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Introduktion 
PostNord Danmark (herefter ’PostNord’) offentliggjorde i foråret 2017 en plan for en 
transformering af PostNord, der skal gøre det muligt at opretholde befordringspligten 
og sikre omdeling af post til alle husstande i Danmark fem dage om ugen – selv med en 
meget lille brevmængde. 
 
Transformationen af PostNord betyder, at den særskilte infrastruktur til omdeling af 
breve bliver udfaset. Baggrunden er, at danskerne i dag sender langt færre breve end 
tidligere. Siden 2000 er antallet af breve faldet med 79%.1  
 
Fremover vil breve enten blive håndteret i et basis flow med omdeling i løbet af fem 
dage eller omdeles i et hurtigt flow inden for et døgn. Ændringen betyder, at PostNord 
tager endnu et skridt væk fra at være en traditionel postvirksomhed baseret på omde-
ling af breve til at være en logistikvirksomhed, der tager breve med ved omdeling af 
pakker. På denne måde kan PostNord fortsat sikre omdeling af fysisk post i hele landet.  
 
På baggrund af den offentlige debat om, hvorfor PostNord skal udvikle sin forretning 
yderligere uden for den traditionelle brevdistribution, har PostNord bedt Copenhagen 
Economics undersøge hvilke forretningsstrategier, andre europæiske postvirksomhe-
der følger. Rapporten bygger på offentligt tilgængelige kilder og vores erfaring fra 15 
års arbejde med postsektoren i hele verden. 
 

Vi konkluderer, at det er normalt for postvirksomheder at udnytte deres 
netværk til mere end kun at uddele post. Vi konkluderer samtidig, at det 
for PostNord virker som en lovende vej at kombinere breve, pakker, logi-
stik og fragt.  
 
Vi baserer vores konklusion på tre observationer: 

• Logistik er et stigende marked. 
• Der er store samdriftsfordele at hente. 
• PostNord har allerede fodfæste på det danske logistikmarked samt en 

høj markedsandel i Sverige. Det betyder, at knowhow og ressourcer al-
lerede findes internt i virksomheden. 

Vi konkluderer også, at brevmængden nu er så lille i Danmark, at det ikke 
længere er muligt at drive en rentabel postvirksomhed, som kun fokuserer 
på brevomdeling. Hvis PostNord skal overleve, vil det enten være nød-
vendigt at finansiere brevomdelingen via finansloven eller ved en kombi-
nation af brevomdeling og andre forretningsaktiviteter.  

                                                                                                                                                                  
1  PostNords årsrapporter 
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Danmark er blevet digitalt 
Danmark er et af de første lande, der har digitaliseret kommunikationen mellem of-
fentlige myndigheder, privatpersoner og virksomheder. Danmark er samtidig gået læn-
gere end de fleste andre lande med at gøre det obligatorisk for privatpersoner og virk-
somheder at modtage digital post fra offentlige myndigheder.   
 
Digitaliseringen tog for alvor fart med introduktionen af den første digitale signatur i 
2003. Siden 2003 har fire såkaldte eDage markeret milepælene på vej mod den obliga-
toriske digitale kommunikation, se Figur 1.  
 

Figur 1 Den historiske digitaliseringsudvikling i Danmark 

 

Kilde:  Digitaliseringsstyrelsen (2014), ”12.4. eDag4: Slut med papirblanketter og brevpost”  

 
På ca. ti år er udviklingen gået fra, at offentlige myndigheder kunne vælge at kommu-
nikere digitalt med hinanden til, at det i dag er obligatorisk for både privatpersoner og 
virksomheder at modtage digital post fra de offentlige myndigheder. 
 
