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Brev til Borgerrepræsentationen vedr. udvidelse af arbejdstid på
metrostationer
Metroselskabet har ansøgt om udvidelse af den daglige arbejdstid for
anlægsarbejder indtil kl. 22.
Som berørte borgere må vi afvise det som en uacceptabel forringelse
af hverdagslivet.
Vi har udvist forståelse overfor de ekstraordinære situationer, der
hidtil har medført overskridelser af den kontraktligt fastlagte
arbejdstid for byggeriet. Forholdene i forbindelse med byggeriet
griber i forvejen stærkt ind i borgernes hverdag.
I modsætning til de kontraktlige klausuler, der indeholder optioner for
overskridelser, er der her tale om en generel udvidelse af den daglige
arbejdstid og inddragelse af weekender over længere tidsrum, som
ikke kun forringer livskvaliteten, men også indebærer uacceptable
helbredsmæssige belastninger af berørte borgere.
Støjbelastninger og manglende hviletid er kendt som stress-faktorer og
sygdomsfremkaldende forhold, der kan skade både i kortere eller
længere tid og kan medføre invalidering af de udsatte mennesker, som
fastslået af den lægelige ekspertise.
Derfor kan de anførte økonomiske argumenter med trussel om
forlængelse og fordyrelse af byggeriet ikke stå alene. Tværtimod må
de sammenholdes og modregnes de samfundsmæssige udgifter i
forbindelse med sygdom, invalidering, tabt indkomst og afledte
konsekvenser og genhusning af de tættest berørte borgere.
Som en del borgere allerede måtte erfare, indeholder de eksisterende
udformninger af kontrakter for en stor dels vedkommende en eksplicit
friholdelse af Metroselskabet for udgifter til følge-skader, som dermed
i forvejen belaster borgerne også økonomisk.
Sammenholdt med andre efterhånden fremkomne fakta i forbindelse
med metrobyggeriet - som arbejdsmiljø, sikkerhed, uorganiseret og
underbetalt arbejdskraft m.m. - peger denne ansøgning på, at de
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Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

planlægnings- og styringsmæssige forhold trænger til en bedre
gennemlysning og placering af ansvar i borgernes interesse.
En accept af den længerevarende udvidelse af arbejdstiden vil betyde
en ringeagt overfor borgernes livskvalitet og helbred.

Med venlig hilsen

Niels Vestergaard
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