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Arild Nybakk  Nordcarrier AS 
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Innledning 

Norstella og tidligere Norsk Edipro har lange fartstid i å samarbeide med næringslivet om 

utvikling av standardiserte dokument- og meldingsoppsett for effektiv 

informasjonsutveksling. Både i lys av disse erfaringene og spennende utviklingstrekk i 

samtiden har NorStellas styre gått inn for å revitalisere fagutvalget for e-Transport – tidligere 

kalt FEST. Møtet 25.april 2013 markerte åpningen på denne satsingen. 

Formøte transport-XML 

FEST-utvalgets arbeid med transport-XML-meldinger har ført til utstrakt bruk av slike 

meldinger særlig i forhold til dagligvarehandelens transporter. I tillegg har utvalget sett 

behovet for en enklere variant av disse meldingene, kalt SimpleTransportXML. 
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Fokus i dette formøtet gjaldt feedback på utkast til implementasjonsguide for simple-

transport-XML, utarbeidet av Arild Nybakk. 

FEST-utvalget og de frammøtte sluttet seg langt til vei til Nybakks forslag, men vil særlig 

jobbe videre med følgende områder: 

 Inkludering av farlig godsinformasjon i meldingen. Dag sørensen, Inge håvard Unhjem 

og Anne Salvesen vil jobbe videre med dette. Det er viktig å identifisere hvilke evt. 

del av varepartier som inneholder farlig gods. I samarbeid med Anne Salvesen avtales 

eget møte. 

 Multimodalitet. Cargonet – og Cargolink vil bli kontaktet.  

 Meldingen er ikke noe tolldokument, men meldingsinnholdet er av en slik art at det 

teknisk skal kunne erstatte CMR-fraktbrev dersom det godkjennes av tollvesenet. NN 

i Bring følger opp. 

 Versjon: Nåværende versjon 11.0 erstattes av en versjon 11.1. Christian Uhlir og Arild 

Nybakk jobber sammen om dette med sikte på et omforent forslag til neste møte. 

Hovedmøte 

Terje Olsen, NorStella, innledet og understreket betydningen av å revitalisere arbeidet for e-

fraktløsninger, sett i lys av utviklingen av e-freight og PEPPOL og de erfaringer man hadde 

vunnet med meldingsutvikling og standarder gjennom Shortsea-XML- og FINT-prosjektet. 

Erling Sæther, NHO Logistikk og Transport tok for seg den nylige framlagte Nasjonal 

transportplan.  Planen var løfterik mht. økonomiske rammer. Men ut fra så vel tidligere 

erfaringer som dagens praksis med svært langdryg planlegging, årlig budsjettstyring og 

parsellutbygging stilte Sæther spørsmålstegn ved gjennomføringsevnen, så lenge dagens 

beslutningssystem og organisering videreføres.  

Jostein Frømyr, Edisys Consulting, tok for seg hvilke føringer og muligheter regjeringens 

satsing på EHF-faktura gir for øvrig meldingsutveksling. Mens DIFI via EHF-fakturaen tar 

utgangspunktet i en standardisert løsning er løsingene i næringslivet per i dag atskillig mer 

fragmenterte. DIFI har ambisjoner om at det offentlige skal være i førersetet når det gjelder 

meldingsutveksling. Med utvidelse av meldinger til å gjelde hele anbudsprosessen (ordre, 

pakkliste, katalog mv.) og med obligatorisk EHF- for kommune-Norge fra 1.1. 2015 legges det 

nå i betydelig grad rammer for morgendagens standarder. 

Viktig i denne sammenheng er også koblingen til det EU-ledede prosjektet PEPPOL, Pan-

European Public Procurement Online, hvor DIFI hadde prosjektledelsen. Prosjektet er 

avslutt, men erstattet med den markedsdrevne organisasjonen Open Peppol, hvor også Difi 

har prosjektledelsen og NorStella er medlem.. EHF-fakturaen fra DIFI er basert på standarder 

som BIS, UBL og PEPPOL-rammeverket. 

