
Global Transport and Logistics

Intelligent logistikk reduserer 
miljøpåvirkningene

Det svenske bryggeriet Spendrups bruker 
DSV til sine Just-In-Time leveringer - ikke 
bare for drikkevarer men også for tomme 
aluminiumsbokser fra leverandøren Ball.

Spendrups bruker nå DSV for å transportere 
ubrukte tomme bokser til bryggeriet, og ikke 
bare for å transportere boksene med øl fra 
bryggeriet i midt-Sverige og ut til kundene. 

Ball produserer sine bokser på fabrikken i 
Malmø, sør i Sverige, hvor DSV henter og 
leverer til Spendrups bryggeri i midt-Sverige, 
600 km unna. Den samme traileren frakter 
boksene tilbake til Malmø-regionen - men nå 
er boksene fylt opp med øl eller brus.

Det er et flott tiltak for miljøet da det 
reduserer både antallet trailerturer 
og CO2 utslippet - noe som er veldig 
viktig for Spendrups.”

- Claes Åkesson, Director Environmental & 
Sustainability i Spendrups Bryggeri

Tidligere var det en annen leverandør som 
hadde kontrakt på å levere de ubrukte 
boksene fra Ball til Spendrups, men siden DSV 
allerede transporterte fra Ball til Danmark 
og Norge var det fornuftig for Spendrups 
å bytte til DSV. DSV kunne også tilby den 
kapasiteten Spendrups etterspurte, inkludert 
i sesongtoppene hvor det er behov for flere 
trailere enn til vanlig.

Spendrups har inngått en treårs-avtale med 
DSV. Dedikerte DSV-ansatte og transportører 
jobber tett med både Spendrups og Ball, og 
sjåførene kjenner kundenes behov. Alle har 
fått opplæring og har skriftlige instruksjoner 
på hva som skal gjøres hvis noe går galt, for 
eksempel uforutsette forsinkelser i trafikken.

Tidskritisk transport med høye krav 
til hygiene.

Spendrups setter høye krav til hvordan 
boksene behandles for å være sikre på at 
de er rene. Alle trailerne forsegles når de 
forlater Ball, og hvis forseglingen er brutt ved 
ankomst til bryggeriet betyr det automatisk 
avvisning av forsendelsen da den kan ha 
blitt utsatt for noe som kan ha forurenset 
boksene.

Tur-retur for miljøet!

Om Spendrups

Spendrups er en familiebedrift som ble 
grunnlagt for over hundre år siden. De 
brygger flere typer øl samtidig som de 
produserer forskjellige brustyper. Alle 
øl-typene er produsert i henhold til 
German Beer Purity Law of 1516 - hvor 
ingrediensene kun kan være bygg, humle, 
vann og gjær. 

www.spendrups.se
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