Selvom den danske digitaliseringsstrategi har været ambitiøs, er substitutionen fra fysi-
ske breve til digital kommunikation gået endnu hurtigere end forventet.2 I en rapport 
udarbejdet for Transportministeriet, skriver CEM Institute – Voxmeter:  
 
”Danskerne sender færre breve end nogensinde – et fald der endnu en gang har vist 

sig at være større end forventet. Da den seneste politiske aftale om postservice i Dan-

mark blev indgået i juni 2013, var udgangspunktet, at brevmængden var faldet mere, 

end man havde forventet tilbage i 2010, da den seneste postlov blev vedtaget. Allerede 

i første kvartal af 2014 har man nu oplevet, at antallet af sendte breve endnu en gang 

                                                                                                                                                                  
2  Rambøll udarbejdede i 2010 en business case for digitalisering af offentlige breve og dokumenter for Finansmini-

steriet. Rambøll forventer, at ca. halvdelen af den samlede mængde forsendelser fortsat vil være papirbaseret i 
2016. Udviklingen viser, at offentlige myndigheder havde omlagt 77% af alle fysiske breve til digitale breve i 2016. 
Kun 23% af brevene var fortsat papirbaserede.   
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er faldet og atter en gang er faldet markant mere, end hvad man lagde til grund for 

den politiske aftale mindre end 1 år tidligere.”3 
 
Udviklingen er blandt andet gået hurtigt, fordi også private virksomheder i stor ud-
strækning – og tidligere end forventet – begyndte at kommunikere digitalt med deres 
kunder. Katalysatoren til denne udvikling har særligt været: (i) den unikt gode digitale 
infrastruktur i form af NemID og den digitale postkasse e-boks4, (ii) en høj grad af tillid 
til infrastrukturen og (iii) at den offentlige digitalisering betød at danskerne ændrede 
vaner og blev vant til digital kommunikation. Boksen nedenfor viser de primære nøgle-
tal for digital kommunikation i Danmark. 
 

Digitale nøgletal for privatpersoner og virksomheder i Danmark 

• 4,7 mio. privatpersoner har et NemID 

• I 2016 blev der foretaget 700 mio. transaktioner med NemID, hvoraf 200 mio. var til 

det offentlige 

• 4.3 mio. privatpersoner modtager digital post fra det offentlige (90,2%) 

• Kun knap 0,5 mio. privatpersoner er fritaget fra digital post fra det offentlige (9,8%) 

• 64% af danske virksomheder sendte deres regninger digitalt i 2016, i Sverige gjaldt 

det kun 33% af virksomhederne 

Kilde: Digitaliseringstyrelsen (2017), ”Tal og Statistik” og Eurostat (2017) 

 
Offentlige myndigheder sendte i alt 113 mio. stk. Digital Post5 i 2016, se Figur 2. Det 
svarer til en procentvis stigning på mere end 300% siden 2013. 
 

                                                                                                                                                                  
3  Se CEM Institute – Voxmeter (2014), ”Analyse af danskernes brug af posttjenester”, side 3 
4  Dette er en vigtig forskel til andre lande, fx Sverige. I Sverige findes der mange forskellige digitale postkasser, og 

ingen af dem har fået godt gennemslag endnu. 
5  Digital Post er den samme slags meddelelser, som tidligere blev sendt med fysisk brev fra fx kommunen, sygehu-

set eller SKAT. Se borger.dk (2017), ”Internet og sikkerhed”  
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Figur 2 Digital Post fra offentlige myndigheder (mio. stk.) 

  

Note:  Digital Post er alle de breve, som privatpersoner og virksomheder tidligere modtog med fysisk 
brev. 

Kilde:  Digitaliseringstyrelsen (2016), ”Fordobling af digitale breve fra det offentlige” og Digitaliseringsty-
relsen (2016), ”Ny kontrakt om Digital Post træder i kraft”  

 
Digitaliseringen har ikke kun været en succes målt på antal brugere og digitale breve. 
Den har også medført en række besparelser.  
 
