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Sätt stopp för förseningar och dålig planering!
Byggen som står stilla, cykelbanor som bli försenade, trafikkaos när omledningen av trafiken inte
fungerar vid byggarbetsplatser. Det finns många irritationsmoment för stockholmarna när staden bygger
nytt. Det är synd. När Stockholm växer så snabbt är det avgörande att trafiken fungerar under tiden och
att stadsmiljön inte försämras i onödan. Att byggen står still och försenas innebär också stora kostnader
för staden och samhället i stort.
Några exempel på vad som tyvärr går snett.
• ”Kaninparken” eller Fredsborgsparken i Årstadal. Skulle ha varit klar hösten 2016 men blivit
försenat och väntas öppna i juni 2017,
• Cykelbanorna på Långholmsgatan. Skull enligt plan vara klara till årsskiftet 2016/2017 men
beräknas nu vara klara till midsommar 2017.
• Cykelbanan vid passagen över Södertäljevägen från Liljeholmen till Marievik. Skulle ha varit
klart i maj 2016 men 1 juni 2017 är arbetet fortande inte klart.
Det finnas alltid förklaringar till förseningarna, så som att snön kom tidigt och kylan höll i sig långt in
på våren. Men utifrån det bör tidsplanerna inte bygga på att det inte ska snöa i Stockholm under vintern.
Det behövs mer realistiska och tidsplaner och att entreprenörerna måste ta ett större ansvar för att de
följs. Det är inte acceptabelt att byggen av cykelbanor eller parker ska stå och se ut som tomma
arbetsplatser stora delar under året. Det bidrar inte till en trevlig stadsmiljö och det minskar
stockholmarnas acceptans för att stora delar av Stockholm genomgår byggprocesser.
Staden måste till att arbetena slutförs i tid, att stadsmiljön är trevlig under byggtiden och att trafiken kan
fungera säkert under byggtiden.
Centerpartiet föreslår därför att staden tar fram nya upphandlingsdirektiv och att staden blir bättre på att
skriva avtal med de entreprenörer som ska genomföra byggnationer. I dessa nya direktiv och avtal ska
följande krav finnas med:
Tidsplanerna ska vara realitiska utifrån svenska väderförhållanden.
Om tidsplanen inte hålls ska vite utkrävas av staden.
Om ett bygge blir stående under en länge tid ska åtgärder genomföras som ser till att platsen
ser trevlig ut under tiden.
Omledning av trafiken ska ske på ett tryggt och säker sätt
Följs inte TA-planerna ska höga viten utkrävas
Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att

ta fram nya upphandlingsdirektiv och avtalsstrukturer i enlighet med vad som anförs ovan
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