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Kan ITS bidra til mer effektive godstransporter i byene? 
- Referat fra forum for lokale godstransporter 
 
Tirsdag 4.desember 2007 kl 10.00 til 14.30 i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 
Oslo. 
 
Møtet var ett fellesarrangement mellom Vegdirektoratet, ITS Norge og 
Transportøkonomisk institutt (TØI). Tema for seminaret var i hovedsak knyttet til i hvilken 
grad ITS kan bidra til mer effektiv godstransportavvikling i byene.  Seminaret fokuserte på 
hvilke muligheter som ligger i bedre transportplanlegging hos transportkjøper og utøver. 
Hvilke virkemidler som ligger hos lokale myndigheter til å påvirke bruk av gatenett ved 
trafikkstyring var ett annet tema.  

Møteleder: Ivar Christiansen, ITS-Norge. 
 
Velkommen ved Toril Presttun, Vegdirektoratet  
Forum for lokale godstransporter er et åpent nettverk mellom transportutøvere, myndigheter og 
forskere, med erfaringsutveksling om godstransport i byene, og er et samarbeid mellom 
Vegdirektoratet, TØI og Sintef. Det arrangeres ett til to seminarer pr år i tillegg til en studietur. 
Toril Presttun leder et etatsprosjekt i Vegdirektoratet om næringslivets transporter. Etatsprosjektet 
skal bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving om næringslivets godstransporter.  
 
Bruk av IT i transportnæringen. Potensial for å effektivisere transportene (vektlegging av 
bytransporter) ved Geir Berg, SITMA AS 
SITMA gjennomførte vinteren 2007 et prosjekt for Norges forskningsråd innenfor Smartrans-
programmet om bruk av IT blant transportkjøpere. Transportkjøpere er valgt som fokus fordi det er 
der grunnlaget for transportene legges. I prosjektet ble 60 bedrifter intervjuet. Bruk av IT er 
kommet lengst innen stykkgodssegmentet, mens man innen massetransporter er kommet relativt 
kort. Leveringssikkerhet er en drivende faktor for bruk av IT innen transport. Leverandører av 
ferskvarer er de mest avansert brukerne. Eksempler på ferskvarer er matvarer, aviser og tidsskrifter. 
14 bedrifter i undersøkelsen benyttet IT-verktøy for ruteplanlegging. Bare én av disse hadde et 
standardisert produktspekter og et godt nok ordregrunnlag for å kunne planlegge distribusjons-
rutene på daglig basis. 20 av bedriftene ikke hadde noen form for IT-integrasjon mot sine 
transportører. Tømmertransportene var tidlig ute med det elektroniske planleggingssystemet 
SkogData. 
De kjedene som skaper minst bylogistikk, er utenlandske kjeder med leveranser kun fra Asia. Her 
er det typiske mønsteret en leveranse pr uke og ingen etterfylling. Det er mulig å øke graden av 
logistikk i Østen: Containerne kan pakkes ferdig der, slik at de kan fraktes rett til detaljist, utenom 
engrosleddet. Dette krever imidlertid store volumer.  
Kvaliteten på informasjonsgrunnlaget har alt å bety for anvendelse av mer moderne IT verktøy. 
Fokus har hittil vært kundedistribusjon. Bruk av applikasjoner for transportledelse av alle 
varestrømmer blir mer og mer integrert i hele verdikjeden. 
Berg anslår at det er maks 200 bedrifter i Norge som bruker ruteplanleggingssystemer (kartbaserte 
verktøy) aktivt, dvs. med gjennomgang av alle distribusjonsruter minimum månedlig. Få bedrifter 
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anvender IT verktøy innen transportledelse ut over digitalisering av papirbaserte kommunikasjons-
løsninger. Ruteoptimering kan brukes for alt som transporteres, ikke bare varetransport. Første 
gangs bruk gir størst effekt. Andre gangs bruk gir mindre effekt, men da er bedriftene allerede 
kommet opp på et høyere produktivitetsnivå.  
En barriere for bruk av IT-støtte innen transport er prioritering av andre områder i virksomheten, 
som økt funksjonalitet innen bedriftens administrative forretningssystemer. En annen barriere er 
integrasjonen mellom IT støttet transportledelse og hovedapplikasjonene hos bedriften. Dette 
skaper usikkerhet i forhold til investeringens lønnsomhet hos kundene. Det er fortsatt flest 
proprietære løsninger. I mange tilfeller dominerer mobiltlf .og faks som kommunikasjonsmedium 
hos de små transportørene. 
De viktigste driverne for antall leveranser i byer, er: 
• omfang av samlast 
• lokalisering og infrastruktur 
• produktsortiment 
• butikkstørrelse, blant annet grunnet stordriftsfordeler ved transport. 

Oslo har tre ganger flere leveranser pr kvadratmeter enn f eks Kristiansand og Hamar. Dette 
skyldes spesielt større produktsortiment og høyere andel varebiler. 
Følgende elementer må utvikles om den kollektive godstransporten skal benyttes: 
• Sentralisert transportledelse med oversikt over alle hendelser 
• Elektroniske bestillingssystem med oversikt over kunde, mottaker, leveringstid, frekvens 
• Elektronisk kommunikasjon mellom alle ledd i transportkjeden 
• God kompetanse i bruk av ruteplanleggingssystemer 
• Et tydelig ansvar for transportkostnadene hos bestillerne (ingen vil planlegge hvis de ikke 

har det økonomiske ansvaret) 
• God internkommunikasjon mellom kundeansvarlig, ordrebehandler og 

transportadministrator. Det kan være mye å hente på å integrere transport bedre i 
forsyningskjeden 

Spørsmål, kommentarer: 
• Bensinleverandører samarbeider om distribusjon. Er det andre grupper som samarbeider 

mer enn tidligere? Svar: Dagligvaregrossistene har fullt innsyn i transportene fra 
leverandørene direkte til kjedene, slik at de ser konsekvensene av å overta distribusjonen 
selv. Det er fortsatt lite samarbeid mellom konkurrenter i markedet. 

• Felles lager, men hvem skal investere? Svar: Norge har en lavere andel tredje parts 
logistikk enn mange andre land. Knapphet og høyere priser gjør logistikkmarkedet mer 
interessant for store investorer, Nye aktører og nye distribusjonsknutepunkter vil utvikles, 
med ytterligere sentralisering som konsekvens.  

• Sisteleddsmarkedsføring gjør at leverandøren selv vil ha leveransen inn til detaljist? Svar: 
Sjåføren synliggjør leverandøren og har særlig betydning ved levering av 
standardprodukter. 