Digitaliseringsstyrelsen beregnede i 2012, at digital post udgjorde et besparelsespoten-
tialet for den offentlige sektor på 1 mia. kr. om året. Heraf er 450 mio. kr. besparelser 
på porto, papir og konvolutter, som opstår automatisk ved omlægning til digital post.6 
De øvrige besparelser opstår på grund af ændringer i arbejdsgangene hos de offentlige 
myndigheder, lavere udgifter til løn og lavere fællesomkostninger.  
 
Endelig har digitaliseringen medført en række besparelser for de virksomheder, som 
kommunikerer digitalt, og har gjort virksomhederne mere effektive. Det er med til at 
forbedre deres konkurrenceevne.   
 
Der er med andre ord inden tvivl om, at overgangen til digital kommunikation har væ-
ret en økonomisk succes for det danske samfund. 
 
  

                                                                                                                                                                  
6  Se Rigsrevisionen (2016), ” Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post 

på ca. 1 mia. kr. om året” 
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Digitaliseringen har store negative konsekvenser for PostNord 
Det var forventet, at overgangen fra fysiske breve til digital post ville medføre et tab for 
PostNord i form af lavere portoindtægter fra offentlige myndigheder, privatpersoner og 
virksomheder.7 Fordi Danmark har været foran alle andre lande, har det dog været 
svært at forudse præcis hvor store konsekvenser, digitaliseringen ville have for Post-
Nord. 
 
Efterfølgende kan vi dog konstatere, at antallet af breve sendt med PostNord i Dan-
mark er faldet meget hurtigere end forventet. Fra 2000 til 2016 er brevmængden faldet 
med hele 79%, se Figur 3.  
 

Figur 3 Antal breve sendt med PostNord i Danmark 

 

Note:  Alle breve under 2 kg og med en maksimal længde på 60 cm er medregnet. For 2017 har vi frem-
skrevet resultatet fra første kvartal. 

Kilde:  PostNords årsrapporter 

 
De største procentvise fald er sket de sidste tre år, hvor brevmængden er faldet med 16-
19% per år. Den hidtidige udvikling viser ingen tegn på en opbremsning i faldet. Vi for-
venter derfor, at faldet vil fortsætte i højt tempo i fremtiden. 
 
Effekten af digitaliseringen i Danmark illustreres også ved, at brevmængden i Danmark 
er faldet markant mere end i andre europæiske lande, se Figur 4. 

                                                                                                                                                                  
7  Digitaliseringsstyrelsen har i sin potentialeberegning opgjort en porto- og materialebesparelse på ca. 450 mio. kr. 

ved at overgå til Digital Post, se Rigsrevisionen (2016), ” Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet 
ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året” 
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Figur 4 Udviklingen i brevmængden (Indeks 2008 = 100) 

 

Note:  Figuren viser volumenudvikling for den nationale postoperatør. I Holland er faldet for PostNL dels 
et resultat af et mindre brevmarked og en mindre markedsandel.  

Kilde:  ERGP (2016), “ERGP report Universal Services in light of changing postal end users’ needs”, side 
34 og postvirksomhedernes årsrapporter 

 
Faldet i brevmængden har medført, at antallet af breve per husstand er faldet drastisk 
de seneste år – fra 1,45 breve per husstand per dag i 2006 til kun 0,52 breve per hus-
stand per dag i 2016, se Figur 5. 
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Figur 5 Antal breve per husstand per dag 

 

Note:  Husstande omfatter både private husstande og virksomheder. Vi antager, at PostNord i både 2006 
og 2016 omdelte post til 225.000 virksomheder. PostNord reducerede i 2015 antallet af omdelings-
dage fra seks til fem dage per uge. Vi regner med 11 helligdage per år.  

Kilde:  PostNords årsrapporter fra 2006 og 2016, PostNord (2017), ”Om Post Danmark” og Danmarks Sta-
tistik (2017), ”StatBank Denmark Population and elections”  

 
Faldet i antallet af breve har haft meget negative konsekvenser for hele PostNords for-
retningsmodel, der bygger på stordriftsfordele og derfor er afhængig af en høj mængde 
af forsendelser. Det betyder, at omkostningerne per brev, som omdeles i PostNords 
netværk, er steget kraftigt. Det skyldes, at postvirksomheder som PostNord har mange 
faste omkostninger, der ikke varierer i forhold til hvor meget post, der bliver sendt.  
 
