
Referat-møte-230114-V03 

Utvalg for e-transport 

Møte 23.januar 2014 – referat 

Til stede: 

 Siw Midtgård Meckelborg, Edisys Consulting AS 

 Inger-Anne Endresen, Toll- og avgiftsdirektoratet 

 Både Indredavik, Timpex AS 

 Terje Hovland, Transportnett AS 

 Anders Schjølberg, ProTeria AS 

 Jens Fiedler, ProTeria AS 

 Svein Terje Berg, Systema AS 

 Jan Frode Aspevik, GS1 Norway 

 Petter Thune Larsen, GS1, Norway 

 Inge Håvard Unhjem, Postnord Logistics AS 

 Christian Uhlir, Postnord Logistics AS 

 Jan Vidar Knutslid, Descartes (KSD Software) AS,  

 Per Olafsen, Descartes (KSD Software) AS 

 Arild Nybakk, Nordcarrier AS 

 Eivind Bardal, CargoNet AS 

 Jonas Mæhlum, CargoNet AS 

 Tomas Rez, Schenker AS 

 Karsten Haugstad, Posten Bring 

 Dag Sørensen, Bring 

 Terje Olsen, NorStella 

 Olav Hermansen, NorStella (ref.) 



Dagsorden: 

1. Simple Transport-XML: Track and trace-meldingen 

2. Simple Transport-XML: Transportjob-meldingen 

3. Jernbanefrakt og meldingsutveksling 

4. TVINN-systemleverandører og arbeid med transportmeldinger 

5. Innspill til temaer på neste møte 

 

1. Simple Transport-XML: Track and trace-meldingen 

Arild Nybakk gjennomgikk implementasjonsguiden for TrackAndTrace message type version 

10.0. Av momenter som ble kommentert /diskutert under gjennomgangen var: 

 Guiden baserer seg på UN/CEFACT core component types  

 Status avsender og mottaker er de sentrale aktørene i denne meldingen 

 I TrackAndTrace meldingen inneholder rot-elementet XML-attributtene collaboration, 

profile og messageFunction mv. 

 «Event» er nøkkelelement i Track and Trace meldingen 

 TrackAndTrace-meldingen kan formidle status både på Consignment- og Package-nivå. 

Diskusjonen på møtet gikk på den semantiske tolkningen dersom en melding ikke 

inneholder Package-elementer (dvs. den opererer kun på Consignment-nivå): Betyr 

dette da at rapportert status gjelder samtlige kolli i sendingen? Eller er dette en 

rapportering av en sendingsstatus der det er udefinert om aktuell status gjelder 

samtlige kolli eller ikke? Den semantiske beskrivelsen i guiden p.t. følger førstnevnte 

tolkning. På møtet var det ønske om å beholde denne tolkningen. Den omvendte 

tolkningen ville innebære at man måtte inkludere samtlige kolloidentifikatorer i en 

melding som rapporterer en status som gjelder hele sendingen. 

 Event- og reason kodelister. Når det gjelder reason er det flere kodelister i bruk, ikke 

bare basert på internasjonale standarder, men også på firmaspesifikke koder 

 Det var stemning for å legge inn informasjon om GPS-koordinater i meldingen. Et 

forslag om å åpne for at GS1s GLN-koder (Global Location Number) kunne inkluderes 

ble også vedtatt 

 -Det er et eget objekt (XML-element) som heter Acceptor. Elementet inneholder en 

link til objekt som er tenkt å inneholde underskrift/bilde. Det er i utgangspunktet 

også hovedhensikten med dette elementet 

 Skal TrackID-kobles til evt. sendinger i container? 

 Typen action som tas – kodeverk? 



 Source ID – slik meldingen er i dag er source teknologinøytralt. Viktigheten av dette 

ble understreket på møtet, blant annet i lys av økt bruk av smarttelefoner istedenfor 

PDA  

 Det ble fra PostNords side foreslått å inkludere en systemType i Source-elementet, for 

å kunne identifisere kildesystemet. 