• Oslo Transportsentral har ca 60 medlemsbedrifter med 600 sjåfører. De har kommet i gang 
med å bruke elektroniske systemer. Dette øker kunnskapen om hva transportene faktisk 
koster. Transportsentralen er opptatt av at flere av deres bedrifter kommuniserer elektronisk 
med sine bedrifter. Det har vel utviklet seg veldig greit med bruk av PDAer og 
mobiltelefon?  
Svar: Det er de mindre transportørene som gjenstår med hensyn til forretningsmessig bruk 
av teknologi. Mange har ”duppeditter” i bilen, men det er store forskjeller i 
forretningsmessig nytteeffekt. 

• Driftssikkerheten på disse systemene er dårlig utviklet og ustabile i dag. Hvilken 
teknologisk standard skal velges? En transportør kan kjøre for ulike samlastere, 
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transportsentraler, og andre som har ulike IT-systemer. Svar: Transportbransjen burde ha et 
kompetansesenter som gir råd til de mindre transportørene angående bruk av IT-støttet 
transportledelse. Som regel velges løsninger ut fra hva naboen har og hva som fungerer, 
uten å tenke over egne behov i et større perspektiv. 

 
Dynamiske optimeringsverktøy for godstransport. DOiT-prosjektet. Atle Riise, SINTEF 
DOiT-prosjektet er finansiert av Statens vegvesen og Norges forskningsråd.  
Ruteplanlegging er bare en bit av hele transportplanleggingen. Hastighetsdata i ruteplanleggings-
systemene er skiltet hastighet, ikke reell kjøretid. Dette gjør ruteplanleggingsverktøy lite 
anvendelige, fordi man undervurderer transporttiden spesielt i rushtiden. 
I DoIT-prosjektet har man benyttet informasjon om reell reisetid fra Oslo Taxis biler, som har 
sendere som registrerer reell kjøretid. Informasjonen benyttes som grunnlag til å utarbeide 
prognoser for reell kjøretid, sammen med informasjon om værmelding, etc. 
I prosjektet har man tatt utgangspunkt i to ulike transportsystem: 

• People link (planleggingsverktøy for persontransport, der folk som skal kjøres fra A til B f 
eks servicereiser for eldre og syke i kommunen, kan bestille reisen pr tlf og 
ruteplanleggingen vil derfor måtte endres gjennom dagen) 

• Spider designer (brukes av Schenker til sitt innhentingssystem til terminal) 
Dynamisk og stokastisk Vehicle Routing Problem (VRP). Informasjonsbildet endres underveis i 
oppdraget, etter som nye ordre kommer inn. Spider Planner er et bibliotek med informasjon om et 
stort antall mulige variable som kan påvirke transportene. Først lages en statisk løsning, denne 
danner grunnlaget for dynamiske løsninger etter hvert som transportplanen endres i løpet av dagen. 
Hvis man kjenner tidspunktet for rushtiden, påvirker det valget av hvilke bedrifter man kjører til på 
ulike tidspunkt.  
Foreløpig finnes ikke webbaserte ruteplanleggere ved bruk av sanntids reiseinformasjon. Dette 
burde brukes til styring av transportoppdrag i forhold til tid på døgnet, etc. 
En har en del statisk informasjon som kan avstemmes mot faktisk reisetid, dette kunne avstemmes 
mot faktisk reisetid. 
 
Forsøk med bruk av ruteplanleggingsverktøy ved distribusjon av VG i Oslo/Akershus. Ivar 
Goderstad, Norges Lastebileier-Forbund. 
Viser til TØIrapport 901/2007 Lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetning, der 
produksjon, transport, marked og kunderelasjon, helhetstenkning og målstyrte prosesser. Rapporten 
får fram den nytteverdien som lastebilen har i samfunnet.  
En overordnet målsetning i VG, som var å selge flest mulig aviser til lavest mulig kostnad. 
Transportløsninger bygget på sunn fornuft og intuisjon. 
I 1966 var VG konkurs, og ble kjøpt opp av Tinius Nagell Eriksen, distribusjon gjennom Narvesen 
i byer og tettsteder. Narvesen var ikke interessert i å ta hovedforsendelsen ut fra trykkeri. Ett 
trykkeri – stordriftsfordeler.  
I 1978 ble det åpnet nytt trykkeri på Linderud, man bygde opp førstegenerasjons salgs- og distri-
busjonssystem: EDB-styring og forvaltning av oppdrag.  
Fra 1986 gjør VG alt i egen regi. Det tas en strategisk beslutning der transporten løftes opp til 
øverste nivå i organisasjonen. I 1988 fører en hendelse, der avisen er forsinket ut, til at man ikke 
fikk solgt avisen. Ledelsen skjønte at transporten var viktig. Det ble lagt opp til distribuert trykking 
i Trondheim og Stavanger, med flyfrakt ut – helhetstenking. Kostnadene økte betydelig. I OL-året 
1994 var opplaget 386.000. Det investeres i ny teknologi: Trykkeri og pakkeri, og det vokser fram 
nettverk. I 1995/96 oppstår nye trykkerier i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad. 
2002/03 er opplaget 390.000. Opplaget har de senere årene falt med ca 100.000 pga konkurransen 
mot nettavisene. 
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Distribusjonsapparatet: VG først, er ikke andre produkter på bilene – med unntak av samarbeid 
med Dagbladet i utkantstrøk dersom det ikke medfører forsinkelser. Kjøper alle transporttjenester 
(ingen egentransport). Kjøre- og forhandlerslipp har et standardpakkeformat. 
Trykkstart i 1986 var kl 0530. Hele Oslo og Østlandet skulle dekkes gjennom to leveringer, hhv til 
de tidlig åpne butikker og til resten. Det ble innført målstyrte prosesser med ett tall som skulle 
representere hele prosessen: Nettverk, kommunikasjon, informasjon – avvik skulle følges opp. 
Stikkord for gode løsninger: 
• Nærhet til markedet 
• Handelkraftig 
• Enkle systemer 
• Selvstendighet 
• Konsentrasjon om det en kan best (hovedprodukt) 
• Posten, Schenker - Linjegods, mangler lokal kompetanse 

Det ble laget 300 eksklusive ruter, med 120 transportører. Transportkostnadene utgjør ca 10% av 
omsetningen ved lokalt trykkeri. Ved sentralt trykkeri, vil kostnadene til flyfrakt trekke 
kostnadsnivået betydelig opp. 
Det er kommunikasjon med mobiltelefon til sjåfør. Kunder kan ringe inn gratis for å bli oppdatert 
på hvor avisene er. 
Ruteplanleggingssystem er basert på egenutviklede modeller. Oslo er en liten oversiktlig by, der 
byen er delt opp i sektorer og soner. Alle transportruter tegnet ned for løssalgssystemet. 
Ruteoppbygging, samarbeid mellom salg, distribusjon, transportør. Ruteplanleggingssystem legger 
inn unødvendig lange omkjøringer pga enveiskjørte gater. Erfaring fra bruk av ruteplan-
leggingssystem var at kostnadene økte, økt trafikkarbeid, etc. Ett viktig budskap er at man lærte 
mye av prosessen ved å bruke transportplanleggingssystem, men praktisk tilpasning helt nødvendig 
for å få en best løsning. 
Bladsentralen og Dagbladet har forsøkt Spider: ”Vi når aldri målet ved å bare sitte bak PCen og 
planlegge.” 
 
