
 

 
 
Klimakrisen står desværre ganske klart for os alle – både som kunder/forbrugere og 
virksomheder. Sikring af, at virksomhedernes varer i 2030 er CO2-neutrale, uden at 
omkostningerne samtidig øges dramatisk, eller nødvendige varer ikke når frem, bliver en 
vigtig logistik- og planlægningsopgave. Dette kræver gode beslutninger og intelligente 
løsninger, og vi må stille os selv spørgsmålene: Hvor og hvordan vil vi producere? Hvilken 
råvare fra hvilken leverandør skal vi vælge? Hvilken transportform skal vi vælge? Hvad er 
omkostningerne i alt med hensyn til CO2, penge og leveringstid? Kan, skal og vil vi gå på 
kompromis? 
 
Vælg det bedste alternativ 
Vi har brug for en løsning, hvormed vi kan træffe den bedste, mest brugbare og samtidig 
mest CO2-neutrale beslutning på tværs af hele forsyningskæden. En løsning, der giver et 
overblik baseret på onlineopdaterede data, så vi kan se konsekvenserne og træffe den bedst 
balancerede beslutning baseret på forskellige alternativer/scenarier. Nye it-
planlægningsværktøjer sammen med det rigtige logistiksetup giver mulighed for at få et 
præcist overblik over, hvilke konsekvenser forskellige beslutninger har for miljøet (CO2-
påvirkning). Nedenfor ses et eksempel med tre alternativer, hvor en samlet score automatisk 
beregnes for CO2-forbrug, økonomi og leveringstid. 
 

 
 
 
 



 
Ved eksemplet har en sælger således konkret per salgsordre mulighed for at anbefale kunder 
eller ledelse måder at sænke CO2-udledningen på, samtidig med at man forbliver rentabel. Et 
andet eksempel på en reduktion af CO2-forbrug kan være, at virksomhederne proaktivt i 
deres strategiske og taktiske planlægning (Sales and Operations Planning – S&OP) justerer 
processer og tilretter de produkter, de planlægger at producere og gøre tilgængelige til salg i 
de enkelte lande, med det formål at sikre lokale CO2-reduktioner og undgå bøder. 
 
Valide data 
Valide data er forudsætningen for at kunne planlægge optimalt. ERP-systemerne kan levere 
gennemsigtighed og data til planlægningsværktøjer i forhold til et produkts CO2-udledning på 
tværs af hele værdikæden, inklusive produktion, råmaterialer, energiforbrug og transport. 
Virksomhederne kan ligeledes integrere data fra produktdatabaser og tredjepartsløsninger, 
så de kan analysere og forstå CO2-informationerne. For at sikre sammenhæng er det oplagt 
at dele CO2-data mellem virksomheder i forsyningskæden, og der eksisterer i dag forskellige 
initiativer eksempelvis i bilbranchen. 
 
Optimeret logistiksetup 
På lige fod med de traditionelle planlægningsdata skal CO2-relevante data indgå og være 
afspejlet i virksomhedernes forretningsprocesser og it-systemer. Kan en vare transporteres 
hurtigt med fly, men med en højere CO2-udledning end ved transport med lastbil, skal disse 
alternativer være indarbejdet i logistik- og datamodellen. Hvis produktionen kan producere 
med et lavere forbrug af energi, men med et højere forbrug af arbejdskraft, så er  
det nødvendigt, at processer og masterdata indeholder disse informationer. 
 
På toppen af valide data og et CO2-optimeret logistiksetup foregår den avancerede 
planlægning.  
 

 
 
 
 
 



”Advanced Planning & Scheduling” værktøjer 
Der findes flere gode avancerede planlægningsløsninger (Advanced Planning and Scheduling) 
på markedet i dag, så som SAP IBP, Kinaxis, o9 og Anaplan. Værktøjerne har forskellige stærke 
og mindre stærke sider, men fælles for disse løsninger er, at planlægningen typisk starter 
med forecast, herefter netværksplanlægning på tværs af leverandører, 
produktionskapaciteter, lagre og kunder og til sidst finplanlægning i forhold til den enkelte 
maskine eller afdeling. 
  
Hvordan kan man komme i gang 
Planlægningen kan være konfigureret til som udgangspunkt at planlægge med lavest mulig 
CO2-udledning, hvilket selvsagt vil være bedst for miljøet. Men i en dynamisk verden, hvor 
leverancer fra leverandøren, transportforhold, forhold i produktionen og kundens 
behov/ønsker hele tiden ændrer sig, vil der være behov for at skulle træffe nye beslutninger 
og hurtigt replanlægge på den nye baggrund. I den forbindelse er det vigtigt, at man ved 
hjælp af planlægningsløsningen enkelt og overskueligt kan præsentere de bedst mulige 
scenarier, for eksempel i et ”Score Card” eller ”Control Tower”, så virksomheden kan træffe 
den bedste beslutning eksempelvis med øget fokus på lavest muligt CO2-forbrug. 
 

 
 
Deloitte kan understøtte virksomheder med at fremskaffe, tilrette og validere data i 
virksomhedens ERP-system (for eksempel SAP ECC & S4/HANA), tilrette nye logistikprocesser 
eller udvælge og implementere en ny planlægningsløsning. Deloitte har desuden erfaring 
indenfor andre relevante områder som ledelsesrådgivning, change management, test, 
rapportering og compliance. 
 

 


