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POSTEN BEDRIFT - BEDRIFTSSENTER 
 
Kongsvinger bedriftspostkontor i Oterveien 11 var et av landets første bedriftspostkontor. 
Omdeling, transport og sorteringsenhetene flyttet inn 28.11.1988, administrasjonen kom 
etter 16.1.1989. Bedriftspostkontoret hadde ca 60 større postbokser til utleie til bedrifter. 
Det var delt åpningstid, 07.30-10.00 og 14.30-17.00, med mulighet for å bli ekspedert 
utenom åpningstiden. Det var satt alt inn på å legge forholdene til rette for bedriftskundene 
med hensyn til parkering, fleksibelt rampesystem og spesialtilpasset skranke. 1) 

 
Da de nye omleggingene i ekspedisjonsnettet på slutten av 1990-tallet ble planlagt, skulle 
ikke lenger betegnelsen brukes. I januar 1997 gikk det ut følgende skriv fra Postens 
sentralledelse: 
 
«BENEVNELSE PÅ EKSPEDISJONSSTEDER Vi har fått signal om at det i noen tilfeller etableres 
poststeder med benevnelse bedriftspostkontor. I det nye ekspedisjonsnettstrukturen opereres 
det med følgende poststedstyper: postsenter, postkontor og postfilial, se Retningslinjer for 
utvikling av Postens ekspedisjonsnett (RUP) punkt 1.2. I tillegg kommer utleveringspunktene 
som internt benevnes postdepot. Benevnelsen bedriftspostkontor skal således ikke brukes 
lenger.» 2) 
 
Konseptet var likevel brukbart, og ved omleggingen av salgs- og ekspedisjonsnettet 
2001/2002, ble begrepet Posten Bedrift tatt i bruk: «Dette er en nysatsing som retter seg 
direkte mot bedriftsmarkedet med et utvidet tjenestetilbud og totalløsninger innenfor 
postbehandling og logistikktjenester. Posten Bedrift skal etableres på 32 steder i 
næringstette områder. I fjor høst startet Posten Bedrift en pilotdrift i Nydalen i Oslo.» 3) 

 
«Posten BedriftSenter i Nydalen i Oslo åpnet dørene for første gang presis kl. 07.00 mandag 
forrige uke.» (16.10.2000) 4) 

 
Den spesielle stavemåten ble forlatt, og Posten gikk over til å bruke norsk rettskrivning, 
Bedriftssenter. 
 
I 2010 var betegnelsen Bedriftssenter fortsatt i bruk, og ble presentert slik på Postens 
hjemmeside: «Bedriftssenter – posttjenester tilrettelagt for bedrifter.» Videre ble det 
opplyst: «Bedriftssenter finner du på følgende steder: Oslo – Lysaker – Sandvika – Sandefjord 
– Tønsberg – Grenland – Hamr – Gjøvik – Bergen – Stavanger – Trondheim og Tromsø.» 
 
 
 
1) Bladet ”POST” nr 2, 1989. 
2) Skriv fra Postens sentralledelse, Postnett / Lars Pedersen (kontaktperson Sigurd Aarnes), 
17.1.1997, til Oslo og Akershus postregion + postområdene. 
3) Postavisen nr 3, februar 2001. 
4) ”POST” konsernavis for Posten Norge nr 20, 24.10.2000. 


