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Program för Tenstagången är framtaget av Nivå landskapsarkitektur AB på uppdrag av Trafikkontoret.

Medverkande:

- Nivå Landskapsarkitektur AB

Jonas Berglund  -  ansvarig landskapsarkitekt
Ivar Michélsen - landskapsarkitekt
Kristján Erlandsson - landskapsarkitekt
Elena Stamouli - arkitekt

-Trafikplanering

Jan-Erik Hollander, SWECO

- Trafikkontoret

Sanna Eriksson  -  landskapsarkitekt
Ewa Reuterbrand - landskapsarkitekt

- SDF 

Sandra Wetterstrand

Framsidesbild, mönster "Stockholm"/Livstycket
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1 FÖRUTSÄTTNINGAR

2 BEFINTLIG SITUATION

HISTORISK ÅTERBLICK

FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN/FASTIGHETSÄGARE

TENSTA I BILDER

CENTRALA TENSA - EN LÄGESBESKRIVNING

RÖSTER FRÅN TENSTA

MÅLPUNKTER OCH RÖRELSE I TENSTA CENTRUM

DELOMRÅDEN: ENERGI - ATTRAKTION

TENSTA - DET SOCIALA RUMMET

TENSTA CENTRUMS RUMSLIGA STRUKTUR

GRÖNSKA OCH PARK

TENSTAGÅNGEN - BEFINTLIG MÖBLERING

MARKMATERIAL

NULÄGE OCH VISION

FÖRUTSÄTTNINGAR: GEMENSAM MÅLBILD FÖR ALLA AKTÖRER LÄNGS STRÅKET

I NNEHÅL L S FÖRTECKN ING

BAKGRUND

Våren 2017 tilldelades Trafikkontoret extra medel för att genomföra ett antal 
park- och stadsupprustningar i ytterstaden. Satsningen går under namnet Grönare 
Stockholm. Genom en förstärkning av stadsmiljöer i eftersatta områden är målet 
att bidra till minskade skillnader i stockholmarnas livsmiljöer. I Tensta möjliggör 
initiativet en succesiv standardhöjning av det offentliga rummet under kommande 
år. 

Varje stadsdel i Stockholm har ett lokalt utvecklingsprogram (LUP) som styr 
verksamheten. I Tensta är ökad säkerhet och upplevd trygghet, särskilt för kvinnor, 
ett prioriterat verksamhetsområde. En mer tillgänglig, attraktiv, ren och lekfull 
utemiljö för alla brukargrupper står också i stadsdelens fokus. 

Denna programhandling är ett verktyg för att samordna de mål som formuleras i 
Tenstas LUP med de möjligheter som Grönare Stockholm ger. I dialog med andra 
aktörer  verksamma i Tensta tar Trafikkontoret i detta program ett samlat grepp 
om centrala Tenstas upplevda offentliga rum, oaktat administrativa gränser. 
Frågor som Trafikkontoret inte har rådighet över behandlas för att användas som 
diskussionsunderlag med övriga aktörer. Allt för den gemensamma målbilden ett 
tryggare och mer attraktivt Tensta för alla. 
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H I S TOR I S K  Å TERBL I C K1
Järvafältet nordväst om Stockholm var under 1900-talets första hälft ett 
övningsfält för militären. I början av 60-talet köpte Stockholm tillsammans 
med berörda kommuner Järvafältet av staten för att uppföra bostäder 
åt 160 000 människor som en del av miljonprogrammet. En generalplan 
för Tensta-Rinkeby antogs 1965 och redan året därpå flyttade de första 
tenstaborna in. År 1970 invigdes Tensta centrum men först fem år senare 
anslöts förorten till tunnelbanesystemet. 

Generalplanen för Tensta utarbetades av Stadsbyggnadskontoret 
genom Göran Sidenbladh, Igor Dergalin och Josef Stäck och betäcknas 
som exempel på ett förnyat stadsbyggande. Tensta byggdes med ett 
högt exploateringstal för att skapa en högre grad av stadsmässighet. 
Huskropparna placerades tätt när funktionalismens ideal ”hus i 
park” övergavs. Stadsdelen präglas av dåtidens trafikseparering där 
bilvägarna är nedsänkta medan gångtrafikanterna rör sig över dem på 
broar i motsats till tidigare uppförda bostadsområden. Bebyggelsen är 
ordnad kring matargator vilka fungerar som stadsdelens ryggra. Från 
dessa löper mindre säckgator ut till lamellhusen.

För ökad stadsmässighet sparades mycket lite naturmark i Tensta. Detta 
underlättade samtidigt exploateringen som kunde genomföras med en 
långt driven produktionsanpassning med raka produktionslinjer längs 
plansprängda kranbanor.

Tensta Centrum uppfördes ursprungligen som tre fristående envånings 
butiksbyggnader med lager och lastning i ett underliggande plan med 
infarter från Taxingeplan och Tenstaplan. Tenstagången utformades 
som en långsträckt platsbildning med karaktäristisk markbeläggning av 
betongplattor med frilagd ballast, en större fontänanläggning, skulptur av 
Raimo Utriainen, rader av formklippta lindar och fontänpilar

Tensta var redan från första inflytt omdebatterat bland de boende. Bland 
annat kritiserades bristen på grönområden och dåliga kommunikationer. 
Tensta betecknades som ett betongmonument över 1960talets 
bostadsnöd.

