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Forprojekteringen av Stockholm Syd har startat

Byggstart i Arsta om fyra manader?
Jl Terminalklubben och SEKO:s fOr-

andlingsgrupp for RiksnStet traffade den
17 mars RiksnStschefen Bertil Nilsson ftr
att diskutera fortsattningen pi 3-2 projek-
tet. Vi Overlamnade dar Terminalklub-

JDCHS synpunkter infOr det fortsatta arbe-

- Resultatet fran den s.k. fflrstudien
skall dokumenteras innan fOrprojekte-
ringen av Sth Syd startar. Bl.a. ska fO-
Ijande konsekvenser redovisas

- ekonomiska
- logistiska
- tekniska
-kund
- miljO
- arbetsmiljO
- personal

Redovisningen bOr mynna ut i de
"̂  analyser/argument som motiverar fOrp-

rojekteringen av just detta alternativ.
- Eftersom Sth Syd och Sth Nord har
vasentliga berOringspunkter bOr dessa
belysas innan fOrprojekteringen av Sth
SydpibOrjas.
- Ett skriftligt projektdirektiv for fOrp-
rojektering av Sth Syd skall uppr&ttas.
Direktivet skall genomsyras av inten-
tionerna i "2000-talets arbetsplats" och
"Framtidens arbetsplats".
- Vi begar ett inflytande Over vem som
skall utses till projektledare.

Fortsatt samrad?
Resultatet av mOtet blev att resultatet av
forstudien ska presenteras den 3:e april.
Projektdirektiv fOr de bada projekten
kommer att upprattas de narmaste veckor-

na och dilr ska aven frigorna om arbetsor-
ganisationen finnas med. Likasa kommer
ett fortsatt samrad att ske med facken om

tillsattning av projektledare.

Forts, sid 2: Stockholm Syd

Pasken raddad
- for den har gangen!
• Enligt vart arbetstidsavtal definieras
helg som "helgdagsom infaller mandag
till och med lo'rdag samt paskafton,
pingstafton, midsommarafton, julafton
samt nyarsafton." Om ens ordinarie
tjanstgoring rakar infalla en sadan dag s&
blir man antingen befriad fran tjanstgtt-
ring eller ocksi si utgar kvalificerad
Overtid.

Sondag pa helgdag
Problemet ar de ganger n3r en helgdag
infaller pa en sOndag, vilket alltid intraf-
f ar vid pask och pingst, men ocksd kan
bli fallet vid 1 :a maj, jul, nyar och tret-
tonhelgen, beroende p4 hur dessa helger
infaller. Enligt avtalet betraktas inte en
sadan helgdag som helg. Det innebar att
om man har ordinarie tjanstgOringssOn-
dag p4 exempelvis paskdagen sa ar man,
enligt avtalet, tjanstgoringsskyldig och
ingen Overtid utgar (dSremot storhelgs-
ob).

Sedan manga ar har vi i Stockholm
(liksom pi de fiesta andra terminaler) en
lokal (muntlig eller skriftlig) Overens-
kommelse som ar fOrmanligare an avta-
let. Har i Stockholm har den helt enkelt
gatt ut pi art man betraktat dessa sOnda-
gar som helg och den som rakat ha ordi-

narie sOndag har antingen blivit befriad
fran tjanstgOring eller fitt Overtid.
"Som ett led i att sanka vira kostnader

och behilla vira marknadsandelar", si
lOd motiveringen, aviserade terminalled-
ningen under hOsten -97 att de ville lag-
ga om tjanstgOringen under storhelger-
na. FOrslaget gick ut pi att den som har
ordinarie sOndag skulle flytta tjanstgO-
ringen till annandagen eller motsvarande
- utan att Overtidsersattning skulle utgi.

FOrslaget aktualiserades infbr irets
pisk och vackte ett ramaskri, fr.a. bland
nattpersonalen. Som ett resultat av fOr-
handlingama mellan SEKO och termi-
nalchefen har fOrslaget dragits tillbaka.
FOr pisken och pingsten i ir tillampas
samma regler som tidigare, dvs. tjanste-
befrielse eller Overtid. Partema ar ocksi
Overens om att ta upp fOrhandlingar i
syfte att ni fram till ett skriftligt avtal
som reglerar tjanstgOringen pi "helg-
dags-sOndagar". mfOr dessa fOrhandling-
ar ar SEKO:s uppfattning att hittillsva-
rande praxis bOr fastas pi papper. Ar-
betsgivaren vill bryta praxis och tillam-
pa det centrala avtalet enligt bokstaven.

