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Endring av driftsmodell
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En stor, erfaren og innovativ logistikk-aktør

1.250
Distributører

44.000
kjørte km

14
Egne distribusjonsselskaper
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Distribusjon

Det startet med distribusjon av aviser…

…men nå distribueres det så mye mer
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Markedet er i endring og setter nye krav til distribusjon og måten vi driver på
Strukturelle endringer i markedet..
AVISVOLUMET FALLER

SATSNINGEN PÅ PAKKER VIRKER

VARIASJONEN I VOLUM PER DAG ØKER
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..stiller nye krav til distribusjonen

Nye kundebehov
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Økt kompleksitet i
verdikjeden

Fleksibilitet i
verdikjeden

Onsdag

SmartDistribusjon

SmartDistribusjon handler om å tilpasse seg dagens situasjon, og å skape en bærekraftig fremtid.
Statisk

Dynamisk

Statiske ruter

Dagmatriser

Differensierte ruter

Dynamiske ruter

› Kun avisdistribusjon

› Introduksjon av nye produkter

› Oppdukkende behov

› Stabilt volum og faste ruter

› Ruter med varierende volum
og varierende lønn på like
dager

› Frekvens- og volumreduksjon for
aviser – økt volum av andre produkter

› Like ruter med lik lønn alle
dager
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› Varierende volum og ruter tilpasset
volum

› Ruter beregnes og
optimeres fra dag til dag
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Vi diskuterte de strukturelle endringene i bransjen gjennom felles forumer
Fra avisdistribusjon…

…til logistikkaktør
Endringen stiller nye krav…

…og bransjen bør besvare
mange nøkkelspørsmål…

Hvordan lage og variere
smarte ruter gjennom uka?

…som en bransje

Hvordan tilpasse
arbeidsforhold?

Økt grad av fleksibilitet
Økt kompleksitet
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Hvordan tilrettelegge bedre
Hvordan styre produktpå terminalene?
sammensetning på ulike dager?

Felles prosesser og
felles teknologi

AD Fra distribusjonsselskap til logistikkleverandør
o De siste årene har Amedia Distribusjon jobbet med den nødvendige transformasjonen fra
distribusjonsselskap til logistikkleverandør, for å møte en ny markedssituasjon.

Next Step
«Walk the talk»

o Arbeidet har vært samlet i prosjektprogrammet SmartDistribusjon, og har innebefattet
pilotering av :

1. Nye arbeidsplaner

2. El-kjøretøy

3. Differensiering av
rutestrukturen

o Neste fase handler om å samle trådene fra dette forarbeidet og man starter derfor prosjekt

Next Step» som omfatter:

«
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KONFIDENSIELT

INVESTERING I ELEKTRISKE EN-MANNS DISTRIBUSJONSKJØRETØY
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Next step:helthjem
Overordnede mål
Prosess

Infrastruktur

El-kjøretøy

I ny driftsmodell vil Amedia
Distribusjon styre en flåte av egne
el-kjøretøy til distribusjon av aviser
og pakker til mottaker
Hovedmålet til prosjektet har vært
å teste ut om det er
gjennomførbart å bytte ut
nåværende modell med
kjøregodtgjørelse til egen flåte av
el-kjøretøy

Teknologi
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Infrastruktur

Arbeidsplaner

Lokasjon

I ny driftsmodell er det behov for å
bedre planlegging av ruter. Derfor
vil arbeidsplaner bli benyttet for å
ta hensyn til variasjon i volum og gi
ansatte mer forutsigbarhet

I ny driftsmodell er det behov for å
redusere og sentralisere
lokasjoner på Østlandet for å
bedre lønnsomheten og styrke
kompetanse- og driftsmiljøene

Hovedmålet til prosjektet har vært
å teste ut hvordan arbeidsplaner
fungerer i praksis og i hvilken grad
det er mulig å skalere opp

Hovedmålet til prosjektet har vært
å vurdere alternativer som gir mer
areal, samlet operasjon, mer
kontroll, bedre struktur og eierskap
til volum. Dette vil videre gi
grunnlag for å industrialisere
verdikjeden

Paxster Connect

For mer info om arbeidsstrømmene, se Appendix.