De första som flyttade in i den nya stadsdelen var unga barnfamiljer men 
befolkningen har bytts ut över tid. Sedan skiftet 70-/80-tal har allt större 
del av de boende i Tensta en utländsk bakgrund. 

C I T Y 

TEN S TA 

KÄLLA: Stockholm utanför tullarna, nittiosju stadsdelar i ytterstaden, Stockholmia förlag 2004

Foton från det nyinvigda Tensta centrum som visar på ett 
ljust och öppet torgrum med storslagen vattenanläggning. 
Det nylagda markbeläggningen i unikt mönster som blivit 
Tenstas signum.

Femvåningslamellhus och nyanlagd lekplats

Tensta centrum med Gullingeparken i bakgrunden.
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2017 2018 2019

A1

A2

D

E
I

H J

TENSTAGÅNGEN

TENSTAPLAN

CENTRUMBYGGNAD

TAXINGEPLAN

BLÅ HUSET

B

C

F

G

G

A1. Nytt möblemang Tenstagången. Bänkar/skräpkorgar/   
 askkoppar byts ut/läggs till. 
A2.  Växtbäddsrenovering
B.   Studentskrapan - återställande
C.  Gullingeparken parkmark. Nytt möblemang och röjning av  
 vegetation 

D. Upprustning / ombyggnad av Tenstaplan inkl. belysning
E. Upprustning / ombyggnad av Taxingeplan inkl. belysning
F.   Upprustning av Gullingeparken hårdgjord yta
G.  Upprustning av gångbroar
H.   Ny belysning
I.    Ny belysning

J.  Tenstagången markarbetet i anslutning till renovering  
 av Svenska Bostäders bostadshus.

Programhandling Tensta Centrum LUP

UTVECKLINGSPLAN

Projekt MedborgarbudgetProjekt  Gullingeparken

Programarbetet omfattar Tenstagången, anslutande entréplatser i öster och 
väster samt Taxingeplan, Tenstaplan och stråket väster om det så kallade 
Blå Huset. Parallellt med detta LUP-projekt pågår två projekt som berör den 
sammanhängande strukturen av offentliga rum i anslutning till centrumbyggnaden: 
projekt Medborgarbudget, en medborgarstyrd upprustning vilken rör förändringar 
av den hårdgjorda ytan söder om centrum, samt projekt Gullingeparken, en 
upprustning av park med fornlämningar i den anslutande naturparken. Gränsen 
för området är satt för att ta ett helhetsgrepp på centrumbildningen och tar inte 
hänsyn till markägoförhållanden eller förvaltningsgränser. 

FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

N



PROGRAM FÖR TEN S TA  2017-10-11

7

Tensta Konsthall vid Taxingeplan, FastPartner AB.Svenska Bostäders bostadsbebyggelse med 
karaktärsfull spritputs och balkonger mot det 
centrala stråket.

Den nyuppförda Studentskrapan, Åke 
Sundvall AB, i västra delen av centrala 
Tensta.  

Den ideella föreningen Livstyckets lokaler belägna vid 
den centrala delen av Tensta Centrum i FastPartner 
AB´s lokaler.

Tensta Centrums inglasade galleria, Fastartner AB.

30m

Tenstagångens markägoförhållande är komplext och överenstämmer inte alltid 
med det funktionella och upplevda offentliga rummet. Så är tex delar av det 
centrala torgrummet Svenska bostäders kvartersmark. Även Taxingeplan uppvisar 
en komplex markägostruktur av gatumark och tomtmark.

MARKÄGOFÖRHÅL LANDEN /  FA S T IGHET S ÄGARE

Svenska Bostäder - Byggnad/Tomtmark

FastPartner - Byggnad/Tomtmark

Stockholms Kommun -  Byggnad/Tomtmark

Kvarterstraktgräns

SISAB

Åke Sundvall - Byggnad/Tomtmark

Trafikkontoret

Programområde

Tenstagångens markägoförhållande är komplext. En 
upprustning av den offentliga miljön kräver samverkan mellan 
Staden och privata och kommunala fastighetsägarna. 

N
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TEN S TA I  B I LDER
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Tenstagången är det viktigaste offentliga rummet och på ett vis hjärtat i stadsdelen. 
Alla gångstråk leder in mot centrum.  Här finns de viktigaste målpunkterna för 
vardagslivet: livsmedelsaffärer, tunnelbanestation och vårdcentral. Längs den 
norra sidan av stråket är trevånings lamellhus med övervägande delen bostäder 
belägna. I husen finns områdeskontor för Svenska Bostäder,  textilkollektivet  Livstycket 
och några få mindre butiker.  Söder om stråket ligger centrumbyggnad och 
parkeringshus. I den västra delen finns  ett medborgarkontor och Studentskrapan, 
ett högt hus med smålägenheter för unga och studenter. I öster och väster leder 
gångbroar över matargator och förbinder stråket med gymnasium, bibliotek och 
simhall i väster och Kämpingeskolan och Spånga By i öster. Söder om stråket i 
anslutning till Taxingeplan finns en park, Gullingeparken, med fornlämningar och 
sparade storvuxna tallar. 

