
POSTENS LOKALA PAKETSERVICE

I GÖTEBORG 1970- 1976
A v A ke Oden

När enhetsportot och därmed också de första frimärkena infördes i Sverige
den I j uli 1855 hade sedan cirka 7 år tillbaka postverket utfört lokalbeford-
ran av brev inom Stockholm. Denna lokala brevbefordran anses dock ha
fått en ökad betydelse först efter nämnda tid punkt - I j uli 1855. Avgiften
för lokal brevbefordran utgjorde t ill en börj an 2 skilling . varav I sk tillföll
postkontorets föreståndare och I sk brevbäraren.

Den I j uli 1856 infördes särskilda lokalfr imärken (svarta lokalmä rket) för
denna form av brevbefordran .

Avgiften för lokal brevbefordran faststä lldes från I 858 t ill 6 öre , dvs
hälften av riksportot , 12 öre , för lägsta brevvikt. Under följ ande år fram till
I j uni 19 18 utgjorde portot för den lokala brevbefordringen häften av portot
för riksbrev . Under t iden därefter och fram till dess det lokala brevportot
upphörde höll sig lokalportot för brev t ill mellan hälften och tre fjä rdedelar

av riksportot.
Postverkets förs ämra de driftresultat föranledde att det lokala brevportot

avskaffades fr o m den I j uli 1920. Det å terinfördes emellert id fr o m den I
okto ber 1922 och bestod därefter fram till den I j uni 195 1 då den särskilda
avgiften för lokal brevbefordran avskaffades .

Mot denna bakgrund kan det vara av intresse att ägna någon uppmärk-
samhet åt den försö ksverksamhet med särskilda lägre - i vissa viktsatser
betydligt lägre - avgifter för lokalbefordran av paket inom Göteborg som
ägde rum under ären 1970 - 1976.

Även med hänsyn t ill det under senare år alltmer ökade intresset för
postal dokumentation innebärande klarläggande av förhållanden ifråga om
portosatser , postens befordringsvägar , postala instruktioner m m kan det
vara av betydelse något beröra denna försöksverksamhet , som - även om
den ägt rum under senare tid , inte syns ha i filate listiska sammanhang
ägnats särskild uppmärksamhet.Inte minst kan det ha betydelse vid bedö-
mandet av frågan om försändelse varit rätt frankerad .

Anledningen till denna försöksverksamhet - som föregicks av ett tämli-
gen omfattande utredningsarb ete - var att man under åren närmast före
I 970 kunnat konstatera ett stagnerande och i vissa fall en nedgång i post-
verkets paketbefordran . U tredningen ansåg sig kunna fastställa att anled-

ningen härtill var bl a :
Postverket s dävarande inr iktning på huvudsakligen fjärrtransport av pa-

ket ansågs vara en belastning i en t id som karaktäriserades av befolknings-
koncentrat ion till storstadsomräden . Dett a förh ällan de medförde minskat
behov av fjä rrtransporter medan behovet av lokala transporter ökade .
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Hande lns strukturomvand ling va r ett anna t skä l. De små affäre rna till
vilka va rudist ributio nen ofta skedde med postpaket minskade i anta l.

Po sto rde rhande ln undergick vid denna tid en minskning .
Vida re framhö lls att för privatpe rsone r postbeford ringsavgifte rna kunde

stä lla s ig dyra . So m e xempel hä rpå framhölls i den utred ning . so m föregic k
beslutet om lokal paketbeford ran i Gö tebo rg . a tt de tidigare bä r- och
fruktpaketen unde r hösta rna i det nä rmaste upphört.

S lutligen kunde ko nstate ras att postbehand lingstiden för pake t i må nga
fall blivit längre än t id iga re . sa mmanhä ngande bl a med indragning a v vissa
brevbä ringsture r .

I sammanhanget bö r beaktas att vid denna tid kunnat konsta te ras dels att
före tag i allt stö rre omfatt ning ve rkstä llde pake tt ranspo rte r i egen regi. de ls
också att möj lighe te rna a tt yrkesmässigt utföra t ransporte r av paket och
annat lä tt are gods med paketbilar och ä ven taxibilar vid denna t id avsevä rt
underlä tt ats .

Sammantaget kan a lltså konstateras att så vä l marknads- so m pr is- och
se rv icefakto re r kunde ligga bakom den mindre gynnsamma utvecklingen av
paketrö re lsen .

Po stve rket va r a llt så be rett att försö ka vända denna trend . och hade
dä rför beslutat att inom adressortsområdena Göteborg . Ange red . H is ings
Backa och Västra Frö lunda (sena re utvidgat till a tt avse även H isings
Kärra .O lofsto rp . Säve och Torslanda) start a en fö rsö ksverksamhet med
läg re avg if ter och snabbare exp editi on .

För detta ä ndamå l infördes fr o m den 13 april 1970 en loka l paketse rvice
med benä mningarna LO K AL PA K ET SN A BBUT KÖ RN IN G och LO-
KA L PA K ET FÖ R A VH Ä MT N IN G .

Avgifte rna va r so m framgår av följande sammanstä llning lägre än för
rikspaket.