Størstedelen af de faste omkostninger for en national postvirksomhed som PostNord er 
forbundet med driften af det landsdækkende netværk af postmedarbejdere, der ind-
samler, sorterer og særligt omdeler post. I gennemsnit er hele 45% af europæiske post-
virksomheders omkostninger forbundet med selve omdelingen. 8  
 
De høje omkostninger til netværket betyder, at omkostningerne ikke bliver reduceret 
proportionalt, når brevmængden falder. Det betyder, at omkostningerne per brev bliver 
højere, når antallet af breve falder, se boksen nedenfor. 
 

                                                                                                                                                                  
8  Se WIK (2013), ”Main Developments in the Postal Sector (2010-2013)”, side 197. Resten af omkostningerne be-

står af indsamling, transport, sortering og overhead. 



 

 
 

10 

 
 

Omkostninger per brev ved lavere brevmængder 

Den tid, et postbud skal bruge på at gå en rute (gadetiden), er stort set den samme 

uanset hvor mange breve, postbuddet har med. Kun den tid, det tager postbuddet at 

putte brevene i de enkelte postkasser, bliver sparet, hvis postbuddet skal omdele færre 

breve – og samtidig vil postbuddet oftere kun aflevere et enkelt brev pr. besøg i stedet 

for at aflevere flere breve ved et enkelt stop. Når antallet af breve falder, stiger om-

kostningerne til at omdele det enkelte brev derfor. 

 

Det er alment anerkendt, at gadetiden per brev (og dermed omkostningerne) stiger 

eksponentielt, når antallet af breve per husstand per dag falder.  Et studie fra Swiss 

Economics illustrerer denne sammenhæng for Schweitz.  

 

 
Det betyder, at hvis antallet af breve falder med 50%, så falder omkostningerne mindre 

end 50%. Det fører til, at omkostninger per brev stiger. PostNord er i dag i en situation, 

hvor antallet af breve er så lavt, at selv små yderligere reduktioner vil medføre store 

stigninger i omkostninger per brev. 

 

Kilde: Swiss Economics (2013), “Calculating the cost of home delivery”  

 
Den store stigning i omkostninger per brev fra 2006 til 2016 har ført til, at PostNord 
ikke længere kan opretholde et økonomisk bæredygtigt netværk baseret på omdeling af 
breve.  
 
Hvis PostNord skal forbedre økonomien i brevomdelingen, er virksomheden nødt til 
enten at øge indtægten per brev eller at sænke omdelingsomkostningerne.  
 
PostNord har de sidste par år sat portoen på både A- og B-breve op. PostNord kan ikke 
øge indtjeningen per brev væsentligt ved at sætte portoen yderligere op. Flere prisstig-
ninger vil kun fremskynde den digitale transformation af de fysiske breve, der stadig er 
tilbage.  
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PostNord kan heller ikke øge antallet af breve (og på den måde sænke omdelingsom-
kostningerne) ved at sætte portoen ned. Prisen for at sende et brev digitalt er langt la-
vere end at sende det fysisk, og billigere porto vil ikke få hverken privatpersoner eller 
virksomheder til at gå tilbage fra digital til fysisk post, når først forretningsgange og va-
ner er ændret. Det er fx svært at forestille sig, at danske banker vil begynde igen at 
sende fysiske kontoudtog til deres kunder, selvom portoen blev sat ned. 
 
