


Lantmännen Unibake

• Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs 
av 25 000 svenska lantbrukare med 
verksamheter i hela värdekedjan. 
Verksamheten drivs i divisionerna: 

• Lantmännen Unibake är en del av livsmedels
divisionen

• Vi säljer bröd produkter i mer än 60 länder

• Vi har 36 bagerier

• Vi har 100+ produktionslinjer

• Vi är 6000 anställda
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Bageri– Fryst

Bageri – Färsk

Produktions linjer

36 bagerier och 100+ produktionslinjer

Denmark

3
3
19

Sweden

3
9

Norway

1
2

Finland

2
6
17

Estonia

1
1
13

Latvia

1
4

Russia

1
3

Germany

1
1

UK

2
8

Belgium

3
6

Poland

2
1
9

Romania

1
1

Hungary

1
1

Lithuania

2
7

US

1
3

Lantmännen Unibake

AUS

1
4
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Lantmännens klimatmål

• Lantmännens samlade klimatmål för koncernens inköpta transporter är att minska utsläppen av 
växthusgaser (CO2e wtw)3 med 70 % till 2030 från basåret 2009. Målet är satt relativt 
omsättning. 

• Primärt fokus inom Unibake är att energieffektivisera bageriers ugnar, övergå till LED-belysning 
och hela tiden mäta och följa åtgärdernas besparing via ett digitaliserat uppföljningsverktyg. 
Genom att bland annat förbättra energieffektiviteten nås Lantmännens övergripande klimatmål 
på att minska utsläppen av koldioxid med 40 % före 2020 i förhållande till basår 2009. 
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Distribution av färsk bröd i Danmark

Ständiga förbättringar – Steg 1

• I Danmark levererar Unibake färskt bröd under varumärket Schulstad. Verksamheten 
täcker hela landet. 

• För ett antal år sedan ville Coop minska  trängseln vid butiksmottagningen genom att 
ställa krav på en effektivare logistik hos sina bröd leverantörer. Detta genom att 
kravställa en brödleverans per dag till butik. 

• Uppdraget att hitta en fungerande logistik lösning gick till Schulstad som började en 
samdistribution med andra bröd leverantörer till Coop och sedermera utvidgades till 
andra detaljhandelskedjor i Danmark.. 

• En utmaning var konkurrenslagstiftningen som man hanterade genom att öppna upp 
samdistributionen för alla andra brödproducenter så som Kohberg, Pågen och 
ytterligare ett 15 tal aktörer. 

• Detta ledde till avsevärda kostnadsbesparingar för alla samtidigt som de totala 
utsläppen av växthusgaser minskade.   

• Schulstad distribuerar idag färskt bröd 7 dagar i veckan till 2.400 butiker runt om i 
landet. Det färska brödet levereras till stor del före klockan 7.00 och senast klockan 
9.00 till de större snabbköpen. Nu uppstod en ny utmaning  i den nya 
samdistributionen.  Trängselproblematiken sänkte distributionsbilarnas produktivitet. 
Mellan klockan 07.00 och 9.00 var problemet  vilket är samma tid som 
leveransfönstret.. Vad kunde göras?. 
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Distribution av färsk bröd i Danmark

• Ständiga förbättringar – steg 2

• Schultstaad analyserade problem bilden och kontaktade Köpenhamsn kommun för att 
diskutera möjligheter att distribuera brödet under nattetid, då övrig trafik är i mycket 
mindre. 

• Aargumenten för var:

• - Bröd måste vara levererat senast 8 till de större varuhusen 

• - Det råder svår trängsel mellan klockan 6.30 till klockan 9.00 

• - Distributionsbilarnas produktivitet går ner med 17 % mellan klockan 7.00 och 9.00 

• - Effektivare distribution sänker utsläpp av koldioxid 

• - Minskad tomgångskörning minskar utsläpp och buller 

• - Mindre stress för chaufförer eftersom rusningstrafik kan undvikas 

• - Kortare transporttid som ger större leveransflexibilitet 

• - Förbättrad driftsekonomi 

• Köpenhamns stad var öppna för idén så länge som buller nivån kunde hanteras. 
Schulstaads förslag på lösning var att införskaffa el/dieselhybridbilar från Scania som 
kunde levererar I stort sett ljudlöst. Köpenhamns stad godkände förslaget och det blev 
verklighet.