Vikt

I kg
3 »

5 »

7
10 »

15 »

20 »

Lokalpaket Snabb- Gä lla nde pakett axa
för utkö rning Vanlig beford r Ilbeford r

avhämtning
Pris kr Pris kr Pris kr Pris kr

3: -- 8: - 3:80 7: -
4: - 9: - 4:80 9: -
5: -- I0: - 5:80 I I: -
6: - I l : - 9: - 17: --
8: - 14: - 13: - 25: -

10: - I6: - 18: 34: -
12: - I8: - 22: - 42: -

So m synes va r prisskillnaden re lativt stö rre ifråga o m tunga än för de
lä tt a re paketen . Mest påfallande blev skillnaden vid en j ämförelse av priset
för snabbutkörning och ilbeford ran .
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De utfärdade föreskrifterna medgav rä tt för postförvaltningen att därut-
över träffa separata avtal med större kunder .

Befordringsavgifterna ändrades sedermera vid ett par tillfällen bl a bero-
ende på ändrad mervärdeskatt.

Ifråga om distributionen föreskrevs beträffande lokalpaket för avhämt-
ning att paket som lämnas in ena dagen skall finnas tillgängligt på avhämt-
ningsstationen när adresskortet delas ut följ ande förmiddag.

Ifråga om lokalpaket för snabbutkörning föreskrevs:
Paket inlämnat före 11.30 körs ut till adressaten kl 14 - 16.
Paket inlämnat måndag - fredag kl 11.30 - 15.00 körs ut t ill adressaten

kl 17 - 19.
Paket inlämnat lördag efter 11.30 körs ut t ill adressaten följ ande vardag

kl 7.30 - 10.
En omfattande reklamkampanj föregick införandet av den nya servicen ,

bl a utsändes s k sälj brev . Enligt en första rapport , 22 april 1970, tyckt es
effekten inte varit alltför uppmuntrande . Sålunda var svarsfrekvensen för
de utsända sälj breven inte mer än c irka 1/2 procent. Under den första
månaden berä knade man att c irka en tredjedel av den lokala paketbeford-
ran i Göteborgsområdet överförts t ill den nyintroducerades former. Endast
ca 4 a 5 paket per dag hade befordrats som »Lokalpaket för snabbutkör-
nmng».

Den nya servicen var som inledningsvis framhållits avsedd att vara en
försöksverksamhet. Resultatet torde dock inte ha motsvarat förväntning-
arna .

I j anuari 1976 föreskrevs att de särskilda avgifterna för lokalpaket i
Göteborgsområdet skulle upphöra fr o m den I feb ruari 1976 i samband
med de portohöj ningar som då införts . Försändelseslaget »lokalpaket»
skulle dock bibehållas men avgifterna skulle berä knas så so m för rikspaket i
a llmänhet.

LOKAL
PAKET
Bl 2112.33  (o pr  76)

Etikett f ör l okalp aket , som den ser ut  ef ter  f örsöksp eri oden .
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LOKAL PAKET
Postens Lokalpaket i Gö teborg ger Er

mö jlighet att skickavaror snabbt och billigt
inom Göteborg.

Lokalpaket- området
Lokalpaketomrädet omfat tar adressorterna Gö-
teborg, Angered, R isings Backa, R isings Kärra,
Olofsto rp , Säve, T orslanda och Västra Frölunda,
dvs ort er med postnummer som börjar med 40,
41 och 42.
Lokalpaketservicen gäller paket som lämnas in .

vid någon postanstalt inom det ta område och är
adresserade t ill mottagare inom området . (Be-
träffande paket utanför Göteborg se uppgifterna
om Postens Rikspaket .)
Det finns två servicealternativ att välja på -
lokalpaket för avhämtning och lokalpaket snabb-
utkörn ing.

Lokalpaket för avhämtning
Lokalpaket för avhämtning (billigare i porto än
vanligt ri kspaket ) som lämnas in på postanstalt
i lokalpaketområdet senast vid postanstaltens
stängning för dagen kommer fram till adressa-

tem a följande vardag. Kunderna kan alltså
hämta sina paket, så snart de fått adresskortet
(avin) , som delas ut i den norm ala postutdel-
ningen.

Lokalpaket snabbutkörning
Lokalpaket snabbutkörning (billigare i porto än
ri kspaket il och express) som lämnas in pa post-
anstalt i lokalpaketområdet senast kl 15 (lördag
kl 11.30) körs ut t ill kunden samma dag. (Gäller

t v ej inom R isings Kärra , Olofsto rp och Säve.)
Lämnas paket in vid en senare t idpunkt på da-
gen körs de ut till kunden följande vardag.

Inlämning
Alla vard agar f6rekl 11.30
Måndag- fredag kl 11.30- 15
Måndag- fredag efter kl 15
Lördag efter kl 11.30

Utkörning
Samma dag kl 14- 16
Samma dag kl 17- 19
Följande dag kl 7.30- 10
Följande vardag kl 7.30- 10

Postförskott
Om varan skall betalas vid mottagandet , kan lo-
kalpaket (både avhämtnings- och utkörnings-
paket ) sändas som postförskot tspaket.

A dresskort
Om så önskas kan Ni i stället för det särskilda
lokalpaket-adresskortet, använda adresskortet
til l Postens ri kspaket.

Po t verkets T ryekeri 197 1

Upplysningar
om loka lpaket
Upplysningar om priser, vikt ,mått m m för lokal-
paket lämnas av postanstalterna i lokalpaket-
området och Postens telefonupplysning ( t elefon
80 07 40 - 500). Postens Kundtjänst i Göteborg
står gärna till tjänst med systemlösningar av Era
varu transport er. Postkonsulenterna trä ffas per
telefon 80 07 40 - 227, 228 eller 229.
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