 Meldingsarbeidet så langt har ikke inkludert validering. Schematron kan i så fall være 

interessant å benytte 

Vedtak: Arild Nybakk tar med seg aktuelle tilbakemeldinger. En revidert 

implementasjonsguide utarbeides for så og å bli sendt på høring med en gitt svarfrist. 

 

2. Simple Transport-XML: Transportjob-meldingen 

 

Forslaget lagt fram på møtet er versjon 11.0 av TransportJobmeldingen. Det er allerede er 

lagt ned mye arbeid i utvikling av denne meldingen. Implementasjonsguiden som sådan ble 

vedtatt på forrige møte i e-transportutvalget 10.10.2013. Derfor konsentrerte man seg på 

dette møtet om gjennomgangen av de to tilleggspunktene: 

 Tollinformasjon 

 Farlig gods 

Tollinformasjon 

 Denne delen av meldingen åpner for en elektronisk input til tolldeklarasjonen, ideelt 

sett slik at inputen er mest mulig fullstendig 

 Varelinjene i CustomsInformation har ikke noen relasjon til de transporttekniske 

varelinjene i GoodsItem. 

 Ønske om å ha med «additional documents» 

 Det er forskjellige tollpreferanseregimer. EUs system er ikke identiske med det norske, 

ref. «Preference Code» 

 Det er ønskelig å ta med MRN-nummeret brukt i transitteringen. Kan stå som 

sekundærreferanse under sendingsnummer 

I vedlagte melding er det lagt opp til å angi statistisk verdi.  Hvorvidt også verdi inkludert 

evt. toll og avgifter burde inkluderes ble diskutert (og dette er bl.a. tatt opp av KGH). 

Møtet besluttet å la dette vente til en senere versjon, slik at man tar seg tid til å behandle 

det på en ordentlig måte. Innspillet fra Hans Hogeland, KGH Customs Services AS er 

gjengitt i vedlegg 1. 



Når det gjelder tollinformasjon vises også til innspillene fra, ref. vedlegg 3.  

For øvrig nevnte utvalgssekretæren at NorStella og Utvalg for internasjonal handelsforenkling 

planlegger et møte med Skatte- og Toll- og avgiftsdirektoratet 11.02 for å få til en forenklet 

praksis for autorisasjon av utførselsdeklarasjoner, og da fortrinnsvis i form av elektronisk 

meldingsutveksling. 

 

Farlig gods 

 Det kan være en fordel å spesifisere fareregime nærmere. Det var her enighet om å 

inkludere en regimeIding – men p.t. ikke noe utover dette. 

 Problemstillingen med sjåføransvar og fraktdokument ble tatt opp 

 Det samme gjaldt kritisk mengde – hvor mye man med hvilke tillatelser kan frakte av 

farlig gods type X og Y? 

Vedtak mht. implementeringen av toll- og farlig godsinformasjon i TransportJob-meldingen: 

Arild Nybakk utarbeider et nytt forslag til implementasjonsguide med en tidsfrist for høring 

blant utvalgsmedlemmene. Når det gjelder kulepunktene to og tre under farlig gods- se over 

– nøyer man seg i denne omgang med å ta med en obs-obs-kommentar om viktigheten av å 

være klar over disse samt å innrette seg etter ulike regelverk og gjeldende versjoner. 

 

3. Jernbanefrakt og meldingsutveksling 

 

Eivind Bardal og Jonas Mæhlum fra CargoNet innledet. Deres presentasjon er i vedlegg 2. 

CargoNet har implementert elektroniske tjenester i dag som webbooking, track and trace og 

elektronisk fakturering. Man opplevde likevel en mye mindre bruk av disse tjenestene og av 

elektroniske meldingsutveksling maskin-maskin enn man hadde forventet. Denne 

utfordringen ble særlig sett i forhold til: 

1. Synliggjøring av gevinsten ved elektronisk samhandling. Gevinstene var gjerne der, 

men fordeler seg ofte over mange transaksjoner. Det er derfor ikke så lett å «få øye 

på» gevinstene når det gjelder elektronisk samhandling 

2. Ulike forretningsregler: En del kunder har bookingsystemer med en tankegang basert 

på papirforsendelser, der for eksempel kun oversendelse av innkjøpsordre og 

ordrebekreftelse som «dokumenter» er tatt høyde for og ikke meldingsutveksling 

3. Informasjonsinnhold. Informasjon må være detaljert og i sanntid. 

Håndteringsinformasjon på en togterminal må for eksempel både omfatte lastbærer 

(container mv.) og tog. Enkelte kunder har ikke begrepet lastbærer i sitt 

meldingsvokabular. 