Tensta centrum har en omisskännelig doft av 70-talet med sitt golv av mönstrade 
betongplattor, uppvuxna pilar och klippta rader av lind. Den centrala delen är 
påkostad med en fontän, rest av en större vattenanläggning och en bronsskulptur. 
I mitten av det avlånga stråket vidgas rummet och ger plats för en uppskattad 
torghandel. 

Stråket står i kontakt med två platsbildningar, Tenstaplan och Taxingeplan, belägna 
på en lägre nivå. Dessa trafikdominerade stadsrum utgör ett arv från 70-talets 
strukturella stadsplaneringen, där bil- och gångtrafik separerades. Den västra, 
Tenstaplan, är delvis ombyggd till ett torgrum i anslutning till T-banestationen. Den 
östra platsen, Taxingeplan, är trots kulturinstitutionen Tensta konsthall och den 
trappa och entréterrass som byggdes i anslutning till denna, präglad av angöring 
och parkering.

Spretig möblering och eftersatt underhåll förmedlar en känsla av brist på omsorg 
och engagemang i stadsrummet. Den känslan kompenseras av den starka 
upplevelsen av folklivet och flödet av människor under dagtid i centrala Tensta. 
På kvällarna när butikerna stänger och drar ner sina metalljalusier glesnar det och 
centrum ligger öde. 

 

TORGHANDEL I  TENSTA CENTRUM ÖSTRA DELEN AV TENSTA CENTRUM. PARKERINGSHUSETS FASAD TILL 
VÄNSTER I  B ILD

TENSTAPLANS TUNNELBANEUPPGÅNG, STUDENTSKRAPAN I 
BAKGRUNDEN.

TAXINGEPLAN MED TUNNELBANEUPPGÅNG

TERASSER VID TENSTAPLAN

CENTRALA TEN S TA -  L ÄGE SBE SKR I VN ING

Tensta centrum behöver omsorg och ett helhetsgrepp för att ge 
medborgarna i stadsdelen ett värdigt offentligt rum.

TEN S TAPLAN

BLÅ HUSE T

MEDBORGARKONTOR

TENS TA GYMNA S IUM

S IMHAL L

C ENTRUM

B IBL IOTEK

TAX INGEPLAN P -HU S

TEN S TA KONS THAL L

S TUDENTHUSE T

NYDAL SPARKEN

E1
8

JÄ
RV

AF
Ä L

TE
T

GU L L INGEPARKEN

T

T

TEN S TAGÅNGEN

SPÅNGA BY

TEN S TA A L LÉ

N
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2 BEF IN T L IG S I TUAT ION

MATERIALRUMMÄNNISKOR
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RÖS TER FRÅN TEN S TA

KÄLLA:  Diskussion med människor under platsbesök

KÄLLA:  Projektmöte på Medborgarkontoret i Tensta

I olika former av medborgardialog har synpunkter på och önskemål om 
förändringar av centrala Tensta framkommit. Programsynpunkter från lokala 
fastighetsägare och aktörer har även inhämtats. 
Synpunkterna rör både befintliga kvaliteter och brister, samt vilka funktioner som 
idag inte är tillgodosedda i centrum. Generellt berör synpunkterna trygghet och 
tillgänglighet i det offentliga rummet, karaktärsdrag i stråkets utformning som 
uppskattas och förslag på hur funktioner kan utvecklas och stärkas.

Blomster på Tax-
ingeplan under 

somrarna har varit 
uppskattade.

Kan man göra något 
kul med/vid trappan 

tillsammans med 
konsthallen? 

På somrarna sitter folk 
på locken, inte på 

vintern. 

Vore bra med marknader 
som fungerar året runt 

Säsongen fruktståndet är 
april-oktober. 

På somrarna sitter många 
ungdomar i trappan och 

hänger och solar. 

Sittplatser önskas, för 
mötesplatser. Städa de 

sittplatser som finns. 

Tensta är vårt hem!

Offentliga platser
 är lite eftersatt..

Här känner vi 
alla varandra!

Medborgare: Trygghet och tillgänglighet
- Drift och underhåll är inte bra för närvarande, lite bättre efter  det att 
söndagsstädning införts.
- Dåligt att fåglar matas – det blir skräpigt och drar till sig råttor.
- I ramper och backar behövs fler sittplatser för dem som behöver vila.
- Anslagstavlorna sköts inte bra – de ser skräpiga ut.
- Kvinno- och barnperspektiv behövs när stråket rustas upp.
- Fler sittplatser för kvinnor och barn behövs.
- Fler mötesplatser behövs i stråket.
- Droghandel vid Taxingeplan skapar otrygghet.
- Otryggt att gå till och från Blå huset kvällstid

Medborgare: Karaktärsdrag
- Vi är stolta över det fina mönstret i markbeläggningen, det är speciellt för just 
Tensta.
- Sköldpaddorna är gråa och tråkiga – de behöver färg.
- Muralmålningarna är fina och spännande men måste rustas upp och vårdas. 
- Mer glädje och omsorg om stråket behövs. 
- Jobba med lokala förmågor och människorna som finns på platsen när stråket 
ska utvecklas.
- Vackert vid Tenstaträff, men koppla ihop bättre med övriga området.
- Julbelysningen är jättefin – men det behövs finare belysning under hela året.