ITS-strategien i Statens vegvesen. Håkon Wold, Statens vegvesen 
VD har satt i gang ett etatsprosjekt om ITS på veg 2020. ITS blir viktig fremover for å effektivisere 
bruk av eksisterende veg- og gatenett, slik at ITS tiltak kan iverksettes i stedet for å bygge seg ut av 
alle kapasitetsproblemer grunnet trafikkvekst. ITStiltak er både raskere og billigere å innføre enn å 
gjennomføre nye veginvesteringer. Miljøhensyn vil kreve kraftigere virkemidler på ITS-siden. 
ITS-strategien ble vedtatt april 2007.  
Hvorfor ITS-strategi? 
• Operere et mer enhetlig transportsystem, ikke bare fokus på utbygging og drift 
• Teknologiutvikling innen samferdselssektoren 
• Norge er langt framme i bruk av ITS (bruk av elektronisk betaling, men nødvendig med 

demonstrasjonsprosjekt) 
• Bidra til at ITS blir anerkjent som verktøy som alternativ til bygging av ny infrastruktur. 
Rammer for ITSstrategien: 
• Drivere (etterspørsel og teknologisk utvikkling) 
• Gevinster: Sikkerhet, miljø, framkommelighet, tilgjengelighet 
• Utfordringer 
• Personvernhensyn må ivaretas 
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Visjon for ITS i det vegbaserte systemet: Statens vegvesen skal gjennom målrettet bruk av ITS 
bidra til å unngå alvorlig skade på mennesker eller miljø som følge av transport. 
Vegtrafikksystemet skal være forutsigbart og tilgjengelig for alle. 
Det er utviklet hovedmål for ITS utviklingen mot 2009, 2013 og 2019 i hht NTP 
 Strategidokumentet foreslår: 

1. Mål for bruk av ITS 
2. Policy og tiltak som skal bidra til å forme Statens vegvesens rolle og oppgaver 
3. Tiltak Statens vegvesen må gjennomføre for å følge opp målene i strategien  

Handlingsplanen er under utarbeidelse, skal være ferdig neste halvår, og inneholder en 
konkretisering av 80 tiltak. 

Bruk av gatenettet og trafikkstyring i Oslo. Ing-Cristine Ericson, Oslo kommune, 
Samferdselsetaten 
Samferdselsetatens hovedmål er at Oslo skal ha god framkommelighet for gående syklende 
handikappede og kollektivtrafikk. Godstransport er ikke nevnt i hovedmålsettingen.  
Oslopakke 2 inneholdt mange kollektivtiltak.  
Bedre framkommelighet for syklende – arealknapphet. Sykkelstier og nyttetrafikk konkurrerer om 
arealet. Fokus har hittil vært på estetikk og gateopprustning, i samarbeid med gårdeiere. 
Kommunen har ansvar for de kommunale vegene, staten har ansvaret for riksvegene. 
Næringstransporter kan kjøre inn i gågater mellom kl 00 og kl 11. Dette kan være et problem siden 
butikkene vanligvis ikke åpner før kl 10.00. I f eks Grensen benyttes fortau som losseplass, noe 
som er et stort problem. 
Det er tatt i bruk trafikkstyringssystem, med lysprioritering for kollektivtrafikk og bussbommer. 
Sanntids informasjonssystem (SIS). Spot/Utopia er et system der lokal optimering av trafikklys er 
satt i system: Systemet består av en kommunikasjonsenhet, en anropsindikator, og prioritering av 
grønt lys (men ikke hvis kjøretøyet er foran rutetiden). Målsetningen er at ingen kollektivtrafikk 
skal stoppes, og at andre kjøretøy ikke skal ha dårligere flyt i trafikken. 
Samferdselsetaten er med i en søknad om et Norges forskningsråd prosjekt om aktiv prioritering av 
nyttetransport (med Sintef, Swarco, Statens vegvesen, ett taxi og ett distribusjonsselskap). 
Trafikkstyring: Framkommelighet, overvåking og styring, (trafikkfeller, trikketrase, feilparkerte 
biler, etc). Det er investert i ny trafikkstyringssentral. 
Drift og veldikehold: ITS løsninger skal gjøres mer effektive gjennom automatisk innhenting av 
tilstandsinformasjon om vegnettet og støtte til kontraktsoppfølging (f eks slitte trikkelinjer). 
Spørsmål og kommentarer: 
Bjørvikatunnelen og farlig gods: Det blir mer kostbart å frakte varene inn til byen. Dette medfører 
mindre mangfold, og forhindrer levedyktige småforretninger. 
”Levende Oslo ” handlet tidligere mest om estetikk, mens nå dreies fokus også mot funksjon av 
gatene.  
 
Diskusjon med kort oppsummering ved Ivar Christiansen, ITS-Norge 
Merk datoen 31. januar og 1. februar, da er ITS-konferansen i Grieghuset i Bergen. 

Spørsmål til slutt: 
Har Vegdirektoratet spurt brukerne om hva de ønsker og har bruk for i hht ITS-strategien?  
Svaret på dette er at når etatene legger fram sitt NTP innspill blir det mulig å legge fram 
brukernes kommentarer, ønsker og behov. 
  



Forum for lokale godstransporter

Kan ITS bidra til mer effektive 
godstransporter i byene?

Toril Presttun, Vegdirektoratet



Om Forum for lokale godstransporter

• Forum for lokale godstransporter er et åpent 
nettverk for kontakt mellom myndigheter, 
næringsliv og forskere

• Hensikten er å erfaringsutveksling og 
kompetanseheving om godtransporter i by –
fremme effektivitet og miljø

• Forumet arrangerer seminarer og studieturer

• Finansieres av Statens vegvesens 
etatsprosjekt for næringslivets transporter, 
TØI og SINTEF



Etatsprosjekt: 
Næringslivets transporter

• Bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving 
om næringslivets transporter

• Effektivitet, miljø og sikkerhet

• Datagrunnlag, langtransport, distribusjon og 
reiseliv

• www.vegvesen.no/godstransport

• FOU Etatsprosjekt: ITS på veg mot 2020

http://www.vegvesen.no/godstransport


ITS – viktig framover

• Effektiv bruk av eksisterende veg- og 
gatenett

• Fleksibilitet – forutsigbarhet – sikkerhet –
miljø

• I dag: Erfaringsutveksling mellom 
næringsliv, myndigheter og forskere

• Samarbeid med ITS Norway

Velkommen!



