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Hva betyr det å gjøre logistikk bærekraftig?



Direkte resultat av EU-prosjektet iCargo
Company background

2014 2016 2017 2018 20192018

The origin

EU funded project (iCargo) with 
Marlo, 3M, and DHL to reduce 
emissions from logistics. 

Project started Physical Internet 
Venture Award

Physical Internet Venture 
Award

Funding by 
IdeKapital Fund 1

MIXMOVE AS 
incorporated and 
IP acquired

Awarded “Best 
innovation in 
Europe” by the EU 
commision

Cool Vendor Supply 
Management Technologies

2019

● HQ i Norge – utvikling og leveranseapparat i Portugal 

● Første produkt utviklet i EU-prosjektet iCargo

● Lansert kommersielt i 2014 – Første Kunde: 3M EMEA

● MIXMOVE etablert i 2018

● 35 ansatte, hovedsakelig utvikling, salg og markedsføring



● Hvordan benytte IKT til å gjøre transport og logistikk bærekraftig?

Utfordring i iCargo utlysningen



Zero-Emission Logistics 2050

Physical Internet



Minst mulig energi 
pr transportert enhet 
(pakke e.l.)

Mål: Minst mulig bruk av energi

= Reduserte kostnader
+

Reduserte utslipp

● Hvordan:

○ Sikre at alle transportmidler benyttes mest mulig effektivt

○ Best mulig fyllingsgrad



● Komponere kundespesifikke paller eller pakker så nært mottakeren som 
mulig

● Delegere beslutninger om hvordan godset skal bevege seg fra speditører til 
terminaler

● Utsette beslutningen om hvordan godset skal bevege seg så lenge som mulig

Smart og bærekraftig logistikkflyt



Prosess

Terminal
Fabrikk/varelager



The video



Muliggjør nettverk



5 Radikale endringer med

1. Individuelle Operasjoner → Åpent logistikk-samarbeid

2. Lineære forsyningskjeder→ Nettverk av nettverk

3. Paller → Pakker

4. Statiske beslutninger → Dynamiske beslutninger

5. Lite robuste→ Økt fleksibilitet og motstandsdyktighet

MIXMOVE leverer skybaserte løsninger som supplement til eksisterende infrastruktur -

kan kombinere kjeder til nettverk for optimere og visualisere logistikk prosesser



Hva er gods?

…

Pakke

Palle

Container

Jernbanevogn

Tog

… … …
Produkt…



We are in position!

3 000 000 +
Parcels scanned monthly

70 000 +
Distinct products 
handled per month

27 
Installations in 21 
countries

16 
Smart City hubs 
serving 20 cities

100 000 000 +
Parcels scanned with our 
platform so far 



● Takk for meg

Spørsmål?