PostNord har løbende forsøgt at effektivisere brevdistributionen og sænke omkostnin-
gerne. I 2009 introducerede PostNord fx den såkaldte XY distributionsmodel, som be-
tyder, at halvdelen af husstandene får standardpost mandag, onsdag og fredag, mens 
den anden halvdel får standardpost tirsdag, torsdag og lørdag.9 Modellen gjorde det 
muligt at samle brevene til de enkelte husstande på færre dage. Det øgede antallet af 
breve per husstand per omdeling og gav derfor stordriftsfordele samt lavere omkost-
ninger per brev. 
 
Samtidig har PostNord siden 2013 foretaget personalereduktioner på ca. 22% svarende 
til ca. 3.000 fuldtidsstillinger.10 Fordi en stor del af PostNords omkostninger netop er 
personaleomkostninger, har disse reduktioner betydet meget for omkostningsniveauet.  
 
Det havde sandsynligvis været muligt for PostNord at effektivisere brevdistributionen 
og sænke omkostningerne yderligere, hvis PostNord havde omstillet distributionen tid-
ligere. PostNord har eksempelvis indtil 2017 fortsat omdelt adresseløse forsendelser og 
ugeaviser. Disse produkter er lavprisprodukter, men kræver omdeling til alle husstande 
både midt i ugen (tirsdag eller onsdag) og i weekenden (fredag eller lørdag), og har der-
for begrænset mulighederne for optimere distributionsmodellen. Hvis PostNord havde 
udfaset adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser tidligere, kunne distributionsom-
kostningerne være faldet hurtigere.  
 
PostNords fleksibilitet er sideløbende blevet øget igennem ændringer i den danske 
postregulering. Den seneste ændring skete med postaftalen af 3. maj 2016, hvor antal-
let af omdelingsdage blev reduceret fra seks til fem, se boksen nedenfor. 
 

                                                                                                                                                                  
9  Se PostDanmarks årsrapport 2007, side 34 
10  Se PostNord (2017), ” PostNord styrker omstillingen i Danmark yderligere” og PostNords årsrapport 2012, side 

74.  
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Postaftalen af 3. maj 2016 

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 3. maj 2016 en ny postaftale. Postaftalen om-

fatter at:  

• Antallet af omdelingsdage blev reduceret fra seks til fem hverdage om ugen. 

• Pligten til at levere breve dag-til-dag (A-breve) blev ophævet. I stedet har PostNord 

introduceret et ekspres brev (Quickbrev) med omdeling påfølgende dag.  

• B-brevet er blevet det nye standardbrev. Servicekravet er levering inden for fem 

dage mod hidtil fire dage.  

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2016), ”Aftale om befordringspligten 2017-2019 på et 

liberaliseret postmarked”  

 
Det har gavnet økonomien i PostNord, at den danske regulering er blevet tilpasset. De 
regulatoriske lempelser har gjort det muligt for PostNord at reducere sine omkostnin-
ger. Uden disse løbende politiske beslutninger ville PostNord langt tidligere være hav-
net i store økonomiske vanskeligheder. Samtidig ville det have været svært at opret-
holde omdelingen af de breve, som fortsat spiller en vigtig rolle for en del borgere og 
virksomheder, fx borgere som ikke modtager digital post og forretningsbreve fra udlan-
det.  

I dag er brevmængden i Danmark dog så lille, at PostNord på trods af tilpasninger og 
ændringer i reguleringen ikke kan opretholde et økonomisk bæredygtigt netværk ude-
lukkende baseret på omdeling af breve. Det er ikke muligt at reducere antallet af omde-
lingsdage yderligere eller at tillade PostNord længere tid til at levere brevene. PostNord 
omdeler i dag kun standardbreve én gang om ugen. Det er svært at forestille sig, at 
yderligere indskrænkninger af befordringspligten vil hjælpe PostNord væsentligt. 

Hvis PostNord skal overleve, betyder det, at brevomdelingen enten skal optræde som 
en fast post på den årlige finanslov eller, at PostNord bliver nødt til at udvikle andre 
forretningsområder (fx logistik og fragt).  