Terminalklubbsstyrelsen/A U

Terminalklubben pa internet:
http://home2.swipnet.se/ ~ w-2748^5/
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Fortsattning fran sid 1:

Forprojekteringen av Stockholm Syd har startat
Daremot fick vi inte gehflr fiir den kanske
viktigaste punkten, nSmligen att ftrpro-
jekteringen inte ska pabflrjas fbrrSn dckn-
menteringen och utvarderingen av fbrstu-
dien ar klar.

Forprojektering av Sth Syd
Istallet bfirjade "fttrprojekteringen" av
Stockholm Syd med en rivstart den 19
mars.
Terminalklubbsstyrelsen har beslutat att
delta i projektet frin bOrjan, men pa vill-
kor att de krav som styrelsen 0 verlamnat
till Bertil Nilsson snarast behandlas och
att vi nar en acceptabel Overenskommelse.
Om sS inte blir fallet kommer deltagandet
i projektet att omprovas.

Under projektledaren och den samord-
ningsgrupp som ska halla i projektet kom-
mer det att finnas ett antal "underprojekt".

Tidplan
Tidplanen fbr Stockholm Syd ar hart
pressad.
For Arstadelen ser den ut sa har:

19/3 - 30/4 - Lokalprogram upprat-

19/3-13/5 - Projektering, rambe-
skrivning

18/5- 15/6 - Forfragan och anbud
byggnation

16/6-3/7 - Upphandling
3/8 - 12/6 -99 - Byggnation
19/3 - 12/6 - Stadsplan, ev mark-

kOp
3/5 -99 - ?? - Montage av utrustning

Fflr omlastningsnavet pa Tomteboda:

4/:> - 12/6 - Programskrivning fbr
omlastningsnav

?? - 3/7 - Projektering och ram-
beskrivning

okt/98 - 27/8 99 - Byggnation

Investeringsbesluten fbr Stockholm Syd
skatas den 16juni.

Klara awecklas
Mot bakgrund av de intervjuer som sants

i radio och publicerats i olika tidningar
vill vi ocksa klargora att Terminalklubb-
33t>7elsen ruttills INTE har tagtt stSvInuig
till om Sth Klara ska awecklas och verk-
samheten flyttas till Arsta ("Sth Syd").
Ett sadant stallningstagande kan goras
fbrst nar resultatet av fftrstudien presente-
rats pa ett seriOst satt och vi har haft
mojlighet att vardera de analyser och
argument som den mynnar ut i. Formellt
ar det dessutom sa att det definitiva
beslutet om Sth Syd tas forst i juni.

Stockholm Nord
Nar det galler Tomtebodas framtid och
Stockhohn Nord-projektet sa har detta
projekt annu inte dragits igang. Beslut
om projektdirektiv och projektledare
kommer att tas de narmaste veckoma.

Terminalklubbsstyrelsen
Arbetsutskottet -1998-03-31

Projekt

SAMORDNING

Produktion

Teknik/UnderhAII

Lokalprogram

Varde/direktinl

Biltransporten

Transport/Logistik

Omlastnings-
nav/Direktinl Tba

Arbetsgivaren
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jekt
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Peter Ek
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Adolfo Garzon
Adam Seipel
Jorgen Hellgren
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Statens ansvar pa postomradet:

Dyrare pcrto och samre service
Regeringens proposition fortsatter avregleringspolitiken

• Regeringen overlarnnade den 5 mars sin
proposition (1997/98:127), Statens ansvar
pa postomradet, till riksdagen.

Propositionen Overensstammer i stora
delar med den departementspromemoria,
som vi tidigare granskat i Facktuellt (nr

--3/1998). Den stOrsta fOrandringen ar att
jgeringen inte vill infttra den avgift, som

promemorian fbreslog skulle finansiera
den samhallsomfattande posttjansten.
Avgiften skulle ha inbringat ca 100 miljo-

r, men var anda ett slag i luften. Dels
Barter att 100 miljoner knappast racker for
att - pa en avreglerad marknad - garantera
en "samhallsomfattande posttjanst" vard
namnet. Dels darfbr att Posten, som skulle
ansvara for den hogre servicen, sjalv skulle
betala 97 av de 100 miljonema i avgift!