Dialogpartners vid framtagande av detta program

Fastighetsägare:
FastPartner 
Svenska bostäder
Åke Sundvall
SL

Övriga aktörer:
Medborgarvärdar (fungerar som medborgarnas röst, samlat 
in synpunkter)
Livstycket (hyresgäst, kunskaps- och designcenter för kvinnor)
Tensta konsthall (hyresgäst)
Auel Coffee (hyresgäst)
Stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta
Medborgarkontoret, SDF
Järva Fast (ideell intresseförening)
Blå huset (kulturhus)
Studenthusets Tech-gård (fritidsgård)
Fastighetskontoret

Dialogpartners och medborgare: Funktioner
- Torghandeln kan utvecklas så att den funkar under vintertid. 
- Bättre flöde önskas i stråket mellan medborgarkontoret och Blå Huset.
- Bra om två torghandelsstånd kan finnas sida vid sida. 
- Inte bra att det ena ståndet används för skräp och för lagring.
- Bättre belysning önskas på Tenstaplan.
- Trappan vid Taxingeplan är viktig som mötesplats och för olika        
  typer av evenemang, men den behöver utvecklas. Kan den få                    
  en djupare lokal förankring vore det bra.
- Betongkuberna i centrum med livstycket-mönster går inte att     
 sitta på under vintern.
- Flytta ut soffor från fasaderna så att inte fåglarna smutsar ner.
- Taxingeplan är en viktig yta som inte ska övermöbleras.
- Parkering på Taxingeplan är inte en viktig funktion att bevara.
- Funktionen som mötesplats kan stärkas genom möjlighet till      
evenemangsel och storbildsskärm/projektionsyta på Taxingeplan.
- Gradängen/läktaren vid Taxingeplan har skiftat form under åren. Formen i sig är  
inte viktig att  bevara.
- Efterfrågan på scen för Blå husets verksamhet

• Bevara markbeläggningens fina mönster
• Förbättra drift och underhåll – inga upplag kring torghandeln
• Öka antalet sittplatser och funktioner som stöder att barn och 

kvinnor kan ta plats i stråket
• Utökad torghandeln och se till att den fungera vintertid

• Utvecklad/permanentad Taxingeplan som 
evenemangs- och mötesplats 

• Generell torgyta på Taxingeplan med plats för last 
och lossning till Konsthallen

• Utveckla stråk, scen och sittplatser på Tenstaplan/
Blå Huset

• Bättre belysning och mer omsorg om Tenstagången

Sammanställning av de viktigaste synpunkterna:
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Tunnelbana

Centrala Tenstas funktion som hårdgjord och gestaltad offentlig platsbildning 
(motsvarigheten till de torg som finns i andra stadsdelar) stöttas av att samhällsser-
vice, institutioner och kommers är samlad  längs stråket. 

Exempel på institutioner utgörs av medborgarkontor, vårdcentral, 
tandläkarmottagning, Svenska Bostäders områdeskontor och Islamiskt centrum. 
Här finns även samlingslokaler för föreningsliv och kulturella institutioner som 
föreningen Livstycket. En gemensamhetstvättstuga är uppförd på en av gårdarna 
till Tenstagången. Planer finns på att komplettera med ytterligare två liknande 
tvättstugor. 

Inom centrumbyggnaden finns en mängd av livsmedelsbutiker, butiker, 
restauranger och caféer. Här finns även apotek och ett växlingskontor/bank. 
Längs stråket och vid Tenstaplan finns även ett flertal kiosker. 

Den nyligen uppförda studentskarapan utgör en nytillkommen viktig målpunkt som 
vid sidan om Blå huset skapar rörelse både i stråket och över Tenstaplans inre del.
 
Vad gäller Taxingeplan så utgör Tensta Konsthall en viktig lokal kulturinstitution vars 
verksamhet skapat förutsättning för en informell mötesplats i den trappa som leder 
ner från den högre nivån. 

Tensta centrum har två entréer till tunnelbanan, en vid Tenstaplan och en intill den 
centrala delen av stråket i den östra delen. Längs matargatorna Hagstråket och 
Tenstastråket finns busshållplatser. 

Inom en radie av 300 meter från en tänkt centrumpunkt i Tenstagången finns 
alltså en mångfald av vardagens målpunkter. I kombination med stadsplanens 
vinkelräta gångvägssystem skapas därför stora flöden av fotgängare genom 
centrum.

Svaga och informella stråk som måste utvecklas utgörs främst av de tvärgående 
stråken över Taxinge- och Tenstaplan.

Huvudsakliga gångflödet

Sekundärt gångflöde Buss
Nod Stråk

Offentliga byggnader

CENTRUM 

TE
NS

TA
ST

RÅ
KE

T

HA
G

AS
TR

ÅK
ET

TAXINGPLAN PARKERINGSHUS

GULLINGEPARKEN 

GULLINGESKOLAN

TENSTA K:a

TENSTA GYMNASIUM

NYTT
MEDBORGARKONTOR

NYDALSPARKEN

TENSTAPLAN

IDROTTSHALL

BIBLIOTEK

75m150m225m300m

MÅLPUNKTER OCH RÖRELSE I TENSTA CENTRUM

Tack vare Tensta centrums långsträckta form och utspridda 
viktiga målpunkter så genereras flöden av gående. Detta 
skapar liv och en egen lokal identitet. Tvärstråken och 
förbindelserna över Taxingeplan och Tenstaplan är svagare 
och måste utvecklas.