Vi undersøger i næste afsnit, hvilke forretningsområder PostNord kan kombinere for at 
effektivisere omdelingen af breve. Om det er værd at udvikle PostNord afhænger dog i 
sidste ende af, om PostNord kan blive en profitabel virksomhed, som skaber samfunds-
økonomisk værdi. Hvis PostNord ikke skaber værdi for samfundet, kan det være en 
bedre idé at afvikle PostNord.   
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Den bedste løsning for PostNord fremadrettet er at kombinere 
breve, pakker, logistik og fragt 
Hvis PostNord skal udvikle andre forretningsområder, er det naturligt at se på, hvor-
dan de kan udnytte deres netværk til mere end kun at omdele breve. Det vil skabe sam-
driftsfordele og er særligt relevant, når antallet af breve falder på grund af digitalisering 
og stigende e-substitution. 
 
Andre europæiske postvirksomheder følger primært tre strategier, med varierende 
grad af fokus på samdriftsfordele.  
 
Den første strategi er næsten udelukkende at bruge netværket til omdeling af post. 
Denne strategi følges primært af postvirksomheder i de lande, hvor brevmængden fort-
sat er høj sammenlignet med Danmark. Ét eksempel på dette er Austrian Post i Østrig, 
hvor antallet af breve per husstand per dag i 2016 var højere end det var i Danmark for 
ti år siden.11  Denne forretningsstrategi er ikke længere holdbar i Danmark.  
 
Den anden strategi er at udnytte netværket af posthuse til både at tilbyde post og fi-
nansielle ydelser. Denne strategi følger blandt andre italienske Poste Italiane, der tilby-
der både post-, bank- og forsikringsydelser. I 2016 kom hele 87% af Poste Italianes ind-
tægter fra bank- og forsikringsydelserne.12 I Danmark er det dog ikke en realistisk mu-
lighed at kombinere post- og bankydelser, da bankerne i Danmark for længst er blevet 
digitale13 og allerede har lukket tre ud af fire bankfilialer.14 Tiden er med andre ord lø-
bet fra forretningsmodeller, hvor posthuse udnyttes som bankfilialer. Desuden vil det 
kræve helt nye kompetencer for PostNord at bevæge sig ind på det finansielle marked.  
 
Den tredje strategi er at kombinere breve, pakker og logistik. Logistik omfatter i denne 
sammenhæng godstransport, lagerstyring og pakkeomdeling. Denne strategi følger 
blandt andre Posten Norge, Posti i Finland og Deustche Post DHL i Tyskland. I 2015 
kom 63% af Posten Norges omsætning fra logistik.15 Posten Norge driver blandt andet 
logistik- og fragtforretning i Danmark og Sverige gennem datterselskabet Bring. Posten 
Norge har også købt 34% af Danske Fragtmænd, og det er hensigten, at de skal over-
tage Danske Fragtmænd fuldt ud.16 
 

                                                                                                                                                                  
11  I Østrig var der i 2016 ca. 1,67 breve per husstand per dag mod 1,54 breve per husstand per dag i Danmark i 

2006. Se Statistics Austria (2017), “Labour Force Survey (micro census)”; Statistics Austria (2017), “Leistungs- 
und Strukturstatistik ab 2008”; Österreichische Post (2016) Annual report 2016, side 84  

12  Se Poste Italianes årsrapport 2016, side 7. 
13  Senest har Danske Bank droppet aftalen med PostNord, fordi antallet af transaktioner på postfilialerne er faldet 

med 75% de seneste fire år, se Berlingske Business (24.05.17), ”Danske Bank dropper aftale med PostNord”  
14  Se Finans (26.12.2016), ”3 ud af 4 bankfilialer er forsvundet siden 1980'erne” 
15  Se Posten Norges årsrapport 2015 side 34 
16  Se Danske Fragtmænds hjemmeside  
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I 2016 kom 46% af finske Postis indtægter fra pakker og logistik.17 Samme år kom hele 
83% af Deutsche Post DHLs globale indtægter fra logistik, fragt og ekspres.18  
 
For PostNord er den fortsatte udvidelse til logistik en lovende vej. Det skyldes primært 
tre grunde: (i) logistik er et stigende marked, (ii) der er store samdriftsfordele at hente, 
og (iii) PostNord har allerede fodfæste på det danske logistikmarked samt en høj mar-
kedsandel i Sverige. Det betyder, at knowhow og ressourcer allerede findes internt i 
virksomheden.  
 