Regeringen tar alltsa bort avgiften ur sitt
forslag - men man fdreslar inte heller nagot
annat i stallet.

Malsattningsparagrafen
Malsattningsparagrafen i den nya lagen
lyder sa har:

Samhdllsomfattande posttj&nst.
Del skall finnas en posttjanst i held
landet som innebar att alia kan ta emot
brev och andra fdrsandelser som vager
hogst 20 kg. Posttjansten skall vara av
god kvalitet och del skall finnas mojlig-
het for alia att fa sadana fdrsandelser
befordrade till rimliga priser. Dessutom
skall enstaka fdrsandelser befordras till
enhetliga priser.

Dessa till synes enkla rader krSver manga
sidors fc5rklaringar i propositionen. Och
bollande med olika begrepp.

Det overgripande mdl f8r postpolitiken
som staten ska garantera ar del som n3mns
i forsta meningen: alia ska kunna skicka
och ta emot adresserade fOrsSndelser som
vager hogst 20 kg, dvs. forutom brev aven
paket samt adresserade tidningar, kataloger
och bb'cker.

Servicemalet ar det som nSmns i de fo-
Ijande radema: god kvalitet, rimliga priser
och enhetliga priser.

Som alia forstar kraver dessa begrepp
ytterligare forklaringar!

God kvalitet
Vi borjar med god kvalitet. Har anvander
man sig av tva begrepp: basniva och mal-
niva. Som larnpiig basniva niimner pro-
positionen att 85 procent av brevforsan-
delserna ska Qvernattbefordras (och 97
procent inom tre dagar) oavsett var de
lamnas in i landet. Som malniva anges att
96 procent Overnattbefordras och 100
procent tredagarsbefordras.
Regeringen foreslar i propositionen att

basnivuit fir det som kravs for att lagens

1 miijard i
vinst -
ytterligare
5.000 anstallda
ska bort
• Den 21 mars rapporterar TT att Pos-
ten fOrra aret nastan ftJrdubblade vins-
ten, fran 570 miljoner 1996 till 1.055
miljoner 1997. Intakterna Okade frin
22,7 till 23,4 miljarder. Antalet anstallda
minskades med drygt 2.000 personer till
ca 43.000 anstallda. Pa det uppges fbre-
taget ha sankt kostnaderna med 700
miljoner.
Dagen darpa kan man lasa i tidningarna

att Posten vill stanga (eller lagga ut pa
privata entreprenOrer) ytterligare 700
postkontor och gOra sig av med 5.000
postkassOrer. Antalet bes6k pa postkon-
toren minskade med 13 procent under
1997 och fbrlusten i kassarorelsen be-
raknas - av Posten - uppga till 1 miijard.

Enligt Helga Baag0e, Postens press-
chef, forhandlar fdretaget nu med Sgaren
(Staten) om pengar fbr att kunna gora en
"socialt acceptabel" nedskarning. Med
det avser man, enligt TV:s Rapport,
fbrtidspensioneringar till en kostnad av
3 miljarder.

1998-03-22/JA

krav om "god kvalitet" uppfylls. "Om
det pa sikt visar sig att denna basniva ar
for lagt satt, kan den justeras" kommente-
rar man lakoniskt det lagt satta malet, och
fortsatter: "Det b6r poangteras att det
givetvis inte finns nagot hinder fbr berord
postoperatdr att ha en hogre malsattning
an basnivan".

"Den berorda postoperatOr" som det ar
fraga om, Sr Posten. Alia postoperatb'rer
maste ha tillstind firan Post- och Telesty-
relsen, PTS, for att fa bedriva postverk-
samhet, 3ven Posten. "Under Sverskidlig
tid", skriver man i propositionen, kommer
Posten att tillhandahalla den samhallsom-
fattande posttjansten. DarfOr kommer
denna skyldighet att skrivas in i tillstand-
svillkoren f5r Posten.

