
Thor S. Molle 

• 43år 

• Gift, 2+2 barn, hund og 5 katter 

• 1989 - 1994  Sveiser 

• 1994 - 2008  Eget transportselskap 

• 2008 - 2012  Avdelingssjef  Tollpost - Globe, avd Kristiansand 

• 2012 -   Logistikkdirektør Brandsdal Group 

 



Brandsdal Group 

– Brandsdal Group startet med Netthandelen.no i 1999 
 

– Netthandelen.no AS startet med sin første auksjon 16 august 2002 
 

– Før den tid var Netthandelen.no en vanlig nettbutikk. Selskapet startet i 1997, men først 
i 1999 ble domenet www.netthandelen.no registrert  
 

– Siden den tid har det vært mye prøving og feiling 
 

– Deretter har selskapet startet flere butikker som blivakker.no, cocopanda.dk, 
cocopanda.se, Brandsdal of Norway, Cocopanda.fi, drlykke.no 
 

– Netthandelen Lager AS leverer logistikktjenestene til alle butikkene. 



Nøkkeltall 

• Brandsdal group omsetter via sine selskaper for ca 570 millioner 
 

• Fraktomsetning flyfrakt , shipping, brevpakke, post i butikk, 
terminalutlevering og hjem på dør på ca 80 millioner 
 

• 15-45.000 plukk pr. dag 
 

• Mottar ca 1200 – 1500 Tu pr. år 
 

• Sender ca 1.200.000 pakker pr. år ( pr. nov 950’) 
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E-handels logistikk i hverdagen? 

  

  



Samarbeidspartnere logistikk 

    



Lager Tyskland 



Lager Norge 



Produktivitetsmåling 



NCS/Netthandelen containerstyring 



19 punkter som har effektivisert logistikken 

1.  Vi bruker målinger og KPI’er 
 

2.  Planlegger 
– Har satt av tid for bemanningsplanlegging 
– Daglig og ukentlig 

 
3.  Holder orden 

– Søppel og varer som står andre plasser enn på lokasjon tyder på mangel eller utydelige rutiner 

 
4.  Etablert møtestruktur for å gi / få info hver morgen og en gang i uken 

 
5.  Har samme arbeidsoppgave pr. person gjerne hele dagen  

– Om det rulleres gjøres dette på dagbasis eller etter f.eks Lunch. 



  

6.  Plukker i bunt  
– Redusert antall stopp betydelig 

 
7.  Standardisert arbeidsoppgaver  

– Enklere å sette inn ekstra bemanning 

 
8.  Etablert kontakt med bemanningsbyrå 

– Utarbeidet profil på hvilke kvalifikasjoner vi trenger  

 
9.  Har høyere bemanning mandag og tirsdag  

 
10.  Har faste tider daglig for plukk til support og foto 
 

 



  

11.  Kontrollert at kartongene vi bruker er tilpasset fraktavtalene  
– Regnet ut volumvekt 

– Fant store besparelser 

 

12.  Bruker våre logistikkpartnere til å sikre løsninger tilpasset våre behov 
– Kan gi større besparelse ved å gjøre egne tilpassinger kontra å be om kundetilpasset 

løsning 

 

13.  Gjennomgått pakkerutinene 
– Pose eller kartong?  

– Ga stor besparelser både i frakt og effektivitet 



  
14.  Faste møter mellom Salg / marked og logistikk  

 
15.  Avslutter dagen med å rydde og klargjøre for produksjon neste dag 

 
16.  Fast plan for sommerferie 

– Rullerer hvert år 

 
17.  Hengt opp tavle for å rapportere feil på trucker 

 
18.  Flytter produkter som det går mye av til et samlet område som er sentralt for lageret 

 
19.  Plukker på ordredato, har mulighet til å slå sammen datoer 

 
 




