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Introduksjon 

 

Formålet med dette dokumentet er å illustrere de krav og retningslinjer som gjelder for alle 

inngående leveranser i REMA Distribusjons (RD) varemottak. Alle krav er basert på 

prinsippene fastlagt i STAND, men er forsøkt tydeliggjort gjennom dette dokumentet. 

Ved å overholde kravene i denne guiden vil vi reduserer unødvendig tid benyttet i varemottak 

og til avvikshåndtering på våre distribunaler. Dette skal skape en grobunn for økt lønnsomhet 

og gjensidig vekst. 

Dersom det er spørsmål om innholdet i denne guiden kan disse rettes til Driftssjef 

eller Varemottaksleder ved de respektive distribunalene. 

Det henvises for øvrig til STAND og GS1 sine standarder. 

 

RD’s varemottaksstandard 
 

A) Krav til pall 
 

1. Vekt og mål på pall  

• D-pak konstrueres slik at summen av antall lag inklusiv pall, gir en brutto høyde på inntil 1200 

mm (eventuelt 600mm). Areal og volumutnyttelsen bør ligge på 90%. 

• D-pak må ikke veie over 15 kg. 

• Maksimal pall vekt 1000 kg. 
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2. Merking av paller 

• STAND, se www.Stand.no  
 
Standardpall (maks 20cm)                 Lavpall  (maks 60 cm)                            Salgspall (maks 120 cm) 

 

                       
      Blandingspall (m/mellomlagspaller)   Kundepakket pall 

 

 
 

Merking av standard pall 
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Strekkodemerking med GS1-128 strekkoder skal gjøres iht. GS1 General Specifications Kapittel 5.4. 
Merk spesielt: 

• Størrelsesfaktor ligger i intervallet 50 % til 94 % av nominell størrelse. 
• Minimum høyde på strekkoden er 32 mm. 
• Ved merking av GTIN (AI 01 og AI 02) skal alltid 14 siffer benyttes. 

Når GTIN har 13 siffer, må det legges inn en foranstilt 0 (eks. 07038010000065). 
• Ved strekkodemerking i GS1-128 benyttes et skilletegn, kalt Function Code 1 (FNC1), mellom 

de enkelte informasjonene. 
Dette gjelder bortsett fra AI som har forhåndsdefinert fast lengde. 
Følgende AI-er i dette dokumentet har forhåndsdefinert lengde AI 00, AI 01, AI 02, AI 15. 

• Det anbefales å ha AI-ene som skal etterfølges av FNC1 til slutt i strekkodelinjen, for da kan 
FNC1-koden utelates. 

• Det er viktig at kravene til lysmarger 
Ved størrelsesfaktor 50 % er høyre og venstre lysmarg på 5 mm, og ved størrelsesfaktor 94 % 
er lysmargene 9,4 mm. 

3. Type paller hos RD 

RD håndterer palltyper som er definert som gyldige i STAND (se figur). Lastbærer alternativer som er 
merket gult skal avtales med RD LogAdm DRIFT på forhånd.  

 

 

 

4. Overheng på paller 

RD aksepterer ikke paller med overheng. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf
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5. Stabilitet på pall 

Leverandør må sørge for at pallen er stabil og forsvarlig sikret. Pallen skal være stabil nok til å bli 
transportert gjennom hele verdikjeden. Bildet under illustrerer en situasjon vi ikke aksepterer:

 
 

6. Sikring av pall  

Strekkfilm/krympefilm må festes godt til pallen. All plast skal sitte tett på pallen, og ikke henge løst. 
Løs plast vil påvirke fotoseller, og medføre produksjonsstans. Ikke bruk lim mellom lagene på pallen. 
Det skal være fri åpning for håndtering av pall mellom klossene  

 
Plast skal IKKE dekke lysåpningen mellom klossene. 

 

Stablede paller skal ikke plastres sammen. Dette gjelder også ½ og 1/3 paller. 

 

No foil No foil 
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Strekkfilmen må påføres tett rundt varene og sikre en stabil pall. 
Ikke overheng, ingen løs hale av strekkfilm. Palleetikett kan brukes til å feste film-enden. 