Rimliga priser
Idag definieras begreppet "rimliga priser"
i avtalet mellan staten och Posten. Bl.a.
innehaller avtalet ett krav pS att Posten
ska ge ut rabattmarken till privatkundema.
Propositionen vill ersatta nuvarande avtal
med ett pristak, som regeringen faststaller.
Pristaket ar tankt att omfatta "all osorterad
post som skickas som enstaka fOrsandel-
ser till normalporto". Samtidigt tas kravet
pa att Posten ska ge ut rabattmarken bort.
Ingenting sags om vilken niv§ man ska
utgS ifran nar pristaket satts, men man kan
forutsatta att det ar nuvarande 5-kronor-
sportot som avses. I praktiken innebar
darffir "pristaket" en kraftig prishojning,
eftersom rabattmarkena ffirsvinner (om
inte Posten ensidigt - och utan ersattning
fran staten - beslutar att behalla dem!).

Enhetliga priser
I den nya lagtexten sags rent ut att det
enhetliga portot endast omfattar "enstaka
fOrsandelser". Det ar fritt fram for fri
prissattning (inom konkurrenslagstiftning-
ens ramar) "fOr fb'rsandelser som lamnas
fSr befordran pa annat satt an styckevis",
som det star i propositionen.

Propositionen oppnar ocksS for inforan-
det av lokalporto. Villkoret ar att samma
lokalporto tillampas - for enstaka forsan-
delser - over hela landet:
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'En tjanst som innebar t.ex. lokal befor-
Jran ti l l en lagre kostnad kan saledes
erbjudas till ett lagre pris. Detta fb'rut-
satter dock att tjansten erbjuds inom
hela landet och att priset tor lokal befor-
dran av enstaka fbrsandelser ar enhetligt
lor hela landet"

Finansieringen av den
.samhallsomfattande posttjansten
Darmed ar vi inne pa den avgb'rande fra-
gan: vem ska betala kalaset?!

I och med att prissattningen nu blir sa
gott som belt fri, kan naturligtsvis Posten
konkurrera bade med CityMail och de
andra smaoperatbrerna pa de lokala mark-
naderna. Vilket iruiebar att man kan behal-
la volymema - men till vilket pris?

Departementspromemorian fbreslog en
symbolisk postavgift for att finansiera den
samhallsomfattande posttjansten, som man
dessutom undervarderade kostnaderna fbr.
1 varje fall om man ska tro Postens siffror.

Regeringen gbr genom propositionen
klart att

• Man inte tanker infb'ra nagon form av
koncessionsavgift.
• Posten genom tillstandsvillkoren ska
alaggas att tillhandahalla den sanihallsom-
fartande postservicen
• Posten kommer inte att fa nagon sarskil
ersattning for detta.
• Postens merkostnader fbr att uppratthalla
servicen enligt nuvarande lag och avtal
med staten uppgar till 400 - 800 miljoner
kronor.
• Vissa av dessa kostnader fbrsvinner
enligt regeringen i och med de fbrandring-
ar som fbreslas. Det galler rabattfrimarke-
na och fb'reningsportot till en kostnad av
170-245 miljoner per ar. Darmed har rege-
ringen ocksa sagt att privat- och fb'rening-
skunderna fir sina portokostnader hbjda
med samma belopp. Regeringen ger ocksa
Posten AB "mbjlighet att anpassa sin servi-
ce pa landsbygden till kundernas behov",
som det sa Orwellskt heter - dvs dra in pa
lantbrevbaringen. Posten har angett att
man skulle kunna spara 145 miljoner pa
dena.
• Regeringen avslutar med en brasklapp.
"Det ar visserligen enligt regeringens
mening principiellt riktigt att samtliga
operatbrer som ar verksamma pa post-
marknaden ar med och finansierar de
atgarder som bedbms nbdvandiga for att
uppratthalla derma tjanst", skriver man,
men hanvisar i nasta andetag till att "flerta-
let av remissinstanserna riktar allvarlig

kritik mot promemorians fbrslag pa finan-
sienngsavgirt". Man hanvisar sarskilt t i l l

Kommentarm
Pa tva stallen i Postens pressmed-
delande om 19S? ars resultat anges
att vi som arbetar pa terminalerna
bid rag ittill det goda resuitatet:
. " %; . . . . ; . . W .•,;:/. '#
' •" • - -M .
"Medelantalet anstSUda har, bland
annat genom dgtnya brevnatetocjj
effektiviseringaFJfaomkassaservice-
na'fef, minskat med 2.?34 jamfdrt
med foregaende ar vilket riteslfort en
kastnadsminstininjjjpm T&flfylkr."

