


Marked og Logistikksjef ASKO Vest 

Rune Listhaug

Grønn Transport



ASKO er en del av 

NorgesGruppen

 Norges største handelshus

 Kjernevirksomheten er detalj- og 

engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer

 Markedssegmentene er dagligvare og 

serveringsmarkedet

 ASKO Vest AS

 1 av 13 ASKO Seskap
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ASKO Vest AS – Arnadalen

Fakta

Bygget i 2007

 45.000 m2

 Tørr – Kjøl – Frys

Omsetning 8,2 milliarder

 390 ansatte

Grossist i NG

Utvikling

 Kunder

Markedsområde og andel

 2500 paller pr dag



ASKOs ambisjoner

Norges mest kundeorienterte og effektive 

logistikkpartner

Konkurransedyktig håndtering av hele 

varestrømmen

Bærekraftig - Klimanøytral
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Bærekraftig - Klimanøytral

Bærekraft for ASKO innebærer at miljøhensyn skal gjennomsyre alle våre beslutninger og at vi forvalter ressursene slik at 

det ikke går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter.

ASKO utøver utstrakt transportvirksomhet og vår ambisjon er at kundene skal få klimanøytrale leveranser. Vi har moderne 

biler med lave partikkelutslipp som benytter fornybart drivstoff. Alle temperatursoner på samme bil er mulig ved hjelp av 

effektive kjøleaggregater som drives av kryogen, dvs uten CO2 utslipp.

Lagerdrift krever mye energi. Vi jobber for å redusere energiforbruket og har som mål å kun benytte fornybar energi. 

Andelen fornybar energi økes gjennom investeringer i solcelleanlegg og vindkraft.

ASKO sørger for avfallshåndtering med over 95% kildesortering både internt og for våre kunder. Vi jobber for å fjerne 

unødvendig bruk av emballasje gjennom å påvirke leverandørene.

Vårt miljøarbeid skal være målbart og resultatene skal dokumenteres. Alle ASKO-selskapene er sertifisert innen 

miljøstandarden ISO 14001. Alle nybygg og større utvidelser skal gjennom en egen bærekraftsvurdering. Det utgis et årlig 

klimaregnskap for det enkelte ASKO-selskap og totalt for ASKO. Klimaregnskapet kan deles med kunder og leverandører.

ASKOs mål er å bli klimanøytral. Vi skal være en pådriver for endringer ved å teste ut og ta i bruk ny teknologi og nye 

arbeidsmetoder.

Ta ansvar Minst mulig karbonfotavtrykk Banebrytende foregangsbedriftDokumenterte resultater



Sentrallagrene på Vestby 

Sentrallagrene på Vestby er noe av Europas største og mest moderne 

– basert på høy automatiseringsgrad
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Oppfyller de strengeste 

krav til mattrygghet, 

sikkerhet og sporbarhet

Sertifikater

 ISO 22000 – Trygg mat

 styringssystem for næringsmiddeltrygghet

 ISO 14001 Bærekraftig og klimanøytral

miljøstyringssystem
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ASKO tar miljøansvar

Miljøambisjon: Bærekraftig - Klimanøytral

 ASKO satser på fornybar energi og drivstoff 

Våre mål 2020:

 20 % reduksjon av energiforbruket

Egenproduksjon av fornybar energi tilsvarende 

100 % av ASKOs forbruk

 100 % fornybart drivstoff

 bioetanol, biodiesel, biogass, EL og hydrogen

Virkemidler:

Etablert klimaregnskap

 Interne kvoter til øremerkede miljøformål

Bærekraftsvurderinger ved investeringer
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Transport ASKO Vest AS

Fakta - distribusjon

45 biler / vogntog – Scania

 43 Euro 6 – B100

 2 Bioetanol

 Leietransport

 3.000.000 km

 Tankanlegg B100 – 50.000 liter

 Planlagt Bioetanol – 10.000 liter

Opplæring av sjåfører

 Enstrøms logistikk

DRIVE

…….

Kjøleanlegg på bilene Kryogen

Egen fyllestasjon for Kryogen

Krav til innleid transport



ASKO gjennomfører 

miljørettede tiltak

ASKO Midt-Norge

 Produserer hydrogen fra solseller

 10 trucker benytter hydrogen

 4 hydrogenlastebiler er forventet levert fra Scania 

I løpet av høsten

 Ambisjon: Innen 2026 vil ASKO bare benytte EL 

og Hydrogendrevne lastebiler
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Takk for oppmerksomheten!