Programområde

Skyltning vid Tenstaplan som visar på de utspr idda målpunkterna längs 
st råket.

Tunnelbanans två uppgångar 
genererar stora f löden genom centrum.

Tensta Bibl iotek, beläget utanför programområdet i 
väster,  är t i l l sammans med s imhal l  och gymnasium vikt ig 
målpunkter.

N
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Aktiv fasad Passiv fasad Potentiellt aktiv fasad

DELOMRÅDEN ENERG I  -  AT TRAK T ION

HÖGLÅG

Centrala Tensta utgör ett långsträckt offentligt rum med olika grad av aktivitet och 
händelse. Stråket fogar sig inte i en traditionell stadsrumstypologi utan utgör en 
kombination av  ”gågata” och ”torg”. Placeringen av offentliga institutioner som 
gymnasium, simhall och bibliotek utanför stråket minskar upplevelsen av offentliga 
rum. Detta förstärks av att rummets norra vägg utgörs av en länga av bostadshus.

Den arkitektoniska utformningen av stråkets väggar, framför allt bottenvåningarnas, 
med höga fönsterbröstningar och oartikulerade entréer skapar passiva fasader. 
Intrycket förstärks av anordningar för skalskydd som exempelvis galler och 
metalljalusier. Parkeringshuset i östra delen har en helt sluten fasad, vilken trots en 
bearbetning av betongen i relief ger ett avvisande intryck. Centrumbyggnaden 
har en potentiellt aktiv fasad genom de stora glaspartierna vilket inte kvällstid tas 
tillvara genom igenklistrade butiksfönster och metalljalusier kvällstid. 

Det centrala torgrummet utgör det mest aktiva rummet tack vare de många 
målpunkterna i kombination med gestaltade markeringar (trädgrupp, fontän och 
skulptur) och rummets breddning. 

Den västra delen är för närvarande lugnare med mindre andel målpunkter. 
Här utgör Studentskrapan ett nytt inslag. Husets öppna sockelvåning inrymmer 
kvällsverksamhet vilket kan komma att bidra med en starkare koppling mellan 
”ute- och inne” och ett ökat flöde och folkliv kvällstid. 

Den östra delen utgör den lugnaste och mest inaktiva delen mycket på 
grund av parkeringsgaragets slutna fasad. Den kommande byggnaden för 
Stadsdelsförvaltningen utanför programområdet kan komma att öka den östra 
delens "energi". 

CENTRUM

TENSTAPLAN

TAXINGPLAN

TENSTAGÅNGEN

Tenstagången är utformad som ett torg, men också en 
”gågata”. Stråket kan rustas och utvecklas av Staden, men 
bara vad gäller markbehandling, möblering/plantering och 
belysning. För att hela stråket ska leva upp och uppfattas som 
intressant och levande krävs att sockelvåningarna aktiveras. 
Detta kräver ett gemensamt  ”grepp” och målbeskrivning för 
alla fastighetsägare längs centrum.
 

FOLKVIMMEL UTANFÖR CENTRUM 

TAXINGEPLAN PRÄGLAD AV PARKERING 

TENSTAGÅNGEN VID STUDENTSKRAPAN

TENSTAPLANS TUNNELBANEUPPGÅNG



PROGRAM FÖR TEN S TA  2017-10-11

15

VEM ? 

VAR ?

NÄR ?

VARFÖR ?

LIVSMEDELSAFFÄR

TENSTA 
KONSTHALL

VÅRDCENTRAL

LIVSTYCKET

CAFÉERSTUDENTBOSTÄDER

LOKALKONTOR 

TUNNELBANA TUNNELBANA 
SDF

FORENINGSLOKALER
FORENINGSLOKALER

PARKERINGSHUS

TAXINGEPLAN

TENSTAPLAN

CENTRUMBYGGNAD

TENSTAGÅNGEN TORGHANDEL

UNGDOMS-
FÖRENINGEN

TELECOM

VÅRDCENTRALEN 

Mansdominerat genusområdeNeutralt genusområde Kvinnodominerat genusområde Potentiellt neutralt genusområde

CENTRALA TEN S TA -  DET SOC I A LA RUMMET
Förutsättningar för det sociala offentliga rummet i Tensta centrum påverkas av 
verksamheterna i bottenvåningar. I det offentliga rummet skapas informella och 
avläsbara “genusområden”. Med “genusområde” avses  “osynliga” delområden 
som domineras av antingen män eller av kvinnor.  Det finns även några mer 
könsneutrala  ”genusområden” där balansen mellan män och kvinnor upprätthålls. 

I centrala Tensta dominerar manliga ”genusområden”. Dessa försvårar för flickor 
och kvinnor att vistas i det offentliga rummet. 