"SarskHt gladjande under forraaret
ar att.jjet nya brevnatet gett renttat
saval ekonomiskt som kvjtiitetsi

Sa Tfiycket frSckare -mot bakgrund
av dessa citat - att Posten i de paga-
e^de avtalsforhandl^garna foresla-
g^t att just vi, s6m arbetar pa termi-
na/erif7a, ska betala en eventuell
arbe|stidsfofkortning. De kan - erfar

\Fackiuellt~ tanka sig att sa'nka ar-
bets^fen for dem med 40-timmars-
vecka, men inte fdr oss som har 38
och 36 timmar. Tvartom har det
foreslagits en hojning fdr dem med
36 timmar, kanske t.p.m. for oss
som har 38 timmar!! -,-

- •••': ;» *'"' "- % '"'
Fortroendevalda fran samtliga

terminaler i landet har - vid yrkes-
konferensen den 12 rn;|rs, - uttalat
sig emot en sadan losjimg av ar-
betstidsfragan i arets avtalsrorelse!

PA Ternthiulklubbemt licimMu kan <tu itixa
mer om Fastens resultat! « : •„*&-••

PTS och Konkurrensverket - tva avregle-
ringsextremister - som bada "framhaller att
for att kunna ta ut en avgift fran operatb-
rerna sa miste marknaden fa vaxa t i l l sig
och postoperatbrerna maste na en viss
storlek och stabilitet i sin verksamhet"!!
Darfbr avrundar regeringen med att de inte
lagger fram nagot fbrslag om avgift - men
de kan tanka sig att aterkomma till riksda-

gen om det skulle visa sig an Posten inte
langre kan uppratthalla den samhallsom-
fattande posttjansten utan ersattning.

TillsWndsvillkor och PTS roll
I den nya lagen blir det tillatet att to re n a
ett tillstind med vilikor. Fragan ar bara
vilka vilikor man kommer att stalla. Si
har lingt tycks det som om det ar Posten
AB som kommer att utsattas tor det har-
daste villkoret: att utan ersattning utratta
allt det som russinplockarna slipper.

Propositionen klargor ocksS an Post-
och Telestyrelsen ska ha "ett bvergripande
ansvar tor att postmarknaden fungerar
effektivt ur konsumentsynpunkt" utan att
ha nagon generell konkurrensframjande
roll.

Betaltjansten
Nar det galler betaltjansten fbreslar propo-
sitionen att en utredning ska tilisattas.
Utredningens uppgift blir att "utreda
statens ansvar fbr en grundlaggande betal-
tjanst och kontantfbrsbrjning samt vilka
krav som ska stallas p§ dessa och hur de
skall sakerstallas".

Regeringen har utsett Per Borg, f.d.
generaldirektbr vid Fbrsvarets Materiel-
verk, t i l l utredare.

Sammanfattningsvis
kan man om den nya postlagen saga att
den socialdemokratiska regeringen fullfb-
Ijer den extrema svenska avregleringspoli-
tiken. Inget annat land i varlden har en
lika avreglerad postmarknad. De mindre
kunderna kommer att fa an dyrare porto
nar rabattmarkena och fbreningsportot
forsvinner. Fbrmodligen kommer ocksa
servicen att fbrsamras. Lagens definition
av "god postservice" (85 procent bvematt-
befordran) innebar en devalvering jamfbrt
med den service Posten idag tillhandahal-
ler. En service som blir svar att uppra'tt-
halla nar man - fbr att betala storkunder-
nas sankta priser - tvingas dra in pS lands-
bygdsservicen och annan "bverservice".

