i Norden men finns även i Frankrike, Spanien, Holland 
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Miljö i Posten och Bring 

 Posten och Brings miljövision är:  

 

”Att arbeta målinriktat för en miljöeffektiv verksamhet och hållbar utveckling 
som bidrar till att vi blir världens mest framtidsinriktade post- och 
logistikkoncern.”  

 

 CO2-mål nr 1: reducera CO2-utsläppen med 30% 2008-2015 (uppnått 2014)  

 CO2-mål nr 2: reducera CO2-utsläppen med 40% 2009-2020 

 Fokus på förnybara bränslen, sparsam körning, ökad fyllnadsgrad, energieffektivisering i 

fastigheter och drift  

 

 

19/11/2015 4 



 Det skulle behövas 3,7 jordklot om alla i världen levde som vi gör i Sverige 

 Vi slänger en mängd mat i Sverige – matsvinn  

 Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på   

 - ca 2 miljoner ton CO2 

 - ca 3% av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige  

 Matsvinnet uppstår i hela livsmedelskedjan 

 Producent    lager    grossist    transportör    butik    konsument 

 Att minska matsvinnet är att minska livsmedelskedjans onödiga miljöpåverkan och 

reducera CO2-utsläppen 

 

 

 

Källa: WWF, Naturvårdsverket  

Livsmedelslogistik med positiv miljöeffekt 1:  
Minskat matsvinn 
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Matmissionen – Nordens första ”social supermarket” 

 Matmissionen – ett projekt i samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Axfood  

 Bring är medfinansiär tillsammans med ett 10-tal livsmedelsproducenter 

 Matmissionen är en matbutik som minskar matsvinnet genom att sälja matvaror  

– med nära bäst-före-datum  

– som av annan orsak inte är möjliga att sälja i en vanlig butik 

 Öppnar i Rågsved i december 

 

     Källa: Stockholms Stadsmission 
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Målsättning att tillvarata över 200 ton överskottsmat 

 Mål att sälja 200 ton mat i butiken under 2016  

 Öppet för alla att handla; medlemskap och rabatt till 

människor som lever i ekonomisk utsatthet 

 Arbetsträning i butiken för 20 personer som idag står 

utanför arbetsmarknaden 

 Bring medverkar som logistikpartner med kunskaper 

och resurser inom livsmedelslogistik för tempererade 

varor 

 

 

 

 

     Källa: Stockholms stadsmission 
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”Social supermarket” – logistikupplägg 
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Matproducenter  
i Stockholmsområdet 
och övriga Sverige 
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MATMISSIONEN 
(butik) 



Värden som skapas genom konceptet ”social supermarket” 

 För samhället ger det positiv miljöeffekt att minska matsvinnet och ta tillvara mat som 

annars skulle ha blivit avfall 

 För producenter/grossister/butiker är miljöeffekten mer neutral - produkterna skulle 

annars ha transporterats till avfallsanläggning 

 För en logistikpartner ger det positiv miljöeffekt genom 

– ökad fyllnadsgrad i kyl- och fryslager 

– ökad fyllnadsgrad i befintliga transporter om man redan kör andra leveranser till butiker 
och grossister i området 

 För människor i behov av stöd ger det mat till lägre kostnad och arbetstillfällen 

 För alla inblandade aktörer gör projektets målsättningar för miljö och socialt 

ansvarstagande oss stolta över att medverka i projektet 
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Livsmedelslogistik med positiv miljöeffekt 2:  
Samordnad logistiklösning för små ekologiska volymer 

 Ekopallen samlar mindre leverantörer/producenter av ekologiska livsmedel 

som saknar egen kapacitet att nå ut på marknaden och bli ”listade” hos de 

större grossisterna 

 Bring är Ekopallens logistikpartner i konceptet 

– Lagring 

– Transport 

– Informationssystem/administrativa lösningar 

– Livsmedels- och temperaturkompetens   

 

 Ekologiska säljbolaget utför säljtjänsten 

 Startup februari 2015 i liten skala; från september kör Bring  

regelbundet till butiker i Skåne; nästa steg är hela landet  

 Idag ingår 9, och inom kort 13, producenter i systemet 

 Inledningsvis fokus på butiker; nästa steg är att få leverera till  

restauranger 

 



MATBUTIK 
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A B 

C D 

A B C D 



Värden som skapas med konceptet Ekopallen 

Ekoproducent 

 Sälj- och logistikkapacitet – frigör resurser 

 Samlastning  miljöeffektiv logistik  

 ”Lista” alla produkter hos grossister 

Butiken/konsument 

 En kontaktperson – en pall – en faktura 

 Större urval av ekologiska produkter  

Samhället 

 Ökad tillgång på ekologiska livsmedel – 

volym och bredd  

 Minskad miljöpåverkan i logistiksystemet 

Logistikpartner 

 Ökad fyllnadsgrad  positiv miljöeffekt 

 Säkerställd servicegrad 



Transporternas, eller logistikföretagens, roll i den cirkulära 
ekonomin 

 Nya koncept ger nya möjligheter att skapa 

positiva miljölösningar som medför andra 

värdeadderande effekter 

 Vidga begreppet transporternas roll i den cirkulära 

ekonomin till logistikföretagens roll i den cirkulära 

ekonomin för att gå ett steg längre mot nya 

logistiklösningar 

 Utveckla nya koncept och samtidigt miljöoptimera 

”vardags-logistiken” i takt med förändrade 

mönster och strukturer för transportinköp 
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TACK FÖR VISAT 

 
 INTRESSE! 
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www.bring.se 

maria.jonsson@bring.com 