4. Meldingsstandarder er i utgangpunktet positivt, men … 

 … utfordringer knyttet til meldingsutveksling oppstår ofte før man begynner å snakke 

om standarder (på planet forretningsregler og informasjonsinnhold) 

 CargoNet er mer fokusert på at deres grensesnitt fungerer; og ikke like opptatt av 

standardisering 

 En markedsmessig utfordring ved innføring av meldingsutveksling er at de ulike parter 

tenderer til å fokusere klart mest på kundedelen av sine kontakter mens arbeidet mot 

leverandørsiden prioriteres klart lavere  

I den etterfølgende debatten ble det blant annet pekt på: 

 Utfordringen for kombinerte transporter mht. informasjonsutveksling kun på 

konsolideringsnivå, kontra meldingsutveksling på sendings- og pakkenivå som andre 

aktører i transportkjeden er ute etter. Kan man få til fungerende løsninger på flere 

nivåer? 

 Selv om CargoNet har GPS på sine lokomotiver er dagens system for sporing av hele 

containere ikke bra nok, ref. prosjekt med GS1, Coop og flere 

 Blir containeren mindre interessant som informasjonsenhet i framtiden og blir det 

mer fokus på pakkenivå? Ref. utviklingen av e-handel 

 Kundene foretrekker ofte å gå inn på en portal snarere enn å etablere elektronisk 

meldingsutveksling, selv om det betyr at man må legge inn informasjonen på nytt 

isteden for å gjenbruke informasjon 

Vedtak: Både ut fra ønsket å gjøre Simple-Transport-XML-meldingene mer multimodale, og 

ettersom CargoNet er en interessant aktør når det gjelder elektronisk meldingsutveksling 

inviteres representanter fra bedriften til å være med på kommende utvalgsmøter. 

 

 

4. TVINN-systemleverandører og arbeid med transportmeldinger 

Representanter fra ProTeria, Systema, Descarets og Timpex ga korte presentasjoner av sitt 

arbeid med meldingsutveksling. Foilene til Timpex, som hadde planlagt en kort powerpoint 

presentasjon, finnes i vedlegg 3. 

Selv om bedriftene i dag i ulik grad er engasjert innenfor området transportmeldinger så alle 

nytten av utvalgets arbeid og ikke minst arbeidet med Simple Transport-XML-meldinger. 

Vedtak: Utvalget ser klart nytten av å ha med TVINN-systemleverandørene i arbeidet og 

inviterer dem til å være til stede på kommende utvalgsmøter. 



5. Videre oppfølging. Saker til neste møte 

 

Begge Simple Transport XML-meldingene vil etter høringsrunde og korrigering være 

tilgjengelig via NorStella, og gratis for medlemmer. 

Av temaer som ble foreslått på neste møte var: 

 Videre arbeid med transportinfrastrukturen for meldingsutveksling, herunder PEPPOL 

og e-freight  

 Utvikle en informasjonsmodell mellom ulike standarder som et middel for å øke 

utbredelsen av Simple Transport XML og meldingsutvekslingen i transportbransjen  

 Praktiske erfaringer med bruk av Simple Transport XML-meldingene 

Et innslag om aktuell bruk av elektroniske meldinger innen sjøfrakt, ikke minst sett i et 

multimodalt perspektiv, kan også være interessant å ta opp, men ikke på neste møte. 

Vedlegg 

 Vedlegg 1-230114: Kommentarer til tollinformasjon i TransportJob 

 Vedlegg 2-230114: CargoNet-presentasjon 

 Vedlegg 3-330114: Timpex-presentasjon 

 

 

 

 

 


