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Svenska Retursystem 



Svenska Retursystem

Vi effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för Dagligvaru- och 
Restaurang & Storköksbranschen, genom att driva och utveckla 
retursystem 

Vi arbetar idag med returlådor och plastpallar

Dessa ersätter engångsemballage



Svenska Retursystem ägs av branschen

SvDH – Svensk Dagligvaruhandel
Branschorganisationen för dagligvaruhandeln 
50 % ägare

DLF – Dagligvaruleverantörernas förbund
Intresseorganisation för företag som 
producerar och säljer varor till dagligvaru- och 
servicehandel samt restauranger och 
storhushåll 
50 % ägare

http://www.svenskdagligvaruhandel.se/index.asp
http://www.dlf.se/Default.aspx


Minskad resursförbrukning genom återanvändning

Förenklad 
varuhantering 

44% lägre 
utsläpp av CO2e

Ersatt nästan 1 miljard    
engångsemballage

Minskat 
matsvinn 



Frakta lådor fram och tillbaka…. Kan det vara ok för miljön?



• LCA returlådor – 44% lägre miljöpåverkan 

Frakta lådor fram och tillbaka…. Kan det vara ok för miljön?



LCA returlådor – 44% lägre miljöpåverkan 

Transporter inom Svenska Retursystem

• En aktör – stora miljöfördelar i vårt fall

• Se till helheten och nyttja flexibiliteten

Trafiksäkerhet

• Incidenter

Frakta lådor fram och tillbaka…. Kan det vara ok för miljön?



Transporter – en livsnerv

• Klara samband mellan 

Infrastruktur, ett lands utveckling  och hållbarhet



• Kapacitetsutredningen 
• Kraftig ökning av trafiken förväntas
• Import och Export
• Turism
• Vardagligt resande

Robust och hållbart trafiksystem är målet



Kapacitetsutredningens  har fokuserat på åtgärder och 
inriktningar som ger 

• mer kapacitet, 

• främjar effektiva övergångar mellan olika trafikslag och 

• bidrar till en bättre användning av det befintliga 
transportsystemet



• Fyrstegsprincipen är en grundläggande utgångspunkt

1. Se till åtgärder som kan påverka behovet av transporter och 
valet av transportsätt, 

2. effektiviserar användningen av infrastruktur och fordon

3. begränsade ombyggnadsåtgärder

4. nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
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Helhet 

Se från ett helikopterperspektiv och se möjligheter och 
konsekvenser på ett tidigt stadium



Kommuners planering

• Näringslivet i området

• Behov av Logistikstråk

• Omkringliggande kommuner

• Nyetableringar

• Invånares behov – arbets- och skolpendling

• Turister

• Miljö

• Trafiksäkerhet



Spännande utveckling 

• Citylogistik

• Resecentrum

• Hubbar och kombiterminaler

• Räta linjen

Tänk helhet, tänk hållbart !

Behov som kan uppfyllas som gör att det blir än 
mer attraktivt – möjlighet till tankning av alt 
bränslen, ”säkra” viloplatser, trafiksäkra vägar etc



• En minuts film….



Tack!