Bruk av IT i transportnæringen.

Potensial for å effektivisere transportene, med 
vektlegging av bytransporter.

Seminar 4. desember 2007

Forum for lokale godstransporter

Bedriftsrådgiver Geir Berg

http://www.oslosurf.com/oslobilder/displayimage.php?album=lasthits&cat=8&pos=7


IT anvendelse innen transport – blant store vareeiere

Hansa Borg                                                      

Diplom-IS

Hennig Olsen

Ringnes

Jotun

Forestia

Moelven

Coca Cola

Talgø Møbelfabrikk

Aftenposten

Glava

TrioVing

Lerøy Sea Food

Coop

Smurfit Kappa

Sigdal Kjøkken

Ekornes

Maxit

Peterson

Hunsfos

Nexans Norge

ScanPole

Jackon

Hellefoss

Fesil

Block Watne

Veidekke

Berendsen Tekstil Service

Transportører:

Transportfellesskapet Østlandet

Surnadal Transport

Moss Transportforum

LDHTS

IT leverandører:

Locus

Take Cargo

Transportnett

Hands Transport

Lawson Intentia

IFS

SAP Norge

Volvo Trucks - Norge

Norsk Stål

Optimera

Gresvig

Løvenskiold Handel

Bladcentralen

Brødrene Dahl

Europris

Scribona

Mester Grønn

Andvord TG

XY Energi

Elektroskandia

Julius Maske

Veolia Miljø

Rema 1000

Wacker Maskiner Norge as

Bama

Ragn-Sells

Expert

Hellanor

Bergene Holm

10 bedrifter har egne ansatte sjåfører – 50 bedrifter kjøper transporttjenester – 20 bedrifter anvender ikke moderne IT støtte.



Funksjoner i transportsystemer

Kontrahering

Planlegging

Utførelse og administrasjon

Oppgjør

Anbud, Tilbud        Kontrakter, transportbørs

Lastoptimalisering                    Valg av transportmiddel
Kapasitetsplanlegging              Ruteoptimalisering

Dokumentadministrasjon           Mottaks- og leveringskontroll
Lastkontroll Hendelsesrapportering

Automatisk fraktoppgjør - Allokering av fraktkostnader
Avregning 3. part            - Avviksbehandling

Grensesnitt/
informasjons-
overføring til 
andre 
applikasjoner 
(som økonomi)

Nøkkeltall
Datavarehus



Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet…

De store bedriftene leder utviklingen. De mindre regionale og nasjonale 
bedriftene mangler ressurser og investeringsvilje. Transportkjøperne nøler med å sette krav.

Varedistribunaler
Produksjonsanlegg

IT leverandører 
(ERP, TMS, andre 

applikasjoner).

Transportsentraler
Transportører.

Nettleverandører (Take
Cargo, Transportnett, de internasjonale 
transportørene)

Vareeierne
(transportkjøperne)

Bileiere



• Hvilke grupper satser på bruk av teknologi?

• Hvilke investeringsområder prioriteres?

• Hvilke merverdi skapes?

• Hva er de viktigste barrierene for utvikling?

• Spesielle forhold ved bylogistikk.

IT prioriteringer blant transportkjøperne



Mange vareeiere har ikke nok fokus på sitt forsyningsnettverk

Samlast-
terminal 
Oslo (*)

Norske
leverandører

Lager B
Norge

Sentral-
lager 
Norge

3 PL
Senter A

3 PL
Senter B

Konsept A

Konsept B

Konsept C

Konsept D

Egeneide butikker:

Franchise:

Samlast-
terminal
Østen

Leverandører
Asia

Leverandører
Asia

Leverandører
Asia

Leverandører
Europa/USA

Prioriteringer innen IT og transport:  
1. Sikker levering til avtalt tid (økende fokus på inngående varestrøm).
2. Rimeligere transportadministrasjon (mer elektronisk kommunikasjon).
3. Bedre planlegging (smartere transporter).

Fokus på pkt 3 krever at vareeierne har målbar nytteverdi, ikke minst når eksterne transportleverandører anvendes.

Transportkostnaden
I Norge er 1-4 % 

av vareverdien i mange
bransjer.



Høye transportkostnader – ingen selvstendig drivkraft 
for bruk av IT-støttet transport, men påvirker valg av 
løsninger i egen regi.

Leverandører av ”ferske”
varer er de mest avanserte
brukerne av IT innen transport.

Krav til leveringssikkerhet

Høy

Liten interesse for TMS 
løsninger.

Noe interesse, fortrinnsvis
for IT-støttet 

transportadministrasjon.

Avanserte TMS
løsninger, gjerne i 

egen regi

(transportkostnader > 10 %)

Løsning via transportør,
fokus på track & trace, ikke

ruteoptimalisering

(transportkostnader < 5 %)

Logistikk som
konkurranse-
faktor.Lav

Lav Høy



Faser i transportstyringen 

Kundedistribusjon

Internasjonal koordinering

Inngående transporter

Mellomlagertransporter

Nytteverdi

Tid

Mange bedrifter har ikke ønske om, eller ser nytteverdien av, å koordinere 
transporter ut over distribusjon til sine detaljister eller sluttkunder. Handels-
bedrifter kan rute mer av containere fra utlandet og direkte til detaljisten.



Faser i innføringen av TMS løsninger

Elektronisk overføring
av transportbestillinger

Elektronisk transportledelse, med
Track and trace til endedestinasjon

Elektronisk matching
av bestilling mot faktura

Transportøren skanner
lasten og gir lossebekreftelse

Nytteverdi

Tid

Taktisk og ad-hoc
ruteplanlegging

Daglig operasjonell
ruteplanlegging

Effekten er størst første gangen TMS applikasjoner innføres. Kun 1 av 14 bedrifter i undersøkelsen
hadde nytteverdi av ruteplanlegging på daglig basis med løpende bestillings- og/eller 
produksjonsdata (primært på grunn av for dårlig planleggingsgrunnlag).



Gevinstrealisering ved IT løsninger innen transport

• 5-15 % sparte transportkostnader ved bruk av IT verktøy for ruteplanlegging.
Tilbakemelding fra en av respondentene: ”Vi sparte 2 av 14 kjøreruter. Kjøredistansen 
ble redusert med 7 %.”
Tilbakemelding fra Ringnes: ”Transportert volum per lastebil har økt fra 1,0 mill. liter i 
2004 til 1,8 mill. liter i 2006.”
Aftenposten Distribusjon: ”Transportkostnaden har i perioden 2002-2006 kun økt med 
0,7 %, mens referanseindeksen i samme periode har økt med 14,3 %.

• Raskere og mer korrekte leveranser, både i tid og kvalitet. Respondent: ”Antall 
henvendelser til kundeservicefunksjonen ble redusert med 40 %.”