Naturligrvis kommer aven personalen att
drabbas av regeringens proposition. Che-
ferna har redan haft sina brain-storm fbr
att sanka personalkostnaderna - sa att
notan for lokalportot och storkundsrabat-
terna kan betalas! Den panikartade om-
struktureringen av Stockhomsterminaler-
na ar ocksa ett resultat av avregleringspo-
litiken!

Jan Ahman
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Terminalen
som inte fick fylla tretton
• LO-tidningen var forst ute med
den stora rubriken Klaraterminalen
laggs ned! (fredagen 27 mars 1998):
Radions "Stockholmsnytt" hade saltat
nyheten: dar kunde man fa intrycket
att manga dessutom skulle bli uppsag-

Vilket Posten dementerade vid
nchtid, journalisten hade blandat

ihop tva fragor. Intervjun med SE-
KO's Micke Tall klipptes ner till 1
minut och 45 sekunder. Under

"termiddagen poppade radion ytterli-
gare t i l l del: lyssnarna uppmanades att
ringa in asikter om vad man skulle
gora av terminalen: hotell, bibliotek,
simhall ......

TV4 horde av sig...
TV 4 hade hdrt av sig och fragat om del
radde en upprOrd stamning; inslaget sen i
kvallens lokalnyheter blev inte mer an en
stillbild p& kaken med nagra ord om flyt-
ten till Arsta. Svenska Dagbladet ringde
och levererade en mer fyllig artikel i
lordagens tidning.

en gang bekraftades bilden - som
.minalarbetare ar man bara viktig nar

nagot gar fel. Det som ar stora nyheter fOr
oss anstallda ar knappast vart en gMspning
bland journalister. Hade en ankfamilj gatt
'̂er Klarabergsviadukten under nyhetstid

...ide det sants live: fbrst i Rapport - sen
med uppfbljning i Aktuellt kl. 21. Skulle
(Gud forbjude!) ett postkontor hotas av
nedlaggning - 1 ex pa Ostermalm - hade vi
fart se stadsdelsnamndens barrikader
filmat ur alia perspektiv. Snacka om ny-
heter!

Hur gar det till nar
man stanger en fabrik?
Som vanligt foregis allt av rykten och
utredningar. Brevnatets stolta konstruk-
torer hade redan 1993 simulerat fram en
losning som byggde pa atta huvudtermi-
naler i Sverige. Simuleringen sker i ett
(idagforfmat och utvecklat!) dataprogram
dar man stoppar in volymer, kapacitetsan-
taganden och ankomsttider i ena andan

och sen, ja sen kommer det ut sluttider
och flvrigt organisationsunderlag i den
andra andan.

, - . --.;-
fick uppdraget i oktober -97 att
forutsattningslost utreda mojlighe-
terna att koncentrera sortering-
sverksamheten i Stockholm till tva
terminaier. Under ^sans gang
utvidgades uppdraget till att under-
soka samlokalisering av Utrikes,
HMB;en cjgh brevterminalerna i

" '^asterSs och Karlstad.
Idag har 3-2 gatt upp i projekt
"Brevnalei fas 3".

Brevn^fet • fas 3. :w- •• ' • " ; ;.
bestar av flera tinderprojekt.
"Stockholm Syd" ar ett delprojekt
och "Stockhllm Nord" ett annat.
"Brevtag 99", som undersoker moj-
ligheterna att fora dyer m^piost till
tagen, ar ett tredje. Installationen
av ^vresningsmaskiner pa de
storsta terminalema ingar ocksa i
Brevnatet fas 3. ,* ̂

Stockholm Syd

ar arbetflamnet for den utbyggda
Arstaterminal som man tMnkt sig
ska ta em0| Kfara samt ePP. I
Stockholm Syd ingar ocksa om
byggnaden av Tomtebodas spar-
hail till omlastningsnav fj6r Stock-
holm.

, ; • ' ••'.'..:%:- • • ; f ,*'
Stockholm Nord ;
ska enligt forslaget utreda en ny
terminal pa Arlanda dar bade 16-19,
utrikes och HUB:en skulle rymmas,
och kanske liven Uppsala, Vaste-
ras, Karlstad.

Dataprogrammet har ocksi anvants nar

man skuile besluta om indragning av ser-
viceterminaler. Aven flytten av Klaravo-
lymer till Arsta kommer att beraknas med
detta hjalpmedel.

