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Dette er

2 MILLIONER MEDLEMMER

Medlemmer og deleiere i samvirkelag

63 SAMVIRKELAG
eier butikkene

F.eks.:
Coop Midt-Norge
Coop Nordvest
Coop Fosen
Coop Rye

1197 BUTIKKER

Innen dagligvare

28.000 medarbeidere i 
butikk, disse er ansatt i 
samvirkelagene

COOP NORGE EIENDOM AS

COOP NORGE SA

COOP NORGE INDUSTRI AS NORSK BUTIKKDRIFT AS

Forvalter samvirkelagenes interesser. 
Ansvar for innkjøp, sortiment 
kjededrift, markedsføring og 
distribusjon



Agenda / innhold

1) Hvor i Coop oppstår endringene?

2) Logistikk i Coop

3) Hvorfor strukturendringer?          
En bransje i utvikling?

4) Videre planer i Midt-Norge for Coop Norge SA 

TR 26/22  COOP sine planer for logistikk- og lagerfunksjonene. 
Sak:  COOP vedtok i 2021 å sentralisere mere av sine lager-logistikkfunksjoner til Østlandet, 

og det gjorde at 65-70 arbeidsplasser forsvant fra Trondheimsregionen. Det er det for sent 
å påvirke nå, men det er interessant å høre hva som er COOP sine planer videre framover, 
og – i en større sammenheng - om det generelt er slik at lager/logistikk funksjoner i større 
grad blir sentralisert til det sentrale Østlandet. 



Hvor i Coop oppstår endringene?

Produsent Artikkel Kolli Pall Transport Fabrikk Pall Transport Grossist Pall Transport Distribusjons-
senter Transport Kolli Artikkel Butikk Kunde / 

forbruker

Endring besluttet 
28. mai 2018:
- Transport
- Lagerlegging
- Salgsområder
- Bemanning 



Logistikk i Coop

• Totalt 1 000 ansatte (eks transport)

• Plukker ca. 150 000 000 kolli i året (eks paller)

• Høy andel automatplukk

• Ca. 4500 leveranser til butikk hver uke

• Transporterer 3 000 000 m3 årlig

• Ca. 300 lastebiler inn og ut fra lagrene daglig, 
kjører ca. 21 millioner km fra lagre til butikk årlig

Trondheim
30.000 m2

Tromsø
17.635 m2

Bergen
13.700 m2

Stavanger
24.000 m2

CLog
88.000 m2

Nasjonalt logistikkapparat som håndterer enorme volum



Logistikk i Coop – endringer i bemanning per lager

Servicesenter butikk samles i Trondheim (regionene) og på CLog



Hvorfor strukturendringer?          
En bransje i utvikling?



Tøft markedet i stadig utvikling som setter krav til oss

• 70% av dagligvaremarkedet er lavpris, og 
det øker

• Digitalisering, netthandel og radikale 
endringer i kundeadferd 

• Bransjeglidning

• Prisutviklingen har over tid vært svakere 
enn kostnadsveksten

• Konkurrenter effektiviserer  

Skaper kostnadspress,  
effektiviseringsbehov og 
endringsfokus



Generelle leverandørforhold
• Varene kommer, i all hovedsak, til Norge via Østlandet
• Mange norske leverandører er på Sør-Østlandet
• Økt automatisering, spesialisering og kostnadsfokus 

fører til sentralisering i leverandørleddet

Hvorfor sentralisering og økt konsentrasjon på Østlandet?

Sentralisering
• Høy sentraliseringsgrad (eller enda høyere volum) er en 

forutsetning for at vi kan investere i automatisering, 
grunninvesteringen er svært høy

• Effekten av høy automatiseringsgrad er kritisk for 
kostnad og effektivitet

• Hovedtyngden av markedet er på det sentrale Østlandet 
(demografi og befolkningstetthet)



Teknologiutvikling berører oss alle – også Coop 

ANSIKTSGJENKJENNING?

DIREKTEBESTILLING FRA KJØLESKAP?
BEMANNINGS- OG KASSELØSE BUTIKKER?

AR I BUTIKK?

AUTONOM HJEMLEVERING?

FULLSTENDIG TRANSPARENS I VERDIKJEDE?

I DAG

PÅVIRKNING I HANDELSBRANSJEN

TEKNOLOGISKE INNOVASJONER

3D-PRINTING AV MAT?

Endringstakten har aldri vært så 
rask som i dag, men den vil aldri 
være så sakte igjen

— Justin Trudeau, 
Statsminister Canada



Videre planer i Midt-Norge for Coop Norge SA

Coop Norge SA vil fortsatt ha betydelig virksomhet i Midt-Norge

• Goman Bakeriet AS, Røra Fabrikker AS og Tradeway AS

• Lager- og logistikkfunksjoner på Tiller

I tillegg en sterk tilstedeværelse med et omfattende butikknett i hele regionen!
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