• Ständiga förbättringar– Dagens lösning

• Nattdistributionen möjliggjorde effektivare leveransmönster och ökad produktivitet. 
Schulstaad gick från 2 stopp i timmen till 6 stopp i timmen., med en distribution som 
går fram till kl 10.00 på morgonen. 

• För att lösa inlastningen nattetid fick chauffören nycklar till 75 % av de mottagande 
butikerna (1700 butiker) och kod för att stänga av larm. Detta innebär en besparing av 
personal kostnader även för mottagande butik. 

• Chaufförerna är nöjda med denna lösning då det innebär mindre stress för dem och 
dessutom får den ” nattersättning”. 

• Schulsaad har idag 68 lastbilar som alla har Euro 6 motor och är Piek godkända som 
”low noise”. %4 bilar har bullerdämpad utrustning som är godkända enligt Piek. 

• Schulstad har också invetserat i utrustning som sänker övrigt buller vid lastning och 
lossning av bröd och hittills har ingen framfört klagomål om att verksamheten bullrar. 

• Chaufförerna är även tränade i körteknik för tyst avfärd. 

• Till dessa allmänna aktiviteter tillkommer de tre hybridlastbilarna från Scania som 
samtliga är Piek-certifierade. Bilarna drivs med konventionell diesel men under 30 
km/h går bilen över till eldrift. Distribution nattetid har pågått i tre år i fasta rutter 
med tysta fordon där det finns specifika bullerrestriktioner. 
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Distribution av färsk bröd i Danmark

• En förutsättning för dagens lösning

• Tekniken finns i Scanias hybridbilar. De har bland annat inget backlarm utan istället en 
backkamera. Lastutrymmets golv är uppbyggt för att minska buller. Truck för lyft har 
isolerade motorer och bullerdämpande hjul. 

• Decibelmätningarna visar att skillnaden mellan konventionell lastbil och elhybrid vid 
förbi passage och tomgång skiljer mellan 15-17dB.

• Tekniken finns även i avskilda skåp för leverans till vissa butiker med access via egna 
nyckar. Med denna teknik kan leveransfönster ändras helt för att öka produktiviteten 
och minska utsläppen. Tekniken hjälper företaget att nå mål på såväl buller som 
koldioxid. 
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Distribution av färsk bröd i Finland

Ständiga förbättringar – Steg 1

• I Finland levererar Unibake färskt bröd under varumärket Vaasan. Kunderna utgörs av 
tre stora livsmedelskedjor med totalt ungefär 3000 affärer runt om i landet. Bröd 
levereras dagligen från måndag till och med lördag. Totalt innebär detta mer än 300 
leveransdagar per år. 

• Vaasan har 5 bagerier i Finland samt 4 i de baltiska länderna som levererar bröd till 
Finland. Distribution sker via 6 distributionscenters som täcker fastställda geografiska 
områden. Vissa brödsorter produceras endast I ett eller några bagerier vilket gör att 
dessa bagerier levererar via samtliga distributionscenter. 

• 2009 påbörjades det första steget av att effektivisera Vaasans distributions logistik för 
att bli mer kostnadseffektiv. Man tittade då på service nivåerna – att gå från två till en 
brödleverans per dag.  2012 genomfördes denna förändring med lyckat resultat ur ett 
kostnadsperspektiv men även genom en halvering av sina CO2 utsläpp.

• Ständiga förbättringar – Steg 2

• Nästa steg i effektiviseringen blev att försöka samordna bröddistributionen med flera 
aktörer. En utmaning var även här konkurrenslagstiftningen som man hanterade 
genom att skapa en samdistribution med ett antal underleverantörer tillsammans med 
Fazer som också hade behov av rikstäckande distribution. 

• Kundkraven varierar på motorerna. Privatägda kunder efterfrågar inga EURO klasser 
medan offentlig verksamhet kräver EURO 6 klasser. 