• Redusert svinn ved skanning av last ved lasting og lossing. Respondent: ”Svinnet var 
før 1,5 % av omsetningen. Det er nå 30% av tidligere nivå.”

• Elektroniske forsyningskjeder erstatter manuelle transaksjoner, manuelle arkiver og 
reduserer etterarbeidet til et minimum. Fakturering skjer umiddelbart etter oppdragets 
avslutning (jfr. kjørekontorer som drukner i papirer og telefoner).



Barrierer for bedre IT støttet transportledelse
• Ingen av de store ERP-leverandørene har hittil satset på IT løsninger innen transport i vesentlig 

omfang med basis i lokale leverandører og brukervennlige applikasjoner. Transportkjøperne 
møter derfor betydelige kostnader og ressursbehov ved tett integrasjon mellom internasjonale 
ERP løsninger og lokal programvare innen transport. 

• De norske applikasjonsleverandørene har begrensede ressurser til applikasjonsutvikling tilpasset 
individuelle kundebehov og internasjonale markeder.

• Varekjøperne vil ikke investere i IT integrasjon med transportørene for å skape individuelle 
konkurransefortrinn uten et meget langsiktige samarbeidsrelasjoner.

• Det mangler vilje til å åpne proprietære IT løsninger for kommunikasjon med konkurrentene. Mål:  
BBS innen transportadministrasjon (sitat:Transportnett).

• Det mangler ressurser for ”industrialisering” og digitalisering av transportoppgavene hos små- og 
mellomstore transportører. Et kompetansesenter behøves.

• Transport koster for lite sammenlignet med å ha for mye varer på lager eller å gå tom for en vare i 
hylla. Kostnaden blir for liten sammenlignet med alternativene, både avsender og mottaker (ofte 
kjenner ikke mottakeren til hvilken kostnad som oppstår). 



Eksterne faktorer som påvirker antall varetransporter

Lokalisering og 
infrastruktur

Omfanget av samlasting og 
sentralstyrt distribusjon.

Antall varetransporter

Butikkens størrelse
(stordriftsfordeler ved 
transport).

Produktsortimentet
(størrelse, vekt, holdbarhet, 
enhetspris etc), inndelt 
etter bransjer.

Konklusjon: Tre ganger flere varetransporter per 1000 kvm bygningsareal til et kjøpe-
senter i Oslo sentrum enn i Kristiansand og Hamar.



Sentrale forutsetninger for kollektive godstransporter

• God oversikt over alle transporter = sentralisert transportledelse.

• God oversikt over alle transporter = elektronisk bestillingssystem for alle 
transportoppdrag.

• Samtlige ledd i transportkjeden har elektronisk kommunikasjon.

• Transportøren anvender kartbaserte ruteplanleggingsverktøy.

• Transportørene har god kompetanse i ruteplanlegging (flaskehals mht utdanning).

• Transportbestiller har et økonomisk ansvar og et budsjett for varetransport.

• Brukerne har opplæring i anvendelse av IT løsningen.

• Prisen varierer med volum og leveringstid (det skal koste å være dårlig planlegger 
og bestille hastetransporter). 



Alle elementene må spille sammen for å oppnå et godt resultat!

Strategi
(verdier, prinsipper, 

mål, fortrinn)

Teknologi
(grensesnitt,
tilpasninger,

drift)

Organisasjon
(oppgaver, roller,
kompetanse, tid)

Prosesser
(fokus på kjerne-

prosessene)

Gjennomføring
og

programledelse

Gevinstrealisering
Situasjonsanalyse – Målformulering - Handlingsplaner



DOiT – Dynamisk Optimering i 
Transportnæringen

Godsforum, 04.12.07
Atle Riise

IKT



The DOiT Project - participants

BIP, sponsored 
by the Norwegian 
Research Council 
and the individual 
partners
Total cost ~16.5 
MNOK
Period: 
2004 –2007

IKT



Background and motivation

Many transporters have a high degree of dynamics that 
requires an on-line/operative VRP-solver:

Transportation orders (occurence, properties)
Traffic speed

These areas contain dynamic and uncertain information

Commersial VRP-solvers are (usually):
static (planning completed before operation)
deterministic

This is sub-optimal

IKT



Background (II)

Dynamic traffic information is not available to 
transportation planners

In sum, these factors reduces the possibility for efficient use 
of resources through advanced transportation planning.

IKT



DOiT – research topics

Researching a system for 
collection, analysis and on-line 
distribution of travel time information for the road network

Transport optimization in a 
dynamic setting

New order requests during plan execution
Changed order properties during plan execution
Road network with time dependent and stochastic travel times

IKT



Topics (1)

1. Travel time service
SINTEF T&S, Oslo Taxi, Norwegian road authorities
Product: Travel time service prototype

IKT

Oslo Taxi TTS

Porsgrunn k.

Travel time data 
forecast

NVDB

Road network



Travel time service

Data from floating car data 
providers  (e.g. Oslo Taxi)
Road network data from NVDB, Elveg, Navteq, TeleAtlas
Data analysis and statistical treatment
Provides a service for downloading travel time forecast 
for the entire road network

Future success depends on
industrialisation/commercialisation

Oslo Taxi TTS

Porsgrunn k.

Travel 
time data 
forecast

IKT



Topics (2)
1. Travel time service
2. Planning with dynamic order information

SINTEF, SPIDER Solutions, Nor-Link,
Schenker
Result: Improved algorithms & 
software

Spider

People-Link Spider Designer

Dynamic order data

Schenker ERPCustomer ERP

Oslo Taxi TTS

Porsgrunn k.

Travel time data 
forecast

IKT



LTL goods pickup

End user: Schenker AS
Product: SPIDER Designer from SPIDER Solutions AS

Some customers are known in advance
Dynamic occurrence of additional customers
Dynamic updates of order demand or vehicle 
requirements revealed at arrival

Possibly unable to serve at the planned time
Possibly making the rest of the plan infeasible

IKT



”Dial-a-ride”

End user: the transportation planning office of a 
Norwegian health region
Product: People-Link from Nor-Link AS
PDP with ”freshness constraints”
Some customers are known in advance
Dynamic occurrence of additional customers

Very high response requirements for insertion

Fleet may consist of
Own specialized cars (e.g. with lift for wheel chair users)
Taxis

IKT



The Dynamic and stochastic VRP

VRP means the Vehicle Routing 
Problem 

Which vehicle serves which customer?
In which order?

Dynamic means that 
The problem changes during the execution of the plan

Triggered by outside events (new requests, forecasted traffic delays)
Triggered by plan execution (updated demands or vehicle requirements)

Stochastic means that
Problem updates are stochastic
It is possible to learn something about probability of occurrence

IKT



IKT

Commercial VRP solver library
Rich model for 
industrial applications 

Multiple time windows and capacity dimensions
Soft time windows
Pickup and delivery-orders
Bulk orders
Work time regulations
In-homogenous fleet
Plan- and vehicle dependent service times
Manual locking of parts of the plan
etc.

