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Dette er Posten og Bring

Ett av Nordens største post- og logistikkonsern  Distribusjon av varer i Trondheim – hvilke utfordringer 
ser distributørene?

Posten og Bring
Ett av Nordens største post- og logistikkonsern  

Espen Refsnes, Trondheim 14.03.2018



Vi møter markedet med 
to merkevarer

For hele det 
norske folk

POSTEN

For bedrifter i 
hele Norden

BRING



Posten og Bring har i dag Norges største park av alternative 
kjøretøy bestående av 2000 lav- eller nullutslipps kjøretøy
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1200 elektriske kjøretøy 90 biogass kjøretøy 470 kjøretøy på biodrivstoff



Nullutslippsløsninger i byer

Posten har innført utslippsfri postdistribusjon i 43 
byer/steder
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511 El-biler

410 el-paxtere

110 El-mopeder

Posten har over lengre tid faset ut fossile kjøretøy og har Norges 
største elektriske kjøretøypark

150 el-traller



Konsernet har redusert Co2-utslippet med 47%, og dermed allerede oppnådd målet 
om å redusere egne utslipp med 40% fra 2008 til 2020.

- Nye teknologier skal testes fremover, men det er en viktig forutsetning at lavutslippsløsninger er 
konkurransedyktig med «fossile» løsninger når de skal tas i bruk i stor skala.

«Posten og Bring - 
fornybar innen 2025»

Posten og Bring skal arbeide for å kun benytte fornybare energikilder på kjøretøy og i bygg innen 2025
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93 000
personbiler

47% reduksjon tilsvarer 232 500 tCO2 som er årsforbruket til 
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• Vi har i dag 5 lastebiler og 7 varebiler med post 
og pakker som hver dag distribuerer i 
bykjernen.

• Totalt ca 15 lastebiler og 34 varebiler som 
distribuerer i Trondheim kommune.

• Brevomdeling i sentrum utføres med elektriske 
traller med utgangspunkt i fra postkontoret i 
Munkegata.

Posten og Bring i 
Trondheim



Vår hverdag for 
distribusjon av pakker på 
Solsiden
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Utfordringer

• Kort lastesone. Ikke plass til både lastebil og 
varebil, gjør at biler ofte må vente til de andre er 
ferdige.

• Taxiholdeplassen, er kun stor nok til to biler, noe 
som fører til at de står inne på laste/losse området.

Positivt

• Varemottak og lastesone ligger fint plassert i 
forhold til hverandre på bakkeplan.

Kunne vært gjort annerledes.

• Større felt for lasting.

• Annen plass/større taxifelt.



Vår hverdag for 
distribusjon av pakker i 
Kjøpmannsgata
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Utfordringer

• Ingen laste/lossesoner.

• Må parkere midt i gaten.

• Parkering på parkeringsplass fører til 
parkeringsbot.

Kunne vært gjort annerledes.

• Egne laste/losse soner.



Vår hverdag i bydistribusjon i dag 
med lastebil.
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Trondheim Torg

Utfordringer

• Ofte kø i losseområdet.

• Kort vei inn til senteret for levering direkte til 
butikkene men trangt.

• Mye av det lastebil leverer losses med truck av 
vaktmester som tar med varene ned i kjeller. 
Dette er mesteparten av varene, og tar stort sett 
lang tid. Medfører ventetid, blir ikke så effektiv 
levering.

Kunne vært gjort annerledes:

• Varemottak på bakkeplan.



Vår hverdag i bydistribusjon i dag 
med lastebil.
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Fjordgata

Utfordringer:

• Snø på fortau, fører til at varer må trekkes 
med seg i veibanen. 

• Parkerer inn biler som er parkert langs 
veien.

Kunne vært gjort annerledes:

• Salting eller varmekabler i fortau.

• Losse/Laste soner.



Vår hverdag i bydistribusjon i dag 
med lastebil.
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Royal Garden

Utfordringer:

• Varemottak i kjeller.

• Bratt vei ned til kjeller, fører til at vi ikke får 
levert tyngre paller til varemottak.

• Fare for at lastebil vil stå i veien for vanlig 
trafikk utenfor.

Kunne vært gjort annerledes:

• Varemottak på bakkeplan.



Vår hverdag i 
bydistribusjon i dag med 
lastebil.
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Byhaven

Utfordringer:

• Varemottak ikke tilpasset lossing av lastebil, 
da disse blir for høye. Vi har i dag kun 2 
lastebiler som er lave nok til å komme til 
denne rampen.

• Varene blir losset utenfor andre innganger til 
senteret, og levert direkte til butikkene fra 
Olav Tryggvasons gate.

• Svært trangt varemottak som har liten plass 
for varer.

• Tidsbestemt lastesone før 14:00

Kunne vært gjort annerledes:

• Optimalt tilpasset varemottak.



Vår hverdag i 
bydistribusjon i dag med 
lastebil.
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Munkegata

Utfordringer:

• Kun en lastesone ved postkontoret, plass til 
en lastebil av gangen. Paller og bur må 
trekkes i hele Munkegata, må trekkes i 
veibanen.

• Lastesonen nederst i gaten er på fortau og 
ikke mulig å bruke for lastebil. Ikke gunstig 
for varebil heller, rygger og snur på fortau.

• Taxiholdeplass, har vært et problem med at 
de har parkert på lasteplass.

Kunne vært gjort annerledes:

• Optimalt tilpasset varemottak.



Veien videre??