Förekomsten av ”genusområden” bekräftas i samtal med medborgarvärdar som 
beskriver att många kvinnor och flickor  inte känner sig välkomna eller trygga i 
Tenstas offentliga rum.

I stråket finns även könsneutrala "genusområden", exempel på detta är i anslutning 
till torghandeln och vårdcentralen. Det finns även verksamheter och funktioner 
som riktar sig explicit till kvinnor, eller som av hävd eller tradition tillhör en kvinnlig 
sfär. Exempel på verksamheter helt eller delvis riktade mot kvinnor är textilkollektivet 
”Livstycket” och Tensta Konsthall.  

På nedanstående karta görs ett försök att subjektivt beskriva upplevda 
“genusområden” och med hjälp av symboler ge en bild av hur de verkar som 
förutsättning för ett offentligt rum tillgänglig för alla. 

Mansdominerade områden finns främst i den östra delen nära tunnelbanehallen, 
parkeringsgarage och föreningslokaler. Könsneutrala ”genusområden” finns 
främst i anslutning till offentlig service som vårdcentral och tandläkarmottagning, 
torghandel och dagligvaruhandel.  

Illustrationen innehåller även en informell kartering av var människor uppehåller 
sig en veckodag i mars. Glesare eller tätare svarta prickar symboliserar var 
människor uppehåller sig. Karteringen är intuitiv och en prick innebär inte en 
person. Generellt kan sägas att Tenstagången är välbesökt under veckans alla 
dagar. Kvällstid är centrum mer avfolkat. Få kvällsöppna verksamheter och de 
slutna fasaderma förstärker upplevelse av ödslighet. 

Den nyligen uppförda studentskrapan i väster kan komma att innebära en positivt 
utveckling av det kvinnligt kodade sociala livet längs stråket. Verksamheter i 
lokalens bottenvåning kommer delvis vara riktad specifikt mot flickor.

Tenstagången är ett väl frekventerat stråk dagtid. Flickor 
och kvinnors funktionella tillgång till det offentliga rummet 
påverkas negativt av grupper av män vilka dominerar i 
”genusområden” ofta knutna till föreningslokaler och caféer. 
Verksamheter i Studentskrapans bottenvåning kan komma 
att utveckla kvällslivet längs stråket positivt. Fastighetsägares 
möjlighet att påverka det offentliga rummet genom en mer 
medveten policy för uthyrning av lokaler kan skapa ett 
offentligt rum för alla.
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+25.00

+22.85
+19.00

+23.10

+23.00

Tenstas stadsplan bygger på en långt driven trafikseparering  s.k. Scaft-planering. 
Planeringsidealet bygger på ett system av matargator som leder biltrafiken in 
på angöringsgator och återvändsgator. Trafikmiljöer är helt skild från gångtrafik. 
I Tenstas fall ligger fotgängarplanet ovan trafikens nivå. Detta strikta system har 
skapat en centrumanläggning i två plan som är fysiskt åtskilda men visuellt länkade: 
fotgängarplan (Tenstagången) på + 22-25 meter och intilliggande angöringsgator/
vändplaner (Tenstaplan och Taxingeplan) på + 19- 23 meter. Detta innebär att 
Tenstagången ur rumsligt perspektiv består av ett övre långsträckt rum till vilket två, 
lägre liggande stadsrum är kopplade. Vad gäller rumsliga kvaliteter kompletterar 
och berikar stadsrummen varandra; det långsträckta högre liggande stråket i 
kontrast till de lägre rumsligt definierade rummen. 

Scaftplaneringen i kombination med den repetitiva och rätvinkliga stadsplanen 
har även givit gångstråk med långa siktlinjer in mot Tenstagången. Även 
Tenstagången präglas av långa siktlinjer som i viss utsträckning bryts av de svagt 
tvärställda klippta lindraderna. 

De senaste årtiondenas kritik mot trafiksepareringen har varit hård. Rådande 
trafikplaneringsidéal utgår från motsatsen: integrering av trafikslag i blandtrafikytor 
på fotgängarnas villkor. Under de senaste åren har även i Tensta en rad åtgärder 
vidtagits för att förbättra de påvra och otrygga trafikmiljöerna och utveckla dem 
till positiva stadsmiljöer. 

Vid Tenstaplan har nya bostadshus med entréer mot angöringsgatan byggts och 
stora delar av de hårdgjorda ytorna har utformats som traditionella gatumiljöer. 
Här kvarstår dock den inre östra delen, med ett viktigt länkande stråk mellan den 
nybyggda Studentskrapan och Blå Huset.

Taxingeplan domineras fortfarande av trafikfunktioner, lastning och lossning trots 
etableringen av Tensta Konsthall med café och uteservering och den trappa som 
anlagts i anslutning till denna. Trappan stödjer ett informellt gångstråk mot sydost 
och har utvecklats till en informell fest- och evenemangsplats.

CENTRUM 

TENSTAPLAN

TAXINGEPLAN

TENSTAGÅNGEN

TENSTA CENTRUMS RUMSLIGA STRUKTUR OCH TRAFIKSITUATION

Tenstastråket är ett långsträckt rörelserum med långa 
siktlinjer. De lägre liggande platsbildningarna Taxingeplan 
och Tenstaplan, ursprungligen tänkta för angöring, 
lastning och lossning, kan utvecklas och berika hela 
centrumanläggningen.