http://www.peppol.eu/
http://www.peppol.eu/
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 Jan Tore Pedersen, Marlo presenterte eFreight.  Dette er et europeisk rammeverk for 

intermodal transport basert på de samme underliggende standardene og infrastrukturen 

som EHF og PEPPOL. Norske forskningsmiljøer, og særlig SINTEF har her spilt en viktig rolle i 

og med at deres rammeverk, ARKTRANS, er bestemt lagt til grunn for utviklingen av e-

freight. Rolledefinisjonen i e-freight vil stå sentralt i informasjonsmodelleringen og den 

etterfølgende meldingsutvekslingen.  PEPPOL-infrastrukturen vil også få anvendelse i 

godssammenheng. Pedersen presenterte videre en del aktuelle meldingstyper basert på 

dette grunnlag og på en forenklet prosessflyt. Han stresset samtidig den grunnleggende 

forenklingen for etablering av meldingsbasert handel som har kommet ved bruk av 

Aksesspunkter – alle aktører, både kjøpere og selgere behøver kun knytte seg opp til 

nettverket én gang til ett aksesspunkt. Aksesspunktene som samtidig har løsninger for 

mapping (oversettelse mellom meldinger fra forskjellige standarder) sørger for koblingen 

mot nye handelsforbindelser uten at dette berører kjøper og selger direkte.  

Olav Madland, Seamless, reflekterte over erfaringer fra FINT-prosjektet. (Forretningsmodell 

for intermodal transport). På bakgrunn av tidligere erfaringer og møter under prosjektet 

laget man informasjonsmodeller som igjen dannet basis for prioritering og utvikling av 

elektroniske meldinger. Gjennom arbeidet var man også blitt bevisst koblingen til 

Kystverkets SafeSeaNet og AIS 

I praksis var det viktig å ha en fleksibilitet i forhold til hvordan man ville kommunisere, det 

være seg gjennom XML-som EDIFACT-meldinger eller via web-portaler. Arbeidet med 

utvikling av en e-fraktguide om hvordan de ulike aktørene kunne kommunisere ble 

kravspesifisert, men dessverre kom ikke implementasjonsarbeidet helt til ende, av mange 

forskjellige  årsaker. 

Arild Nybakk, Norcarrier, rekapitulerte i store trekk fra FEST-utvalgets aktiviteter (se over) 

og arbeidet med SimpleTransportXML. Han konstaterte at transportbransjen er utrolig 

kompleks både mht. antall aktører og meldinger.  Dette var og er en utfordring i utviklingen 

av elektroniske meldinger. Arbeidet med SimpleTransportXML kan sies å være et 

kompliment til tidligere utviklede EDIFACT-meldinger. Mht. SimpleTransportXML foreligger 

nå utkast til en implementasjonsguide. Men man kom i formøtet (se over) fram til behov for 

noen justeringer. 

Diskusjon 

I den etterfølgende diskusjonen kom blant følgende momenter opp. 

 Viktig å konsolidere og vedlikeholde opparbeidede standarder som 

SimpleTransportXML. Antatt nedslagsfelt for denne standarden er først og fremst 

nordiske land. denne setningen ferdigstilt? 

 Innen transportbransjen er 80-90 % av all meldingsutveksling ennå basert på EDIFACT 

 En Open PEPPOL-klone forventes å legge føringer for neste generasjons 

transportmeldinger. Utvikling av aksesspunkter er her viktig 
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 GS1 leverer i dag standarder og sertifikater som fungerer i handels- og 

transporthverdagen. Arbeid med elektronisk pakkseddel. GS1 i Sverige deltar aktivt i 

eFreight-prosjektet (se over). Viktig med meldinger som bygger på hverandre. 

 Marine Harvest har en sentralt styrt rapportsystem og er for øvrig interessert i hva 

som rører seg i markedet når det gjelder elektronisk meldingsutveksling 

 Kystverket vil gjerne delta i videre utvalgsarbeid, men da fortrinnsvis med spesialister 

 Viktig at utvalget er konkret på arbeidsoppgaver. Det kan være hensiktsmessig å 

sette ned flere mindre arbeidsgrupper for å drive konkrete prosjekter som for 

eksempel SimpleTransportXML 

Videre oppfølging 

 Utvalgssekretariatet, dvs. NorStella, tar tak i sakene som kom opp på møtet 25.04 

 Revidert implementasjonsguide ferdigstilles, ref. formøte 

 Det arbeides videre med konkretisering og spissing av temaer tatt opp på møtet 

 NorStella etablerer kontakt med Difi med sikte på å få belyst transportbransjens 

spesialbehov relatert til EHF-standarden. 

 Det tas sikte på et nytt utvalgsmøte primo september i år 

NB! Presentasjoner fra møtet vil bli lagt ut på NorStellas hjemmeside, www.norstella.no 

 

 

  

 

 

http://www.norstella.no/