Det stigende logistikmarked hænger sammen med, at den danske e-handel er i vækst. 
Det medfører et voksende behov for logistik til og i Danmark. I 2016 omsatte den dan-
ske e-handel varer for ca. 37 milliarder kroner.19 Det er en stigning på 70% fra 2012. I 
2021 forventes e-handlen at stige til 52 milliarder, se Figur 6.  
 

Figur 6 Omsætningen i dansk e-handel (mia. kr.) 

 

Kilde:  IPC (2017) IPC Carrier Intelligence Reports 2017 – PostNord 2017, side 12.  

 

Den voksende e-handel øger behovet for logistik, både i form af pakkelevering men 
også i form af de processer (fx transport og lagerstyring), der foregår inden pakken kan 
sendes til forbrugeren. En del virksomheder outsourcer leverancen af varerne, og lader 
en anden virksomhed står for logistikfunktioner som fx lagerstyring (såkaldt tredje-
partslogistik). Denne udvikling åbner nye forretningsmuligheder for PostNord.  
 
I forhold til levering af e-handel er en vigtig konkurrenceparameter at kunne levere for-
sendelserne på den måde, som forbrugerne efterspørger og ønsker at betale for.  
                                                                                                                                                                  
17  Se Postis årsrapport 2016, side 129   
18  Se Deutsche Posts årsrapport 2016, side 59-65. Deutsche Post DHL er både en national postvirksomhed og en 

stor global logistik- og fragtvirksomhed. Deutsche Post DHL opgør ikke hvor stor en andel af deres indtægter fra 
logistik, der stammer fra Tyskland, og vi har derfor angivet andelen af de globale indtægter.    

19  Hertil kommer køb af fx rejser og billetter, der ikke kræver levering. 
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I Danmark foretrækker forbrugerne typisk en af tre former for levering: (i) levering til 
et distributionspunkt som fx en pakkeboks, (ii) levering til postkassen med et postbud 
eller (iii) levering til hjemmet med mulighed for, at forsendelsen kan blive afleveret, 
selvom de ikke er hjemme.20 Værdien af det netværk til omdeling af breve, som Post-
Nord allerede har, er derfor høj inden for dette segment: PostNord når allerede ud til 
de enkelte husstande og giver dermed mulighed for hjemmelevering.  
 
Samtidig giver kombinationen af breve, pakker og logistik PostNord mulighed for at 
høste store samdriftsfordele, fordi PostNords netværk kan bruges til at omdele flere 
forskellige former for post. Muligheden for samdrift spiller en vigtig rolle i PostNords 
nye produktionsmodel, som blev offentliggjort i foråret 2017.  
 
Produktionsmodellen betyder, at den særskilte infrastruktur til omdeling af breve bli-
ver udfaset. I stedet vil breve enten blive håndteret i et basis flow med omdeling i løbet 
af fem dage, eller omdeles i et hurtigt flow inden for et døgn.21 Med den nye produkti-
onsmodel tager PostNord endnu et skridt væk fra at være en traditionel postvirksom-
hed baseret på omdeling af breve til at være en logistikvirksomhed, der tager breve med 
ved omdeling af pakker. 
 
Den nye produktionsmodel giver særligt mulighed for samdriftsfordele i omdelingen og 
i transporten mellem pakketerminaler og distributionshubs, se figur 7.  
 

