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e-Transportmøte-10-10-13-ref-V02 

 

Utvalg for e-Transport – møte 10.oktober 2013 – referat 

Til stede fra:  

DSV: Vigeir Bakke, Mats Rosén (invitert foredragsholder) 

Tollpost Globe: Rune Pettersen, Sissel Lien, Inge Håvard Unhjem 

Bring: Karsten Haugstad, Edlade Mpambara 

DHL Express: Roger Nyhaugen, Kristoffer Stenshol 

Nordcarrier: Arild Nybakk 

Postnord Logistics: Christian Uhlir 

KGH Customs Services: Hans Hogeland 

TakeCargo: Dan Persen 

Edisys: Jostein Frømyr 

NorStella: Terje Olsen, Anne Salvesen, Olav Hermansen (ref.) 

Dagsorden: 

1. Innkalling, referat og godkjenning av dagsorden 

2. Simple Transport-XML 

a. Implementasjonsguide 

b. Track and trace funksjon 

c. Farlig gods informasjon 

d. Tollinformasjon 

3. Elektronisk meldingsutveksling innen flyfrakt 

4. e-freightløsninger basert på PEPPOL-infrastrukturen 

5. EHF-faktura for transport 

6. Prioritering av saker og temaer 

7. Neste møte 

1. Innkalling, referat og godkjenning av dagsorden 

Det var ingen anmerkning til disse punktene. Etter dette fulgte en kort presentasjonsrunde. 

2. Simple Transport-XML 

Arild Nybakk innledet. Se hans bakgrunnsnotat – vedlegg 1. 

 

Nybakk rekapitulerte noen hovedtrekk fra arbeidet med Transport-XML. Fram til rundt 2010 
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var arbeidet fokusert på den store Transport-XML-meldingen. Da denne viste seg unødig 

kompleks, ble en enklere versjon, simple Transport XML introdusert. Det foreligger pt. to 

versjoner av denne meldingen:  

- Versjon 11.0 

- Versjon 11.1 

Selv om versjon 11.1 har sine fordeler, ref. vedlegg 1, er versjon 11.0 allerede i bruk og ble 

rapportert å fungere tilfredsstillende. På dette grunnlag ble det vedtatt å prioritere denne 

versjonen mht. utarbeiding av en implementasjonsguide. 

Vedtak: Arild Nybakk utarbeider en implementasjonsguide for Transportjob-meldingen i 

samarbeid med Christian Uhlir. Arbeidet fullføres før julen 2013. Guiden gjøres tilgjengelig 

via NorStella. Det tas sikte på å presentere guiden på neste utvalgsmøte. 

Track and trace melding i simple Transport-XML e blitt etterlyst. Arild Nybakks innspill, 

finnes vedlegg 2. 

Det ble diskutert hvor detaljert «Reason» skulle angis i meldingen. Ulempen med å være for 

spesifikk er at dette hindrer bruk av meldingen.  Det kan således være fordel å lage en enkelt 

«hendelsesmelding». Punktet «Action» bør tas med. 

Vedtak: Inge Håvard Unhjem, Edlade Mpambara, Dag Sørensen og Christian Uhlir utarbeider 

forslag til endret track and trace melding før julen 2013. 

Farlig gods informasjon 

Anne Salvesen har sammen med Inge Håvard Unhjem og Dag Sørensen utarbeidet et forslag 

til et nytt farlig gods-objekt i simpleTransportXML til erstatning for det vi har p.t. Se vedlegg 

3. Det nye objektet er representert ved et endret Dangerous Goods-element med nestede 

elementer. 

Forslaget tar utgangspunkt i frakt på bil og jernbane. Det ble etterlyst at meldingen også 

kunne vise til respektive reglementer for sjø- og flyfrakt.  Det var stemning for å føye til et 

slikt attributt. 

Det ble diskutert på hvilket nivå farlig informasjon gods skulle gis i meldingen (på lastebærer- 

kolli – eller pakkenivå). 

 

Vedtak: Inge Håvard Unhjem utarbeider et forslag til revidert farlig gods melding basert på 

tilbakemeldingene fra utvalgsmøtet. Arbeidet foregår parallelt med implementasjonsguiden 

for Transportjob-meldingen og ferdigstilles før julen 2013. 

Tollinformasjon 

Hans Hogeland påpekte effektiviseringspotensialet som ligger i å kunne bruke transport-xml-

meldingen TransportJob som input i arbeidet med tolldeklareringen. Mye relevant 
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tollinformasjonen ligger allerede i meldingen.  Det var stemning for at denne meldingen får 

en Customs informasjon del på heading-nivå. 

Vedtak: Inge Håvard Unhjem og Dag Sørensen i samarbeid med Hans Hogeland utarbeider 

en Customs informasjon del på heading-nivå. Arbeidet samordnes med Arild Nybakk. 

3 Elektronisk meldingsutveksling innen flyfrakt 

Olav Hermansen, NorStella, ga en oppdatering om bruken av elektronisk meldingsutveksling 

innen flyfrakt.  Både utviklingen av standardiserte XML-meldinger og det forhold at det nå 

har blitt mye enklere å koble seg til «meldingsfellesskapet» («sign once, connect all») har 

gjort at bruken av IATAs meldinger nå brer om seg. En rekke internasjonale flyselskaper, 

flyspeditører og bakkehåndteringsselskaper er i ferd med å implementere meldingene. 

 

Presentasjonen er gjengitt i vedlegg 3. Se også vedlegg 4 som er en gjengivelse av en artikkel 

i Logistikk & Ledelse om samme tema. 

4. e-freightløsninger basert på PEPPOL-infrastrukturen 

Mats Rosén presenterte DSVs arbeid på dette området. Han presentasjon finnes i vedlegg 6. 