Produksjonsplanlegging
(ruteoptimalisering)
Ressursplanlegging

Ladeinfrastruktur

Organisering og styring

Organisering

I ny driftsmodell er det behov for
tydeligere roller og ansvarsområder, samt nye funksjoner og
fagmiljøer. Det er derfor
gjennomført en reorganisering av
AD
Hovedmålet til prosjektet har vært
å finne en optimal organisering
som understøtter behovet i ny
driftsmodell

HR, lønn, støttesystemer

Miljømessige sosiale økonomiske utfordringer

•

Amedia Distribusjon må
tilpasse seg økte
forventninger og krav knyttet
til miljømessig og sosial
bærekraft for å kunne være
konkurransedyktig i årene
fremover

1. Sammenlignet med 1990-nivå. Kilde: Regjeringen.no, 2020
2. Kilde: Klimakur 2030, sammendrag. Rapporten er på høring.
3. Kilde: Diverse kommunale utviklingsplaner for bedre bymiljø
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KONFIDENSIELT

4. Kilde: EU Circular Economy Action Plan, 2020
5. Kilde: FNs bærekraftsmål

Kritiske suksessfaktorer

For å lykkes med det, må vår nye driftsmodell tilfredsstille fire suksesskriterier:
At Amedia lykkes med sine
ambisjoner om langsiktige
bærekraft og lønnsomhet ved å
1. Tilpasse oss markedet
2. Fortsette å ha fornøyde
kunder
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WWW.COMPANY.COM

Ny driftsmodell innebærer endringer innen organisering, prosesser, teknologi og
infrastruktur
Momenter i driftsmodellen

Organisasjon og styring

Prosess

Organisasjonen innkludert roller, ansvar,
rapporteringslinjer, møtestruktur,
mål og oppfølging av strategi

og

Kvalitet, standardisering, effektivisering
robusthet i kjerneprosesser er kritisk

Next step
- helthjem

Teknologi
Systemer og verktøy som legger til rette for
effektiv utføring av prosesser
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Infrastruktur
Etablering og drift av kritisk infrastruktur

Implementeringsplan for Next Step, fase 1
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For å lykkes med å nå disse målene må både kultur og teknologi muliggjøre
endringene, og ikke fungere som barrierer
Viktige muliggjørere
Kultur og endringsledelse
Innføring av ny driftsmodell medfører en stor
endring for alle involverte.
Ledere og ansatte i Amedia Distribusjon må ha en
tydelig og enhetlig oppfatning av:
▪ Hvorfor må vi endre oss/ innføre ny
driftsmodell?
▪ Hvordan skal vi oppnå endringen?
▪ Hva innebærer endringene for den enkelte?
Rammeverk for
endringsledelse

Teknologi
Gode systemer for planlegging og kontroll i hele
verdikjeden er avgjørende for at man skal lykkes i
overgangen til en dynamisk fremtid.
Krever ny teknologi for:
▪ Produktplanlegging
▪ Produksjonsplanlegging
(ruteoptimalisering)
▪ Ressursplanlegging
▪ HR/lønn
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+

Teknologibehov

Ved å implementere ny driftsmodell vil vi tilpasse oss den nye virkeligheten, og
oppnå følgende mål:
Mål

Forbedret økonomisk
situasjon

Industrialisere
driften

Attraktiv og trygg
arbeidsgiver

Redusere miljømessig
fotavtrykk

Reduserte totale kostnader

Standardisere og effektivisere
prosesser

Tiltrekke og beholde kompetente
og engasjerte medarbeidere

Være en sentral del av
infrastrukturen i fremtidens
bærekraftige byer

Mer tid på verdiskapende
aktiviteter

Profesjonalisere
administrasjonen igjennom
standardisering, sterkere
fagmiljøer og nye arbeidsverktøy

Redusere
nettoenhetskostnader
Oppnå en kontrollert
kostnadsbase sett opp mot
økte inntekter
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Industrialisere verdikjeden og
utnytte eksisterende
kapabiliteter

Mer forutsigbar arbeidshverdag
for distributørene

50% utslippsfri transport og
distribusjon innen 2025
100% utslippsfri transport og
distribusjon innen 2030
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