 
 

Unngå bruk av pallehjørner og stropper. Dette må demonteres før depalletering, og skaper mye 

ekstraarbeid. I tillegg blir det mange fraksjoner som skal sorteres og håndteres. 

    

7. Pallemønster  

Lag må ikke bestå av D-pak som er plassert «feil». Figur 3 viser oppbygging av en pall som ikke 
aksepteres, og Figur 4 viser oppbygging av en pall som er ønskelig. Det er viktig at bredden og 
lengden på hvert lag er identiske, og at antall D-pak per rad og deres oppsett er konstant fra lag til 
lag. Pallemønster kan bygges ved at hver D-pak plasseres rett oppå hverandre (søylemønster), eller 
at lagene bygges ulikt (forbant), som vist i Figur 4. Det er viktig at en variants pallmønster er 
konstant, og ikke endres. 
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8. Hull i pallemønsteret innenfor lag 

Om det er hull i pallemønsteret, som vist i bildet nedenfor, må hullet være konstant fra bunnen til 
toppen av pallen. Hullet må ikke fylles med noe.  

Overflatearealet av hullet må ikke overstige 300 cm² på hvert lag.  

 

 

9. D-pak plassering 

Vekten til D-pak skal være fordelt over størst mulig flate når den plasseres på pallen, dvs. størst mulig 
areal vendt nedover.  Årsaken til dette er at vi ønsker stødig emballasje som ikke velter. Figur 5 er et 
eksempel på en ustødig forpakning, som skal unngås.  



9 
 

 

 

10. Blandingspall/plukkpall 

Dersom det leveres mange varetyper på samme pall skal det være pall mellom hver produkttype. 

  

11. Salgspall - halvpaller og tredjedelspaller 
 

• overheng ikke tillatt 

• Halv/tredjedelspall skal være stabil og beholde formen selv om den håndteres uten slavepall  

• Alle salgspaller skal ankomme på slavepall godkjent i.h.t. STAND  

• Kvartpall er IKKE akseptert  

• Hver salgspall merkes med egen SSCC 
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B) Krav til forpakning/D-pak  

 

1. Pall/D-pak 

Det er viktig at egenskapene og mål på pall og D-pak ikke endres. Om det skjer endringer må RD bli 
gjort kjent med dette slik at informasjonen om varen blir oppdatert i våre systemer.  

2. Emballasje/D-pak 

D-pak skal være tilpasset F-pak, tåle stabling, og de forholdene som for øvrig oppstår rundt 
håndteringen gjennom verdikjeden. På denne måten sikres at kjøpmannen får et salgbart produkt. 

3. Emballasjens styrke  

Emballasjen skal være sterk nok til å tåle fuktighetsvariasjon, og til at den ikke bøyes/blir ødelagt ved 
håndtering i logistikk kjeden.  

4. Best før dato 

Best før dato må være trykket på etiketten for hver D-pak, og pall der forbrukerpakning er 
merkepliktig. 

5. Strekkoder på forpakninger 

• Strekkoden skal trykkes på D-pak og referere til F-pak.   

• Strekkoden må være både lesbar og scannbar. 

• Strekkodene og etikettene må følge STAND. 

Eksempel på GS1 produktetikett for D-pack: 
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6. Maksimum størrelse på D-pak 

RD vil ikke akseptere D-pak som er større enn målene oppgitt nedenfor:  

 

• Bredde 400 mm 

• Lengde 600 mm 

• Høyde 400 mm 

• Vekt 15 kg 

 

 

 

 

7. Minimum størrelse på D-pak 

 

D-pak som er mindre enn målene under bør unngås da de ikke kan håndteres automatisk. 

 

• Bredde 100 mm 

• Lengde 150 mm 

• Høyde 50 mm 

 

 

 

 

 

8. Forholdet mellom høyde og bredde  

Forholdet mellom høyde og bredde må være mindre enn 2.  

9. Forholdet mellom lengde og bredde 

Lengden på en D-pak kan ikke være større enn fire ganger bredden. 

10. Type emballasje  

Krav til D-pak: 

• Kan stables enkelt, og er robust. 