FLÖDESRUM - “TORG”  
TENSTAGÅNGEN   UNDERORDNAD TRAFIK

TAXINGEPLAN 
TENSTAPLAN 

Taxingeplans t raf ikdominerade och 
ogästvänl iga mi l jö.  I  fonden parker ingshuset.

Detal jplan över Tensta centrum från 1966. Tenstaplan har utvecklats f rån 
ogästvänl ig t raf ikmi l jö t i l l  ett  levande 
stadsrum. 
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NYDALSPARKEN

BOSTADSGÅRDAR

GULLINGEPARKEN

PLATSBILDNING
TENSTA GYMNASIUM

SPÅNGA BY

CENTRUM

NATUR

GRÖNSKA OCH PARK

I Tenstagångens närhet finns gröna offentliga rum i form 
av parker och naturområden. Pilar och formklippta lindar 
i centrala Tensta har stadsmässiga kvaliteter och högt 
kulturhistoriskt värde. De utgör en stomme i utvecklingen av 
det offentliga rummet.

30m

De formkl ippta l indraderna utgör ett  kulturhistor iskt  grönt arv f rån 
70-talet.

Stående dagvatten i  st råket åtgärdas med nya växtbäddar. 

Nydalsparkens öppna gräsmatta kompletterar den urbana gröns-
kan i  centrumstråket.

Centrum markeras av de uppvuxna formstarka pi larna vars skulpturala grenverk står i 
kontrast t i l l  de k l ippta l indarna.

Gul l ingeparken söder om centrum  rymmer fornlämningar.  De gamla tal larna ger en idé om land-
skapet innan utbyggnaden av stadsdelen. 

N

Det gröna inslaget längs Tenstagången är gestaltat med klippta lindar och 
friväxande pilar, vilka ger stråket en urban och tidstypisk karaktär. Träden är ett 
kulturhistoriskt grönt arv  att förvalta då de utgör ett bärande gestaltningselement 
från den ursprungliga centrumanläggningen. Arbete med att förbättra 
växtbetingelserna för stadsträden pågår. Genom nya växtbäddar med skelettjord 
och luftigt bärlager underlättas gasutbyte och dagvatten kan infiltreras – åtgärder 
som ger träden goda livsbetingelser. De uppväxta träden har betydelse för 
lokalklimatet i stråket och ger välbehövlig skugga under heta sommardagar. Vård 
och utveckling av stadsgrönska är ett av Grönare Stockholms mål.

I direkt anslutning till stråket finns offentliga parker i form av sparad och utvecklad 
naturmark med fornlämningar (Gullingeparken) och gestaltad park med en 
kulturhistorisk kärna (Nydalsparken). Mellan lamellhusen ligger halvprivata gröna 
gårdar.

I väster ligger ett samlande parktorg med grupper av pilar i en grusyta. 
Anläggningen är formgiven av landskapsarkitekt Gunnar Martinsson. Platsen 
knyter ihop de offentliga institutionerna (gymnasium, bibliotek och simhall) och 
utgör en grön fond från stråket. I den östra delen finns partier av sparad naturmark 
längs stråket mot Spånga By. 
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TENSTAGÅNGEN - BEFINTLIG MÖBLERING 
Tenstagångens möblering är generellt sett sliten. Drift och underhåll försvåras av 
äldre tekniska lösningar med upphöjda planteringsytor utan innehåll.  Till detta 
kommer att stråket i omgångar kompletterats och förenklats. Den ursprungliga 
fontänanläggningar har till stora delar rivits. Så även rosenplanteringar som ersatts 
med buskar. Olaglig motortrafik har lett till att stråket kompletterats med trafikhinder 
av olika slag. Mindre insatser med ny möblering och sittmöbler i betong har gjorts. 
Ingen övergripande ekonomi för upprustning har funnits och Tenstagångens 
möblering uppfattas därför idag som fragmenterad. Det saknas även sittplatser, 
vilka är en grundförutsättning för ett inkluderande offentligt rum.

Det finns ett stort behov av allmän översyn, uppdatering och 
utveckling av möblering och utrustning i centrala Tensta.

SLITEN BÄNK UTANFÖR CENTRUMBYGGNADEN

SOPKORGAR TILLFÄLLIGT UPPSTÄLLDA. FONTÄN OCH SKÖLDPADDOR AV BETONG.

ANSLAGSTAVLA OCH PAPPERSKORG. BÄNK.

TRAFIKHINDER OCH PAPPERSKORG.BETONGBÄNK MED PLÅT-SITS

PARKSOFFOR MOT TENSTAPLAN.

PARKSOFFA.

PLÅTSITS MED LIVSSTYCKETMÖNSTER.

BLOMSTERURNOR/ TRAFIKHINDER.

KONSTVERK.
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MARKMATER I A L

TENS TAGÅNGEN TEN S TAPLAN 

TENS TAPLAN

TAX INGEPLAN

TENS TAGÅNGEN

TAX INGEPLAN

Tensta centrum är till större delen belagd med den ursprungliga 70-tals 
markbeläggningen, en betongplatta med mönstring av frilagd ballast. Mönster 
och material är karaktärsfullt och lokalt mycket uppskattat. I den centrala delen 
finns en komplettering med släta, ljusa betongplattor. 

