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Sammanfattning
Staden arbetar sedan våren 2015 i enlighet med det
tjänstekoncessionsavtal som staden träffat med JCDecaux.
Avtalet innebär ett antal åtaganden för staden för att företaget ska
kunna uppfylla sitt åttagande enligt avtalet. Ekonomiskt för
kontorets vidkommande så fordras en investeringsutgift om 26
mnkr för perioden 2016-2018.
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Arbetet har nu kommit så långt att under maj kan ett flertal nya
publika toaletter öppnas för stockholmarna.
Bakgrund
Dåvarande trafik- och renhållningsnämnd uppdrog 2013-06-13 åt
trafikkontoret att förbereda tecknande av ett nytt
tjänstekoncessionsavtal under upphandlingsliknande former.
Trafiknämnden fattade 2014-08-28 tilldelningsbeslut och
uppdrog åt trafikkontoret att teckna avtal. Ett nytt avtal gällande
publika toaletter och andra nyttigheter tecknades med JCDecaux
och gäller från 2015-04-01 och med en avtalsperiod om tio år.
I skrivelsen, daterad 2016-02-04, ställd till trafiknämnden önskar
Cecilia Brink m.fl.(M) svar på följande frågor.




Hur kommer det sig att endast en toalett och ingen
cykelpump har levererats på 18 månader?
Vilka åtgärder planerar trafikkontoret att vidta för att få
fram flera allmänna toaletter i enlighet med avtalet?
När kommer resterande toaletter att komma på plats?

Genomförande
I förfrågningsunderlaget och i det avtal som sedan tecknades
framgår att trafikkontoret ansvarar för och bekostar framdragning
av el, vatten, avlopp samt bottenplatta beträffande de publika
toaletterna. För reklambärarna står trafikkontoret för kostnaden
för el-servisen.
Arbetet med att finna platser som erbjuder anslutning av vatten,
avlopp och el utan allt för omfattande arbeten har varit
komplicerat vilket även försvåras ytterligare då
utplaceringen/förslagen ibland kolliderar med andra intressenters
synpunkter.
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Publika toaletter
Beredningsprocessen har tagit betydligt längre tid än den kontoret
initialt uppskattade. Kontoret hade i ett inledande programskede
identifierade runt 60 platser för publika toaletter. Av dessa har
åtta platser utgått pga. av att såväl tekniska som
stadsmiljömässiga krav inte kunnat tillgodoses. Allt eftersom
planeringsarbetet fortgår tillsammans med stadsbyggnadskontor,
stadsdelsnämnder samt inkommande önskemål från medborgare
så tillkommer nya platser för utredning.
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Processen kring bygglov har också tagit längre tid än beräknat
bland annat på grund av omfattningen av antal insända bygglov
för publika toaletter och för nya reklamplatser, samt de under
bygglovshanteringen löpande kompletteringarna som skett för att
tillgodose frågor rörande framkomlighet och estetik från stadens
olika intressenter.
Avtalet ger staden rätt till 5 stycken toaletter av storleken Jumbo
och 50 stycken av modell Midi. Utöver dessa har staden rätt att
avropa ytterligare 15 toaletter av modell Midi eller upp till 5
toaletter av modell Jumbo. Samtliga toaletter följer Boverkets
riktlinjer avseende tillgänglighet för personer med
funktionshinder. Den första nya toalett som placerades ut var i
Humlegården och av storlek Midi.

Foto: Toalett i Humlegården, Midi
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Foto: Toalett vid Hornsbergsstrand, Jumbo
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Det finns idag 11 utplacerade enheter enligt nedan:
Adress

Modell

Driftstart

Humlegården

Midi

Klar

Hornsbergsstrand

Jumbo

Klar

Smedsuddsbadet

Jumbo

Vecka 19

Rålambshovsparken

Jumbo

Vecka 19

Telefonplan

Midi

Vecka 19

Bredäng

Midi

Vecka 19

Fruängsplan

Midi

Vecka 20

Blackeberg

Midi

Vecka 20

Bagarmossen

Midi

Vecka 20

Norra Bantorget

Midi

Vecka 21

Sjövikstorget

Midi

Vecka 21

Nedanstående platser är under installation.
Adress

Modell

Driftstart

Stigbergsparken

Midi

Vecka 22

Hökarängen

Midi

Vecka 22

Liljeholmen

Midi

Vecka 22

Tegnerlunden

Midi

Vecka 22

Spånga stationsplan

Midi

Vecka 23

Kista Busstorg

Midi

Vecka 23

Årsta Torg

Midi

Vecka 25

Tjärhovsplan

Midi

Vecka 25

Observatorielunden

Midi

Vecka 26

Odenplan

Midi

Vecka 26

Ett flertal toaletter står lagrade i väntan på att arbetet med
bygglov och bottenplatta ska bli klart.
Kontorets mål för 2016 är att 35 toaletter ska ha driftsatts. En
förutsättning är att kontoret i byggandet inte stöter på fördyrande
anläggnings- och byggtekniska problem. Kontoret räknar med att
få ut resterande toaletter under 2017-2018.
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Foto: Toaletter i väntan på utplacering.

Foto: Produktion av toaletter

Cykelpumpar
Enligt avtalet ska JCDecaux ta över driften av trafikkontorets 17
befintliga cykelpumpar. Detta gjordes vid avtalsperiodens start.
Därutöver anges i avtalet att minst 20 ytterligare cykelpumpar,
fristående eller i reklambärare ska installeras samt i de toaletter
där kontoret önskar.
20 cykelpumpar placeras ut under våren 2016. Montage av
cykelpumparna har gjorts på stadsinformationstavlornareklambärarna på platser nedan.
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Adress
Hantverkargatan vid Norr Mälarstrand
Odengatan vid Upplandsgatan
Drottning Kristinas väg vid Valhallavägen
Karlaplan vid Lytzensgatan
Sveavägen vid Kammakargatan
Birger Jarlsgatan vid Runbergsgatan
Gasverksgatan vid Ropstens T-Bana
Hornsgatan vid Pipmakargatan
Ringvägenvid Blekingegatan
Folkungagatan vid Erstagatan
Folkungagatan vid Östgötagatan
Ringvägen vid Sköldgatan
Sveavägen vid Tegnergatan
Vasagatan vid Järnvägsparken
Vasagatan vid Gamla Brogatan
Götgatan 63
St:Eriksgatan 84
Mikrofonvägen 5
Textilgatan 34
Skarpnäcks allé 35, kommer under vecka 21

Foto: Cykelpump monterad i stadsinformationstavla/reklambärare
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Ett flertal toaletter kommer att framgent utrustas med
cykelpumpar och ett antal fristående cykelpumpar kommer att
placeras ut längs cykelstråk.
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Ekonomi
Kontoret har inrymt investeringsåtgärder för publika toaletter och
andra nyttigheter under perioden 2016-2018 där utgiften i
genomsnitt är 8,5 mnkr för byggande av bottenplatta, vatten,
avlopp och el för de publika toaletterna samt el-servis för
reklambärarna.
Trafikkontorets förslag
Trafiknämnden godkänner genomförandet av
investeringsutgifterför publika toaletter och andra nyttigheter
under perioden 2016-2018 om 26 mnkr samt godkänner detta
tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl.
(M) rörande allmänna toaletter.
Slut
Bilaga
1. Allmänna toaletter, skrivelse från Cecilia Brinck m.fl (M)
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