Redan fbre midsommar -97 horde vi inom
Riksnatets fo'rhandlingsgrupp att den nya
Brevchefen namnt att Klaras placering
mitt i staden inte ar lyckat ur transport-
och miljosynpunkt. Det skulle dock ta
nagra manader innan denna tanke omsat-
tes till en aktivitet i affarsplanen som i sin
tur resulterade i ett projekt.

Vad fanns da i affarsplanen
I 1997 irs aprilversion hittar man bl a
'aktiviteterna' "Finslipning av Riksnatet"
samt "Indragning av serviceterminaler". I
avsnittet 'var omvaYld' namns det att "i
Nya Brevnatet har vi blivit mer bundna av
flygtransporter an tidigare. Vi jobbar dock
aktivt med att fmna snabba markbundna
transporter typ hb'ghastighetstag."

Fortfarande i borjan av augusti Finns det
ingen kostnadsberaknad 'aktivitet' som
handlar om andrad terminalstruktur. Dare-
mot dyker det upp en fotnot som pekar p§
ett samband mellan "nodvandig anpass-
ning ti l l minskade volymer och oversyn
och eventuella Sndringar i terminalstruk-
turen i natet". En forvantad effekt av
"Oversyn av terminalstruktur" mellan
1998 och 2000 ar namnd, men ej precise-
rad. Samtliga serviceterminaler forvantas
vara nerlagda under februari 1999. Beslut
ska tas i borjan av 1998.

Mot slutet av oktober -97 forandras laget.
Nu ska beslutet om serviceterminaler tas
redan ett kvartal tidigare och en 'aktivi-
tet' "Oversyn av terminalstruktur Termi-
nal Stockholm" har tillkommit. Affarspla-
nen antas sedan mot slutet av oktober i
Natets samverkansgrupp (= Natsam).
P.g.a. olika skal erhaller facken sina (d§
ISO-standardiserade?) exemplar forst mot
slutet av mars 1998. Bedomningen anga-
ende forvantade, dvs minskande volymer
borjar spela en allt storre roll.

Forts.pa ndsta sida!
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Foretagshemligt i borjan
Vill man vara med och paverka galler del
att vara med fran bOrjan. Bestallaren fbr
nrnift-tpf "T«» till fv£" ynr B™?YCh?fcn Bo

Alerfeldt. Kopia Over projektkontraktet
erholl SEKO trots begaran fdrst den 17
mars 1998. Kontraktet hade undertecknats
av projektledaren Alf Friman den 27 ok-
tober 1997. Beklagligt nog hade vi inom
Natsam ingen mbjlighet till piverkan av
projektdirektivet Daremot ar vi inom
Natsam overens att vi ska medverka vid
utformning av projektdirektiv, vilket aven
har skett vid ett antal tillfallen sen dess.

Projektet "3:2" skulle avslutas 980331 -
nar analysen var klar. Man kan tolkar det
som att en fbrstudie gjorts som ska gi
over t i l l en fdrprojektering i ett nytt pro-
jekt.

Hemligstampel
Det som ytterligare komplicerade laget
var att Brevledningen fran bOrjan hade
salt hemligstampel pa projektet. Vara
kamrater i Terminal Stockholms
samverkansgrupp (Anders Viksten, Lasse
Lovlie och Micke Tall) betecknades i
projektkontraktet som "informationsmot-
tagare" vilket medfbrde begransningar fbr
deras mbjligheter att agera.'

Efter protester i Natsam i december and-
rade Posten uppfattning. Stampeln "Fore-
tagshemligt" fbrsvann och ersattes med
"Internt Posten". Men allt var inte frid och
frbjd for det! Kamrateraa inom samver-
kansgruppen i Terminal Stockholm berat-
tade om ett missforstand som - aterigen -
fbrst efter behandling i Natsam kunde
redas ut. Arbetsmiljbbehandling av fbrs-
tudien skulle naturligtvis ske aven inom
Terminal Stockholms samverkansgrupp.

Oklarheter Over vem som ska gora vad
med andra ord! Den oinvigde kanske tror
att detta enbart ar gnall fran fackliga for-
malister, dvs kritik utan innehill. Tyvarr
si ar det en redogOrelse Over hur man/vi
missade mojlighet till paverkan.