                                                                                                                                                                  
20  Se PostNord (2017), ”E-commerce in the Nordics 2017”, side 15 
21  Se PostNord (2017), ” PostNord styrker omstillingen i Danmark yderligere”  
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Figur 7 PostNords nye produktionsmodel 

 

Kilde:  PostNord 

 
For PostNord er det en fordel, at én lastbil kan afhente og transportere pakker, paller 
og gods sammen. Tidligere har PostNord anvendt separate lastbiler, der har kørt fra 
forskellige terminaler med forskellige produkter. Fremover kan dette optimeres i et 
samlet flow.  
 
Udover synergien på produktionssiden er der også fordele for kunderne ved at have én 
leverandør, som både kan håndtere tungt gods og pakker. Et eksempel er værktøjskæ-
den Carl Ras, se boksen nedenfor. 
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Carl Ras: Attraktivt med én leverandør til pakker, paller og gods 

Carl Ras er en værktøjskæde, som servicerer håndværkere med værktøj og materi-

aler i hele landet. Carl Ras har en webshop og ca. 300 medarbejdere. Lageret rum-

mer omkring 27.000 varenumre.  

 

PostNord i Danmark sørger for alle dag-til-dag leveringer af materialer og værktøj fra 

Carl Ras til den danske byggebranche. Søm, skruer, fugemasse, boremaskiner og 

tungere udstyr bliver dagligt afhentet fra Carl Ras og leveret til håndværksmestre 

rundt om på landets byggepladser. 

 

Valget af PostNord hang tydeligt sammen med det brede logistiktilbud:  

 

”For os er det interessant, at PostNord kan både pakker og den tungere logistik. Vi 

kan i højere grad sikre vores kunder en samlet levering.”(Ralf Jensen, projektleder 

hos Carl Ras) 

Kilde: PostNord 

 
Der er altid risici forbundet med implementeringen af nye forretningsstrategier, og det 
gælder naturligvis også for PostNord. PostNord kan dog i transformationen drage nytte 
af den knowhow og de ressourcer, der er opbygget i både den danske den svenske del af 
koncernen. PostNord har allerede fodfæste på det danske logistikmarked, samt en høj 
markedsandel i Sverige. 
 
Alt i alt konkluderer vi, at det er normalt for postvirksomheder at udnytte deres net-
værk af postmedarbejdere og postfilialer til andet end at uddele post. Postvirksomhe-
derne gør dette for at opnå stor- og samdriftsfordele.  
 
For PostNord konkluderer vi, at det er en lovende vej at kombinere breve, pakker og lo-
gistik. Kombinationen kan medføre, at det bliver muligt at opretholde postbefordrings-
pligten selv med den lille brevmængde. 
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Om Copenhagen Economics 

  
Copenhagen Economics er Nordens førende samfundsøkonomiske konsulenthus. Vo-
res eksperter yder uafhængig rådgivning om bl.a. regulering, konkurrencesager, inter-
national handel og samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. 
 
Vi leverer ’Hard facts and clear stories’ med henblik på at hjælpe vores kunder og deres 
interessenter til at træffe kvalificerede beslutninger baseret på grundige analyser.  
 
Over de seneste 15 år har Copenhagen Economics været en hyppig leverandør af analy-
ser til både private og offentlige kunder i postsektoren. Vi har gennemført tre store stu-
dier af postsektoren til Europa-Kommissionen, og er lige blevet valgt til at gennemføre 
endnu et studie af udvikling i den europæiske postsektor fra 2014-2017.  
 
Vi har herudover gennemført to analyser for US Postal Regulatory Commission og ar-
bejdet for postregulatorerne i Finland, Sverige og Norge. Sideløbende har vi rådgivet en 
række private postvirksomheder i 12 forskellige europæiske lande. 
 
Copenhagen Economics A/S blev etableret i 2000. I dag beskæftiger virksomheden 
mere end 75 eksperter, hvilket gør Copenhagen Economics til en af de største grupper 
af professionelle økonomer i det kontinentale Europa. 


