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Konsoliderer du dine forsendelser for ofte? 
 
 
Ofte bliver der ikke gjort overvejelser om hvilke forsendelser der skal konsolideres, idet vi som 
leverandører antager at kunden ikke vil vente på levering. Til gengæld, har et casestudie udført 
af FREJA Consulting vist at der er et stort potentiale for besparelser i transportomkostninger hvis 
intervallet mellem konsolidering forøges. 
 
Ved at konsolidere forsendelser mindre 
hyppigt kan der opnås signifikante 
besparelser på fragten, idet der i mange 
tilfælde kan opnås mængdebesparelse. Et 
casestudie af FREJA Consulting viser en 
eksponentiel sammenhæng mellem 

omkostninger og konsolideringsinterval. For 
kunden betød det i dette tilfælde potentielle 
besparelser på 17%, blot ved at strukturere 
konsolideringen til én gang dagligt. Øges 
konsolideringsintervallet til 5 dage øges 
besparelsen til 23,7%.  

 
Figur 1. Sammenhængen mellem forsendelsespris og konsolideringsinterval viser en eksponentiel sammenhæng 
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Første step er at identificere potentialet for 
besparelser på baggrund af 
forsendelsesstatistik.  
Herefter kan potentialet realiseres i den 
operationelle logistiske model til fordel for 
både kundetilfredshed og indtjening. 
Et skifte i konsolideringsinterval vil påvirke 
leveringstiderne til dine kunder negativt. 
Dette kan til gengæld opvejes af 
fragtbesparelser, samt andre muligheder for 

din forretning. Disse muligheder inkluderer 
muligheden for at udnytte den nye 
operationelle logistik model til at forhandle 
bedre faktureringsbetingelser af din 
fragtudbyder, hvilket vil have en positiv 
indvirkning på dine pengestrømme; ændre 
produktionen til produktion af større partier, 
hvilket kan give en besparelse i produktionen 
eller tilbyde bedre faktureringsbetingelser til 
dine kunder.     

 
 
Der er ikke én rigtig løsning. FREJA Consulting tror 
på betydningen af bevidste valg - støttet af data. 
Start derfor med at tage stilling til din 
konsolideringsstrategi og bliv orienteret om de 
involverede omkostninger  - Overvej 
værdiskabelsen mod hvad dine kunder forventer. 
 
 
Er du interesseret i at høre nærmere, kontakt 
Kenneth Sandgaard, Head of Consulting på mail 
KSA@FREJA.COM eller telefon 9670 5360. 
 
 
 
 

Sådan kommer du i gang: 
 

1. Analyser din 
forsendelsesstatisk  

2. Genovervej 
konsolideringsstrategi med 
udgangspunkt i det fundne 
potentiale og dine kunders 
forventninger. 

3. Effektiver ny 
konsolideringsstrategi i 
samarbejde med dine kunder 
og dine logistiske partnere 
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