Spider

People-Link Spider Designer

Dynamic order 
data

Schenker ERPCustomer ERPSPIDER - background



SPIDER inside

Heuristic optimisation in a Variable
Neighbourhood Search framework
Initially used in a static setting
Dynamic planning

Many customers are known before plan execution 
when more computation time available
Still need for any-time algorithm
Utilize knowledge on future demands and other events to create 
robust plan
Use existing local search framework for scenario optimisation

Spider

People-Link Spider Designer

Dynamic order 
data

Schenker ERPCustomer ERP

IKT



SPIDER inside (2)

In the dynamic phase 
SPIDER reacts to events
as they occur
dispatching policies and response requirements will 
vary

For the goods pickup case, there is still some time to optimize 
the plan between events
In the dial-a-ride problem, response is critical

Best insertion strategy
Little room for re-optimization

Spider

People-Link Spider Designer

Dynamic order 
data

Schenker ERPCustomer ERP

IKT



Learning

Statistical knowledge about the 
problem’s stochastic nature 
Use a large set of DVRP
cases to learn the parameters
of a Bayesian network model that
represents the relevant conditional probabilities
The model may be used for generating synthetic cases
The model may be used to give the VRP solver knowledge 
about future events

Spider

People-Link Spider Designer

Dynamic order 
data

Schenker ERPCustomer ERP

IKT



Topics (3)
1. Travel time service
2. Planning with dynamic order information
3. Planning with time varying travel times

SINTEF ICT, SPIDER Solutions, 
Nor-Link
Result: Improved algorithms & software

Oslo Taxi

Porsgrunn k.

Schenker ERPCustomer ERP

Dynamic order data

TTS

Travel time data 
forecast

Spider

People-Link Spider Designer

IKT



Planning with time varying travel times

Extending methods and software
Handle time varying travel times 

Choice of route and choice of customer 
serving sequence will depend on the time of day

Interface the on-line travel time service
Integrate with end user software

TTS

Travel time data 
forecast

Spider

People-Link
Spider Designer

IKT



ITS-strategi for Statens vegvesen 

Målrettet, troverdig og effektiv bruk av ITS    
–på veg for et bedre samfunn

04.12.2007

Håkon Wold

Statens vegvesen Vegdirektoratet



Nasjonal ITS-strategi for Statens 
vegvesen

• ITS-strategien ble 
vedtatt på ELM den 
19. april 2007

• Inneholder policy og 
tiltak

• Arbeid med 
Handlingsplan er i 
gang

Målrettet, troverdig og effektiv bruk av ITS  
- på veg for et bedre samfunn



Hvorfor fokus på ITS og ny teknologi?

Første 
elektriske 
hoved-lys

Første 
nærlys

Asym-
metriske
hovedlys

H4 
halogen
lys

Første
hovedlys
med
projektor-
teknologi

“Free-
Form”
reflek-
torer

Første 
xenon 
hovedlys i
serie-
produk-
sjon

Første 
europe-
iske
hovedlys
med 
plastglass

Første bi-
xenon
hovedlys i 
serie-
produksjon

“Light
Guide”
teknologi 
for styling 
av bil

Statisk og 
dynamisk 
kurvelys

ca. 1908 1915 1957 1971 1983 1988 1992 1993 1999 2000 2003/041993 1999 2000

Akselererende tempo i utvikling og 
implementering av ny teknologi må
følges opp

Figuren illustrerer ”billysets” historie, utviklingen akselererer – nye løsninger kommer med stadig tettere mellomrom



Drepte i vegtrafikken 1948-2004



Utfordringer i vegtrafikken av 
betydning for ITS

• Fortsatt vekst i vegtrafikken 

• Det norske samfunnet kan ikke (ensidig) bygge 
seg ut av problemene som følger av trafikkvekst

• Videre reduksjon av antallet drepte og varig 
skadde krever andre løsninger enn de som har 
vært brukt til nå

• Miljøhensyn krever kraftigere virkemidler

• Tilgjengelighet og livskvalitet



Hvorfor en egen ITS-strategi?

• Statens vegvesen er inne i en overgang fra å bygge og drifte 
vegnettet, til å bli en operatør av et helhetlig transportsystem 

• Rask utvikling av teknologi innenfor mange områder i 
samferdselssektoren. Sikkerhet, trafikkregulering og 
informasjon

• Det stilles krav til endrede prioriteringer, rolleforståelse, 
arbeidsform og organisering

• Statens vegvesen og Norge er langt fremme i bruken ITS, men 
ofte prosjektdrevet (piloter og demonstratorer)

• Få ITS anerkjent som verktøy og alternativ til å bygge ny 
infrastruktur

• ITS forventes en rask, men stegvis utvikling. Svv ønsker en 
samordnet, systematisk og planmessig bruk av teknologi med 
fokus på nytte og effekter

• ITS egen arb.gruppe og eget kapittel i NTP 2010-2019



Rammer for strategien

Statens vegvesen:

• har sektoransvar for veg og vegtransport

• skal skaffe til veie beslutningsgrunnlag for overordnet myndighet 
og for å gjennomføre de tiltak som denne vedtar

• har en hovedoppgave som infrastrukturforvalter

• har et ansvar for å oppfylle transportpolitiske målsettinger
fremkommet i Nasjonal transportplan

Hovedmål – fra NTP 2010-2019:

• Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader i og 
mellom regioner, for å fremme bosetning og næringsutvikling i 
alle deler av landet

• Færre drepte og hardt skadde i vegtrafikken og fortsatt høy 
sikkerhet i andre transportformer

• Et mer miljøvennlig transportsystem

• Et transportsystem som er tilgjengelig for alle og som gjør det 
mulig for alle å leve et aktivt liv



Rammevilkår

Drivere

Krav

Gevinster

Utfordringer

• Sikkerhet
• Miljø
• Framkommelighet
• Tilgjengelighet

Personvern
Sikkerhet
Troverdig 
myndighetsaktør

Finansiering
og ressurser,
rolle og
organisering

Teknologisk utvikling

Etterspørsel



Visjon for ITS i det vegbaserte
transportsystemet

Visjon:

Statens vegvesen skal gjennom målrettet bruk av ITS bidra til å unngå
alvorlig skade på mennesker eller miljø som følge av transport. 
Vegtrafikksystemet skal være forutsigbart og tilgjengelig for alle.

Hovedmål mot 2009:

Ved utgangen av 2009 skal det være etablert et kompetansemessig-, 
organisatorisk- og teknisk fundament for å kunne ta i bruk ITS til å nå
uttalte mål innenfor trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og 
tilgjenglighet. Det skal være utredet og forberedt, samt satt i drift 
noen enkelttiltak og systemer.