• Glass/flasker bør ha et brett/trau i bunnen.  

• Krympefilm er sterk nok til at D-pak holder seg stabil, selv med fysiske påkjenninger (de-
palletering og stabling av D-pak). 

 Følgende type pakking er godkjent: 

• Bølgepappesker 

• Bølgepappesker med hull (topp, bunn eller begge deler) 
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• Bølgepappbrett 

• Bølgepappbrett med strekk/krympefilm rundt 
 

Bølgepappesker er å foretrekke da disse er mest effektive under transport gjennom lageret.  

Eksempler på emballasje som ikke fungerer i logistikkjeden:  

           

Toppen av D-pak er ikke sikret      Lokk på D-pak er ikke festet godt nok 

 

           

Enden på D-pak er ikke sikret        D-pak mangler styrke for å holde på F-pak 

            

Uakseptabelt brett fordi F-pak ikke er sikret             Brett er ikke i stand til å holde på F-pak 

Produkter levert i poser (eks. grillkull) 

Emballasjen må tåle vekten fra lagene som ligger over, dvs. at D-pak ikke endrer form, bøyes eller bli 
misformet av produktene plassert oppå. D-pak skal til enhver tid holde seg innenfor pallen.  
Se eksempler nedenfor på ikke godkjent og godkjent stabling.  
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Ikke godkjent pall: Her anbefales bølgepappbrett for å holde produktet på plass og for å motvirke avbøyning. 

11. Best før dato

Leverandør må produsere, merke og  distribuere (inkl. EDI) produkter i.h.t retningslinjer trukket opp i 
STAND. For varer med holdbarhet under 17 dager gjelder REMA’s retningslinjer. 

12. Detaljert vekt informasjon

Ved mottak av produkter som kjøpes inn/faktureres basert på vekt er det viktig at leverandør har 
levert ordrenummer, leveringsdato, EPD-nr., fullverdig beskrivelse av produktet, vekt totalt for hver 
pall. Hvis et produkt er levert på flere paller, må hver pall tydelig angi vekt per pall. Se eksempel 
nedenfor.  
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13. Vektvaremerking

RD krever at leverandører merker D-pak og pall for vektvarer med GS1-128 strekkode. AI 310X skal 
derfor være en del av strekkode. 

C) Krav til innkjøpsordre

• Ved CIF leveranser forventes det at innkjøpsordre leveres på en bil med en pakkseddel.
Dersom det er avvik på dette, må det kommuniseres til innkjøp.

D) EDI – Electronic Data Interchange

• RD har krav til at alle leverandører benytter elektronisk meldingsutveksling på ordre,
ordrebekreftelse, pakkseddel, og faktura. Disse skal være av format/standard som til enhver
tid er definert. Vi opererer i dag med arden EANCOM D.93A og STAND. Kravet gjelder også
for salgspaller (pakkseddel nivå 4).

E) Retur til leverandør

• Dersom det av en eller annen årsak er varer som skal returneres til leverandør, vil dette bli
tatt opp med den enkelte leverandør av RD Innkjøp.

F) Avvik

• På distribunaler med høy automasjonsgrad får avvik fra de nevnte standarder og krav, store

konsekvenser. Alle produkter som ikke møter kravene, må:

o Manuelt de-palleteseres

o Plukkes manuelt i separat system

• Konsekvensene av dette blir:

o Høy grad av manuelt arbeid

o Lite ergonomisk arbeid

o Høye produksjonskostnader

G) Gebyrer

REMA Distribusjon forbeholder seg retten til å kreve kompensasjon for merarbeid og forsinkelser 

som følge av leverandørens manglende etterlevelse av ovennevnte standarder og/eller andre avtalte 

forhold. Størrelsen på kompensasjonen settes basert på det merarbeidet og de merkostnader som 

REMA Distribusjon påføres. Vi viser til rammeavtalens vedlegg 2.1 Distribunalleveranser for detaljer 

rundt dette. 

________,_________________________

Sted/dato

__________________________________

For Leverandør

________,_________________________

Sted/dato

__________________________________

For REMA 1000 Norge AS

På vegne av: 
REMA Distribusjon Import AS


