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Lokalisering av Tenstaplan i Tensta
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BAKGRUND

Ett program för Tenstaplan har tagits fram under 2018 med målet att
tillgängliggöra och levandegöra platsen. Trygghet säkerhet kring
tunnelbanastationen ska förbättras.
Tenstaplan utgör en viktig entre till stadelen och till centrumområdet med
sitt läge vid den norra uppgången från Tensta tunnelbanestation. Många
människor i olika åldrar passerar dagligen torget.
Östra delen av Tenstaplan har i samband med byggnation av angränsande
fastighet 2016 använts som etableringsyta och har inte återställts efter
byggnationen.

PROBLEMBESKRIVNING

Boende och besökare uppfattar otrygghet på platsen till följd av kriminalitet,
olovlig trafik och dispositionen av funktioner och sittplatser.
•
•
•
•

Östra delen av torget är grusad och ogästvänlig
Sliten vegetation, utrustning och markbeläggning bidrar till otrygghet
Trafikhinder saknas på torgets ramper
Skymda platser på övre terrassen underlättar droghandel

PLANERADE ÅTGÄRDER

Breddat nyttjande av platsen
• Mer och bättre plats för vistelse på östra delen av Tensta plan
• Nya träd
Förbättrad sikt och flyttade sittplatser
• Befintliga sittplatser ersätts med nya som placeras längre ifrån de
primära gångstråken
• Skymda platser på övre terrassen byggs bort och terrassen utvecklas
med nya kvaliteter
Hinder olovlig trafik
• Nya pollare, träd och räcken
Belysning
• Förstärkt belysning
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Kv1

Kv2

X

X

Kv3

Kv4

X

X

R
V Stockholms
stad

Genomförandebeslut
Trafikkontoret

2021

Budget (tkr)

Utgifter beviljade
projektering och
genomförande
(SPOT Små platser
och toro)
Utgifter beviljade
genomförande (CM4
trygghetsskapande
åtqärder 2021)

Inkomster (ev.)

Total budget

Privat aktör

Entreprenadskede

Ulrika Petzelius (2018)

Henri Dehaim

Urban Boija

Emil Urnan, belysn
Sabine Saracco

-

Neil Ross, träd
Joakim Svensson
Pia Feldt
Rådet för
funktionshinderfrågor,
SDF
Polisen
Trafikförvaltningen/MTR

Ökad tillgänglighet för gående

Framkomlighetsstrategin

-

Miljökonsekvenser

Ökad trygghet och fler funktioner

Sociala konsekvenser

Ökad trygghet och fler funktioner

Jämställdhetskonsekvenser

Ökad tillgänglighet för gående

Tillgänglighetskonsekvenser

-

Riskkonsekvenser

Ökad attraktivitet och funktion

Andra konsekvenser

Genomförandebeslut

Inga ökade kostnader

Ökad trafiksäkerhet

Trafikkonsekvenser

Investerings utgift
(brutto, mnkr)

1,9 mnkr

Projekteringsskede

Driftkonsekvenser

Namn

2,0 mnkr

Programskede

Konsekvensbeskrivning

uJ

Summa

3,9 mkr

Medverkande (namn)
- Infrastruktur
- Trafikplanering
- Tillstånd
- Stadsmilj
- Kommunikation
- SDF

-

20

20

1,9mnkr

Ansvarig projektledare

Annan förv./bolag

20

2,0mnkr

Ansvar/
Organisation

-
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Investerings utgift
(brutto, mnkr)

Andringen avser
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Tenstaplan terrassen från söder
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efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande
Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat
Namn

I
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Datum
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