Hovedmål mot 2013:

Det skal være utredet og forberedt, samt satt i drift en del enkelttiltak 
og noen mer helhetlige systemer på alle de fire hovedområdene; 
sikkerhet, fremkommelighet miljø og tilgjengelighet.

Hovedmål mot 2019:

ITS skal ha gitt målbare effekter i form av et sikrere, mer miljøvennlig, 
mer tilgjengelig og mer forutsigbart vegtrafikksystem.



ITS – stegvis utvikling

Tid
Vegmyndighet

2009

2013

2019

Utvikle infrastruktur

Bruke
enkle tjenester

Bruke  
tjenester
systematisk

Operere transportsystem

La seg styre
i et transport
systemet

Utvikle tjenester

Kjøretøy og trafikanter

Den første perioden (til 2013) 
handler om å få på plass en del 
grunnleggende forhold som 
rolleavklaring og en modell for 
organisering av drift og 
vedlikehold etc. Utvikle 
infrastruktur.

Den andre perioden (til 2019) 
handler om å realisere løsninger 
for å imøtekomme overordnede 
målsettinger og skape det 
nødvendige grunnlaget for å
bygge sammensatte og 
helhetlige tjenester.



Strategidokumentet

Foreslår: 

1. Mål for bruken av ITS i 
strategiperioden.

2. Policy og tiltak som skal bidra til å
forme Statens vegvesens rolle, 
oppgaver og ansvar innenfor ITS i 
strategiperioden.

3. Tiltak Statens vegvesen må
gjennomføre for å være i stand til å
følge opp målene i strategien. 

Nå transport-
politiske mål

Forholdet til 
omgivelsene

Egen 
utvikling

Mål

Rolle

Egen utv.



Noen sentrale policyer i 
strategidokumentet

• ”Firestegsprinsippet”

• Statens vegvesens roller og ansvar og forholdet til 
andre aktører

• Behovs- og formålsvurdering knyttet til etablering 
av nye tjenester

• Implementering av ITS

• Drift og forvaltning av ITS

• Teknologiutvikling

• Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

• Personvern



Personvern

• Trafikantene er i dag stort sett anonyme og har stor 
individuell frihet i forhold til å ferdes på vegnettet

• Bruken av ITS kan skape et motsetningsforhold mellom 
hensynet til individets frihet og hensynet til høy sikkerhet 
og effektiv avvikling i vegtrafikken

• For å nå mål om bedret trafikksikkerhet, avvikling og 
miljø, vil nye systemer for overvåking, styring og kontroll 
kunne utfordre og gripe inn i denne friheten



Fra Datatilsynets 
Personvernrapport 2007

• Helautomatiske 
bomstasjoner

• Brikkelogg

• Reisetider

• Streknings-ATK

• e-Call

• Adferdsregistrator

• ISA

• Alkolås

• Posisjonering av kjt

• Etc…



Personvern

Statens vegvesen skal ha som policy:

• at Statens vegvesens oppgaver skal utføres med minst 
mulig bruk av personopplysninger

• å arbeide proaktivt med lovverk og reguleringer som 
blir utfordret av nye løsninger for å nå overordnede 
politiske mål innenfor veg og trafikk

• ved innføring av nye systemer skal det etableres dialog 
med de ansvarlige myndighetsorgan, som Datatilsynet, 
på et tidlig tidspunkt

• i sin videre utviklingen av rolle og forvaltning innenfor 
ITS må ITS sees i sammenheng med kravene til 
organisering og behandling av personinformasjon



Satsingsområder i ITS-strategien

• Framkommelighet

• Trafikksikkerhet

• Miljø

• Tilgjengelighet



Fokusområder, mål og tiltak

Trafikk-
sikkerhet

Frem-
kommelighet Miljø

Fart, rus,
beltebruk

møte-
ulykker

Kollektivtrafikk
Arbeidsreiser

Nærings-
transporter

Luft i storby-
områder

Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak

Over-
ordnede
mål 
(fokusområder)

Detaljering
av mål

Handlings-
plan

2009

2019 2019 2019

2009 2009

2019 2019 2019 2019

Tilgjenge-
lighet

Universell 
utforming av  

transport
systemene

2019

Etatens data og
infrastruktur

Etatens 
rolle 

innenfor
ITS

Forvaltning
av ITS

Drift av ITS

2009

2009 2009 2009 2009



Bruken av ITS innenfor trafikksikkerhet

ITS skal brukes til å:

• redusere antall ulykker som 
følge av fart

• redusere antall ulykker som 
følge av ruspåvirkning

• redusere antall drepte og hardt 
skadde i trafikkulykker som 
følge av manglende bruk av 
bilbelte

• redusere antall møteulykker og 
utforkjøringsulykker

• automatisk varsling av 
trafikkulykker til nødetater

• forbedre 
tungtransportkontroller

Foreslåtte tiltak:

• streknings-ATK

• ISA

• alkolås

• bilbeltepåminner

• elektroniske kant- og 
midtlinjer

• eCall

• tungtransportkontroller med 
WIM og automatisk 
nummerlesing

• overvåking av farlig gods i 
tunnel



Bruken av ITS innenfor framkommelighet

Foreslåtte tiltak:

• reisetider (historikk/sanntid)

• friteksttavler for informasjon

• RDS-TMC i hele landet

• signalprioritering for 
kollektivtrafikken

• info om ventetid på ferjer

• info om vær- og føreforhold

• bilder på internett

• køvarsling

• dynamiske fartsgrenser

• rampe-/tilfartskontroll

• ”en brikke i hvert kjøretøy”

ITS skal brukes til:

• å bedre framkommelighet for 
kollektivtransport i 
storbyområder

• å gi større forutsigbarhet for 
næringstransport på
stamvegnettet

• at reisetiden for biltrafikken i 
storbyområder ikke øker 



Bruken av ITS innenfor miljø

Foreslåtte tiltak:

• samordne betalingsløsninger 
for transport 

• park&Ride

• informasjonssystem på
holdeplasser

• variable fartsgrenser

• informasjon om luftkvalitet

• vegprising (etter politisk 
vedtak)

ITS skal brukes til:

• en enklere gjennomføring av 
akuttiltak i storbyområder

• å øke borgernes aksept for 
miljøtiltak



Bruken av ITS innenfor tilgjengelighet

Foreslåtte tiltak:

• holdeplassregister

• bidra med data om 
vegsystemet til multimodale 
reiseplanleggingssystemer

ITS skal brukes til:

• å øke informasjonen om 
tilgjengeligheten til vegbaserte
transportløsinger



Vedtatt på ELM 19.4.2007

Vedtak:

Saksframlegget vedtas. Etatsledelsen 
støtter opp under strategidokumentet 
som helhet og som føringsdokument 
for videre arbeid innen fagområdet, 
ved at:

1) ELM gir tilslutning til at etaten aktivt 
skal bruke ITS til å nå transport-
politiske mål i tråd med ITS-
strategien

2) ELM gir tilslutning til at etaten skal 
fortsette utviklingen av digital 
infrastruktur i vegtransportsystemet 
som også muliggjør utvikling av ITS-
tjenester i privat regi

Handlingsplan med konkretisering av 
tiltak skal forelegges ELM.