Rosén påpekte at skandinaviske land har vært og er pionerer når det gjelder å ta i bruk 

elektroniske meldingsutveksling, også innen transport og logistikk.  Samtidig understreket 

han begrensningene i punkt til punkt kommunikasjonen via EDIFACT-meldinger som ble 

etablert på 1990-tallet. 

Mangelen på standarder og felles meldingssett har ført og fører til mye kostbar mapping 

mellom systemer.  Det EU-støttede eFreight-prosjektet vakte derfor DSV Sveriges interesse. 

Stena Line, som jobbet med å utvikle en web-basert bookingservice, var også interessert i å 

delta. Via Stena Lines web service kan man på få sekunder få booket og bekreftet transport. 

GS1 sine xml-meldinger for transportinstruksjon og transportstatus (se vedlegg 4) viste seg 

her nyttige. Meldingsutvekslingen baserer seg på aksesspunkter og infrastrukturen i PEPPOL.  

Et viktig resultat av dette arbeidet var en bevisstgjøring av hvem som bør få og ikke få 

hvilken informasjon. Det gjelder blant annet vare- og security-informasjon. Meldingene DSV 

og Stena Line bruker er basert på GS1 sine nøkler. Istedenfor å lage subsets har mans satset 

på utarbeide implementasjonsguider. Rosén karakteriserte meldingene som komplekse, men 

ikke kompliserte. 

DSV i Sverige har sett at meldingsoppsettet som er utviklet i forbindelse med e-

freightprosjektet også kan gjenbrukes i andre sammenhenger. På DSVs terminal i Landskrona 

brukes således de to nevnte meldingene fra GS1. Bruken har i sum både ført til økt sikkerhet 

og minsket tidsbruk hos sjåførene som er innom terminalen. En utfordring er at sjåfører fra 

en rekke nasjonaliteter og som behersker ulike språk er innom terminalene. Fordelene ved 

e-Freight-teknologien er at DSV nå kan knytte seg mot andre partnere (Viking line, lastebil- 
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og jernbaneselskaper) langt raskere. Tidsbruken ved implementering er i følge Rosén nå 

redusert med rundt 60 % selv om DSV utvikler en ny implementasjonsguide for hver relasjon 

der det etableres elektronisk meldingsutveksling.  

4 e-freight løsninger basert på PEPPOL-infrastrukturen 

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) –infrastrukturen baserer seg på den 

internasjonalt anerkjente standarder for informasjonsutveksling, UBL (Universal Business 

Language, en OASIS standard). PEPPOL legges til grunn i stadig flere EU-land. Peppol 

standarden står spesielt sterkt i de skandinaviske landene og er pålagt bruk i Norge ved 

handel med stat og kommuner (kommuner fra 2015). NorStella deltar i PEPPOL-arbeidet og 

er medlem av ‘governance’ organisasjonen Open Peppol. 

5.  EHF-faktura for transport 

Jostein Frømyr redegjorde for utviklingen på dette området. EHF (Elektronisk 

HandelsFormat) er det standard fakturaformatet som kreves ved salg til offentlige 

virksomheter i Norge. I tillegg til EHF-faktura er det nå etablert andre meldinger som legger 

til rette for en komplett elektronisk innkjøpsprosess: katalog, ordre og leveranse. NorStella 

kjører kurs i dette utvidete meldingssettet. 

I utgangspunktet er EHF-formatet strengt definert da det gis liten åpning for å ta inn ekstra 

fakturainformasjon utover den som er definert i meldingen. På energisektoren er det 

imidlertid utviklet et eget vedlegg som kan brukes. Spørsmålet om det er behov for en 

liknende ordning for transportsektoren. Dette bør i så fall formidles til DIFI – som eier av 

EHF-formatet. 

Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Inge Håvard Unhjem og Karsten 

Haugstad, som i samarbeid med Arild Nybakk og Terje Olsen vurderer behovet for et eget e-

fraktfakturaunderlag.  Det siktes mot at gruppen for til et møte med DIFI i løpet av året både 

for å avklare behovet for dette og i så fall bidra med teknisk input til DIFI. 

6.  Prioritering av saker og temaer framover 

Det var en rundt bordet runde der de enkelte møtedeltakerne ga til kjenne sitt syn på 

utvalgets arbeid og framtidige prioriteringer. Stikkordsmessig framkom her blant annet: 

 Klar stemning for å fortsette arbeidet med å videreutvikle Simple transport-XML 

 Viktig å ha standardiseringsfilosofi i bunn for ikke å skape unødvendig kompleksitet 

 En viktig møteplass for utveksling av erfaringer og oppdateringer 

 En sterkere kobling mot Tollvesenet hva angår meldingsutveksling 

 Økt vekt på å gjøre meldingene multimodalt anvendelige 

 Trekke sterkere inn meldingsutveksling ved frakt på jernbane 

 Viktig at utvalget involverer seg i konkrete prosjekter 

7. Neste møte 
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Utvalgssekretariatet vil søke å ta hensyn til disse innspillene ved utarbeiding av dagsordenen 

til neste møte. Neste møte er berammet til torsdag 23.januar 2014. 

I forbindelse med møtereferat vil også bli sendt ut et forslag til mandat for utvalget. 

 

Vedlegg: 

1. Transport-XML-innspill-091013 

2. Track and trace melding i simple Transport-XML 

3. Farlig gods informasjon i Transport-XML 

4. Presentasjonen «Elektronisk meldingsutveksling innen flyfrakt» 

5. «Sikker landing av Cargo-XML-meldinger». Kilde: Logistikk & Ledelse nr. 8-2013 

6. Presentasjon av DSVs bruk av e-freightløsninger basert på PEPPOL-infrastrukturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


