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Posten og Bring

 I Stavanger har Posten og Bring på 5 terminaler. Vi er organisert i flere forretningsområder og selskaper 
som Post, Pakker & Gods Innland, Utland, Offshore, Air & Sea, Frigo og HD.

 Jeg representerer Pakker & Gods innland og vi har ca 215 ÅV og produserer på det meste over 100 000 
pakker og rundt 13 000 sendinger i godsriggen pr uke. Vi har rundt 60 lastebiler og 45 varebiler som 
kjører rundt i vårt distrikt til en hver tid.

 Posten Norge AS satser i regionen og vil i 1 Q 2019 samle all sin virksomhet i en felles terminal på 
Ganddal.



Bakgrunn

Korte fakta:

 Som kjent så er det åpent for varelevering i sentrumsgatene i Stavanger frem til kl.11:00 på 
formiddagen.

 Kjerneåpningstiden til butikkene i Stavanger sentrum er mellom kl. 10:00 – 19:00 ( 16:00 ).

Aktuell problemstilling:

 Alle som kjenner Stavanger sentrum vet at det er en utfordring å levere varer i dette 
området, spesielt knyttet til det å få til en kostnadseffektiv levering. Det er ikke lett når 
gatestrukturen er slik den er, fremkommeligheten er ikke tilpasset dagens 
distribusjonsmateriell og ikke alle butikker har åpent innenfor kjerneåpningstiden. Det betyr 
at de som skal levere varer har en time på seg til de skal være ute av gågatene innen 
kl.11:00. Har man først kjørt inn i gågatesystemet så må man følge framdriften i 
trafikkstrømmen og mulighet for å rykke frem i køen er nesten umulig. 

 Den siste tiden har vi opplevd at tidligere praksis rundt varelevering er i ferd med å strammes 
inn (vi har fått flere bøter for å være inne i gatene etter kl 11). Dette krever tiltak fra vår side 
for å unngå bøter.



Mulige tiltak vi har diskutert:

Sette på flere distribusjonsbiler for å rekke alle leveringene. 

– Hvordan vil da trafikken utarte seg i gågatene sammen med alle de gående som i hvert 
fall er der på sommerstid?? Og vi er bare en av flere aktører som leverer i sentrum.

2 ansatte pr bil

Er det en løsning å sette en kjerneåpningstid for varemottak fra kl.09:00 eller enda 
tidligere? 

Er en henteløsning på felles D-punkt en mulighet? Det å drive varelevering fra 
utsiden av gågatesytemet er en lite kostnadseffektiv måte å distribuere pakker og 
gods på.



VEDLEGG



Posten Norge: Hovedkontor i Oslo, 
Posthuset.
Til stede: Norge, Sverige, Danmark, 
Finland, Frankrike, Hellas, Nederland, 
Storbritannia, Italia, Belgia, Kina, 
Tyskland, Russland, Slovakia og USA.

FAST ANSATTE I KONSERNET 

16 992

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige 
løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden.

Dette er Posten og Bring



Våre merkevarer: 

Posten og Bring - to sider av samme sak

Posten skal levere og selge tjenester 

mot privat markedet i Norge

For hele det norske folk For alle bedrifter i Norden

Bring skal levere og selge tjenester mot bedriftsmarkedet

innen post- og logistikk områdene i Norden



Konsernledelsen



Konsernet er organisert med fire divisjoner 

Divisjon Post- har ansvaret for de tradisjonelle 
posttjenestene i Norge, samt Bring Citymail i Sverige. 

Divisjon E-handel og Logistikk - har ansvaret for alle 
pakkeproduktene mot e-handelskundene, i tillegg til 
stykk- og partigods, termo og lager i Norge.   

Divisjon Direktetransporter - har ansvaret for 
industrielt direktegods. 

Divisjon Express og hjemlevering - har 
nordisk ansvar for tjenesteområdene express
og hjemlevering.  



Posten Norge har levert gode resultater – over tid
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Nye Posten og Brings Logistikksenter på Ganddal - LSS



Nye Posten og Brings nye logistikk senter LSS for 
Stavanger distrikt.

Vagle/Ganddal.

17/10/2017



Status

Tomteopparbeidelse ferdigstilles i disse dager

 Anbud for bygget sendes ut iløpet av kort tid. Pre-kvalifisering er 
gjennomført

 Planlagt åpning årskiftet 2018/2019

 Arbeidsplasser : ca 400 fullt utbygd. 

 Betydelig reduksjon i regional transport ved samlokalisering på Vagle



LSS Posten & Bring sin terminal for Stavanger regionen.
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Takk for oppmerksomheten!