Handlingsplan for ITS

Følgende skal beskrives i handlingsplanen:

• Ytterligere detaljering av mål og rammer fra ITS-
strategien

• Konkretisering av totalt 80 tiltak:

– 36 tiltak fram mot 2009

– 28 tiltak fram mot 2013

– 16 tiltak fram mot 2019

Tiltaksbeskrivelse, kostnader, effekter, ansvar, 
prioritering.

• Konkretisering av totalt 28 policyer. Forankres i 
etatsstandarder, håndbøker, prosesstyring, …

• Handlingsplanen skal legges fram for ELM i løpet av 
første kvartal 2008





Samferdselsetaten – hvem og hva?



Hovedmål 1:
Oslo kommunale veinett har god framkommelighet for gående, 
funksjonshemmede, syklende og kollektivtrafikk



Framkommelighet og prioritet
Kollektivtrafikktiltak på kommunale veier i Oslo



Sykkelvei og sykkelparkering
Bedre framkommeligheten for syklende i Oslo 



Gateopprustning
Opprustning av byens gater og plasser.
Arbeidet skjer ofte i samarbeid med gårdeiere



Gatebruksplanen



Trafikkstyringssystemer i dag
Nytt styre-
overvåkningssystem for 
signalanleggene i Oslo 

Signalregulering med 
prioritering av        
kollektivtrafikk (SIS)

SPOT/UTOPIA 

Tilfartskontroll

Bussbommer



SIS - Signalprioritering
• SIS systemet har gitt oss et 

nytt meldesystem for 
innmelding av innkommende 
kollektivtrafikk til de enkelte 
signalanleggene

• 135 anlegg et igangsatt av 
180 st med kollektivtrafikk



Anropsindikator
2. ”Grønt lys”1. Forespørsel fra kjøretøy mottatt



Rent skjematisk er målsetting med styresystemet :
- Ingen kollektivkjøretøy skal stoppes i signalanleggene
- Øvrig trafikk skal ha like god eller bedre avviklingsforhold 
som før 

Hvis en slik målsetting skal lykkes kreves det at man har 
«reservekapasitet» i nettet som eksisterende styresystem for 
signalreguleringen ikke klarer å utnytte.

Spot/ Utopia konseptet

• SPOT/UTOPIA er et system 
der lokal optimalisering av              
trafikklys er satt i system.



Overvåkning i dag

• Nytt styringssystem/overvåkningssystem 

• Samarbeid med veitrafikksentralen (VTS)



Installasjon av ny styre- og overvåkingssentral i Oslo 
og deler av Akershus



Samferdsels-
etaten

OmniVue applikasjoner - WorkOrder

Feilmeldinger genereres automatisk eller manuelt
Via SMS, e-post samt telefax

Kan også generere arbeidsordre for alt arbeid som skal utføres           
(f. eks. periodisk vedlikehold)



Hva er på gang?
• Søknad om et Forskningsprosjekt; Aktiv 

prioritering av næringstransport
• Trafikkstyringsplan/strategi for Oslo
• Ny ITS-strategi i SAM



Aktiv prioritering av 
næringstransport

• Søknad om et forskningsprosjekt i 
forskningsråds-programmet SMARTTRANS

• Aktiv prioritering av næringstransport i 
byområdene

• Parter: Sintef, Swarco, SAM, SVV, et taxi-
selskap og et distribusjonsselskap

• Fremdrift: start i 2008 over 2 år



Trafikkstyringsstrategi
eks på innhold:

– Få opp et overblikk over situasjonen. Lage et ”kart” over Oslo som 
viser problemområdene , inkl  når Bjørvikatunnel er på plass. 
Totalsituasjonen, inkl omkjøringsmulighetene. Beredskapssituasjon for 
hendelser og for omfordeling av trafikken

– Hva er de kritiske forholdene i trafikken som strategien må adressere
– Trafikkstyring / ITS inn i utbyggingsprosjektene
– Hvordan kople sammen trafikksentralene; VTS og Trafikanten; Politiet
– Hvilke ITS virkemidler er aktuelt i en handlingsplan for trafikkstyring
– Er det behov for en ny, overordnet organisering
– Hva skal strategien munne ut i som anbefaling for en videre prosess
– Hvilke sammenhenger er det med OP2 og OP3, eventuelt NPT, og med

etatsbudsjettene
– Kontraktsinngåelser



Parter i arbeidet:
• Akershus fylkeskommune
• Statens vegvesen Region Øst
• Oslo pakke2 -sekretariatet
• Samferdselsetaten Oslo kommune
• ITS Norge (koordinerende og pådrivende rolle)
• Andre parter som kan være aktuelle når prosjektet er definert 

og igangsatt:
• Politiet
• Trafikksentralene
• Vägverket Region Väst



Visjon for ITS i SAM

Samferdselsetaten skal bli en markant 
pådriver og bidragsyter til at ITS anerkjennes 
og tas i bruk som et av de viktigste 
virkemidlene til attraktiv, effektiv, sikker og 
miljøvennlig transport i Oslo-området



• INFORMASJON
Det må etableres fullgode informasjonstilbud 
for brukerne som er felles for alle 
transporttilbudene i regionen. Det skal ikke 
være nødvendig for brukerne å søke 
informasjon hos den enkelte etat eller 
transportselskap

• Mobilitet
• Tjenestetilbud
• Vedlikehold



• TRAFIKKSTYRING
For et mest mulig effektivt transportsystem 
må det etableres en felles / samordnet plan 
for overvåking og styring av trafikken på
riksveier og kommunale veier i Oslo

• Fremkommelighet
• Overvåkning/styring



• DRIFT & VEDLIKEHOLD
ITS-løsninger skal gjøre vedlikehold av 
infrastruktur mer effektiv – gjennom 
automatisert innhenting av 
tilstandsinformasjon og støtte til 
kontraktsoppfølgning

• Tilstandsinformasjon
• Kontraktsoppfølging



• KOMPETANSE OG ORGANISASJON
Internt i Samferdselsetaten må det skapes 
forståelse for og kunnskap om hva ITS kan 
bidra med i forhold til politiskt overordnede 
mål i Oslo-området og etatens 
ansvarsområder. Det må skapes motivasjon, 
utvikles kompetanse og etableres et 
slagkraftig ITS-fagmiljø



www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no
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