"Forutsattningslos"?
"Vi ska genomfbra en forutsattningslos
analys for att langsiktigt gi fran tre till en

terminal och overgangsvis till tvi termi-
naler i Stockholm, och lamna fdrslag till
genomfbrande samt tidplan for detta" - si
formulerades syftet fbr projektet.

Utrymmet tillater inte en upprakning av
preciseringar och detaljer. En av punkter-
na under strategier kan jag inte lata bli att
namna: "Vi ska forlagga en stor del av
produktionen i markplan fbr att fa en
kostnadseffektiv produktion". Argumentet
i sig fbrstaligt, aven om man tycker om
utsikt och hissar. Men vad medfbr en si-
dan 'strategi' (sadant 'kriterium' enligt
mitt tycke) i kombination med "fbrutsatt-
ningslbs"? Tror nlgon att Banverket ar
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beredd att salja hela rang^rbangarden
nedanfbr Tomteboda eller att de samt
skbnhetsradet i Stockholms stadshus
skulle tillata en an stbrre Overdackning av
Centralens sparomrade - mot Malaren
till? Nar de sistnamnda stoppade ett
Sttonde plan pa Stockhohn Klara! Hade
Tomteboda och Klara en rejal chans?

OK efter hearing
Fbistudien Overgick till en fbrprojektering
efter behandling i Natsam den 17 mars.
Da gav vi fran SEKO och SACO grbnt
ljus. FOr att kunna stalla detaljerade
fragor hade Natchefen bjudit in projektle-
daren Alf Friman. Fran SEKO var vi
angelagna om att fa med Anders Viksten,
Terminalklubbens ordfbrande. Efter en
ling frigestund var Anders och Ake
Andersson , delprojektledaren och fbr
tillfallet stand-in fbr Alf Friman (som fatt
ISO-fbrhinder) bverrens om att alternati-

ve:: "Fimpa Klara'(mitt uttyck/PoBr)
var huvudalternativet. Skal farms det ett
antal men dessa var ej sammanstallda an
i skriftlig form. Det som namndes var bl
a: behov av 150 m kajiangd, Klaras tre
ganger hbgre forsaljningsvarde samt pla-
cering av en processindustri mitt i stors-
taden. Det beslutades att skriftlig doku-
mentation Over uppraknade argument ska
publiceras senast den 3 april 1998.

Forhandlingsgruppen for
Riksnatet (FOR)
hiller f n pi att piverka beslutet om vilka
framtida projektledare som ska arbeta
vidare med de nya projekten Stockholm
Syd och Stockholm Nord. Vi har dess-
utom kontakt med SEKO-fbretradare
inom Luftfartsverket samt SEKO Trafik.
Det fortsatta projektarbetet kommer att
bedrivas under chefen fbr Riksnatet Bertil
Nilsson. Som de fiesta vet publicerades
en intervju med honom ang Syd, Nord
samt Brevtag 99. Intervjun lar aven tryck-
as i Nyhetsposten. FOr att medlemmar ska
ges tillfalle till diskussion har vi bjudit in
Riksnatchefen och Alf Friman till info-
traffar pi Klara och Arsta.

Nya dialekter
En blivande terminal pi Arlanda ska
eventuellt aven sluka Uppsala - och
Vasterasterminalen. Den 14 april kommer
vi inom SEKO Riksnatet ha den andra
Malardalstraffen, dit vi fbrutom kamrater
fran Vasteris och Uppsala bjudit in repre-
sentanter fbr klubbar fran Karlstad och
Stockholm Utrikes. Vi far se om den pos-
tala Stockholmsslangen kommer att blan-
das med varmlandska tonfall, vem vet?
"Riksnatet" har sen allra fbrsta bbrjan
uttalats med Narkedialekt eller joddlats
fram pi Jamtlandska. Alia terminalare vet
att varlden ar orattvis och - vad ar en ro-
sig hy i handen, mot en 08:a i forsking-
ringen?

PO Brandeker/ordforande
Forhandlingsgrupp Riksnatet

PS
Forhandlingsgrupp Riksnatet bestar av
fem kamrater och har valts av represen-
tanter fran alia Brevterminaler samt Epp.
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