• I den nya lösningen använder Vaasan idag 20st större lastbilar (25,25m samt några 
med 34,5 meter) för den ingående logistiken (bageri till distributionscenter) och 
ungefär 250 distributionsbilar (distributionscenter till affär). Alla lastbilar ägs och körs 
av fristående åkerier. I fordonsparken förekommer några få Euro 4-motorer men 
flottans fordon domineras av Euro 5 och Euro 6 motorer. Vaasans privatägda kunder 
efterfrågar ingen specifik nivå på Euroklass med kunder i offentlig verksamhet kräver 
Euro 6-motorer. 

• Från och med januari 2020 tillåter finsk lagstiftning 34,5 meters lastbilar på 
huvudlederna I Finland. Med dessa långa fordon där det är praktiskt möjligt möjliggörs 
övergång från transport med två 25,25 meters fordon till ett 34,5 meters fordon. 
Orsaken till denna betydande besparing är att leveransvolymer varierar mellan 
veckans dagar. Måndag och fredag har mest gods vilket fordrar två 25.25 meters 
lastbilar. Lastbilen som är 34,5 meter klarar dessa toppar och även övriga dagars 
volym. Utifrån ett bränsleförbrukningsperspektiv är detta ingen utmaning. Bröd är lätt 
med stor volym vilket främst skapar volymutmaningar i lastutrymmet. 
Bränsleförbrukning är inget problem då endast vikten påverkar fordonets förbrukning. 
Således ger detta betydande klimatvinster 
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Distribution av färsk bröd i Finland

• En förutsättning för dagens lösningar
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veckans dagar. Måndag och fredag har mest gods vilket fordrar två 25.25 meters 
lastbilar. Lastbilen som är 34,5 meter klarar dessa toppar och även övriga dagars 
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Distribution av färsk bröd i Finland

En förutsättning för dagens lösning

• Från och med januari 2020 tillåter Finland 34,5 meters lastbilar på huvudlederna I 
Finland. Med dessa långa fordon där det är praktiskt möjligt möjliggörs övergång från 
transport med två 25,25 meters fordon till ett 34,5 meters fordon. Detta innebär en 
ytterligare möjlighet till besparing genom att levernasvolymerna varierar mellan 
veckans dagar. Då antalet körda km har minskat med 30%.

• Måndagar och fredagar ha mest volym som fordrar två 25,25 m bilar. Men 34,4 m 
klarar dessa volymtoppar. Och eftersom bröd är en lättviktsprodukt är 
bränsleförbrukningen inget större problem.. Tekniken möjliggör därmed en ytterligare 
minskning av CO2 utsläpp. 

• Dock finns det vissa praktiska hinder med långa fordon som man ännu inte har löst och 
framförallt avseende bärighet på de små vägarna och de snäva rondeller som finns 
runtomkring bagerier. 

• Överlag är arbetar den finska regeringen kontinuerligt med att öppna upp vägnätet för 
tyngre och längre trafik. Utmaningarna ligger i det kommunala nätverket som är 
mindre villiga att använda sina resurser till att anpassa vägnätet. 

• Alla åkerier mäts på totala km för perioden, km för Vaasan och genomsnittlig 
bränsleförbrukning per km. 

• Vissa lastbilar körs på LNG (fossilt) men över tror man att dessa kommer att kunna 
drivas genom flyttande biogas.

Nästa steg - framtiden

• Kommande steg för att minska utsläppen av växthusgaser är introduktion av biodiesel. 
Bränslet benämns “My diesel” och levereras av Neste. Kostnaden är något högre för 
detta bränsle I förhållande till konventionellt bränsle. 

• Introduktionen av nya drivlinor och förnyelsebara bränslen kommer att bli en test om 
vad klimatarbetet får kosta. 

•
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Vad gjorde detta möjligt?

• En starkt ledarskap som driver förändringsarbete

• En tydlig win-win mentalitet

• Ett starkt varumärke

• Tekniken fanns tillgänglig

• Landets lagstiftande möjligheter
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Frågor?



Marilene Eckerström
Sustainable Transportation 2 cases

+467300728374
marilene.eckerstrom@lantmannen.com
www.lantmannen.com