Vid senare upprustningar har plattan återanvänts och kombinerats med 
smågatsten. Beläggningen är i stort i gott skick. I anslutning till trädgropar och 
växande trädrötter finns många lösa plattor. I anslutning till borttagna träd och 
planteringar finns många upphöjda grusade ytor vilka försvårar drift och underhåll.

Taxingeplan är belagd med asfalt. En mindre del av ytan i anslutning till Konsthallen 
är mönstrad med beläggningsmassa i vitt gestaltad av Front och LLP arkitekter. I 
trafikmiljö förkommande symboler har använts till ett kraftfullt mönster. Taxingeplans 
trappa är av trä men är idag sliten och är svår att drifta vintertid. 

Tenstaplans markbeläggning ansluter i sin västra del till den generella beläggningen 
längs Tenstagången. Mellan studentskrapan och tunnelbanehallen leder ett 
diagonalt körbart stråk i röd densiphalt omgivet av ett terrasssystem belagt med 
grus. 

30m

Tenstagången präglas idag av betongmaterial i en 
gråskala. Den mönstrade betongplattan från 1970-talet 
ger fortfarande Tensta centrum en egen positiv karaktär. 
Utan möjlighet till nyproduktion blir bibehållande av 
markmönstret något av ett konstprojekt.

TENSTAS KARAKTÄRSFULLA MAKBELÄGGNINGENKLARE MÖNSTERLÄGGNING I  VÄSTER
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• Utveckla Tenstagången, Taxingeplan 
och Tenstaplan till ett sammanhängande, 
fungerande och intressant offentligt rum

• Bygga vidare på platsspecifika och lokala 
kvaliteter

• Bygga vidare på spontant utvecklade 
traditioner och brukande

• Förbättra flickors och kvinnors möjlighet att ta 
plats i det offentliga rummet

• Skapa plats för spontana aktiviteter riktade 
mot flickor och kvinnor

• Omvandla trafikdominerade miljöer till 
fungerande offentliga platser

• Aktivera de passiva bottenvåningarna längs 
med stråket och artikulera entréer

• Spegla händelse och verksamhet innanför 
fasaderna i stråket

• Tillföra samtida material och former till stråket

• Tensta centrums markägoförhållande är 
komplext. 

 
• En upprustning av den offentliga miljön kräver 

samverkan mellan Staden och privata och 
kommunala fastighetsägarna och en gemensam 
grundsyn vad gäller kvaliteter och brister samt en 
gemensam målbild.

• Tenstagången är utformad som ett torg, men 
också en ”gågata”. 

• Torgmiljön är sliten och präglas av många olika 
upprustningar.

• Tenstagångens värde som del av grönstrukturen 
består i den urbana karaktären med formklippta 
träd i kontrast till omgivande naturlika karaktär. 

• Tenstagången är ett väl frekventerat stråk 
dagtid. Studentskrapan med fritidsverksamhet 
i bottenvåningen kan komma att utveckla 
kvällslivet längs stråket. 

• Flickor och kvinnors funktionella tillgång till det 
offentliga rummet påverkas negativt av grupper 
av män vilka dominerar i ”genusområden” ofta 
knutna till föreningslokaler och caféer.

• De tre delarna i centrumanläggningen, 
Tenstagången, Taxingeplan och Tenstaplan har 
kompletterande kvaliteter vad gäller rum och 
skala. 

• En karaktärsfull markbeläggning från 70-talet 
präglar Tenstagången och Tenstaplan. Det är en 
lokal stolthet av vikt för identifikation. 

• Taxingengplan med Tensta konsthall domineras 
av trafik- och lastfunktioner. 

IDÉ FÖRSLAGNULÄGE

• Bevara och nytolka markbeläggningens 
mönster

• Förbättra drift och underhåll – inga upplag 
kring torghandeln

• Öka antalet sittplatser och funktioner som 
stöder att barn och kvinnor kan ta plats i 
stråket

• Utökad torghandeln och se till att den 
fungerar vintertid

• Utveckla/permanentera Taxingeplan som 
evenemangs- och mötesplats 

• Utveckla generell torgyta på Taxingeplan 
med plats för last och lossning till Konsthallen

• Utveckla stråk, scen och sittplatser på 
Tenstaplan/Blå Huset

• Förbättra belysning och ge centrala Tensta 
mer omsorg

NULÄGE OCH VISON
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TENSTAPLAN 
MARK -  OCH
FA S T IGHET S ÄGARE

MARK -  OCH
FA S T IGHET S ÄGARE

MARK -  OCH
FA S T IGHET S ÄGARE

ÅTGÄRDER ÅTGÄRDER ÅTGÄRDER

• Koppla ihop Studenthuset och Blå 
huset.

• Utveckla tvärstråken.
• Slutföra Tenstaplan som gestaltad 

plats.
• Utveckla scen för Blå Huset och 

”uteplats” för studenter. 

• Slut föra upprustning av växtbäddar 
för t räd.

• Ny möblering.
• Ny belysning.
• Förenkla och komplettera den 

befint l iga markbeläggningen.
• Aktivera fasader – koppla ihop ute 

och inne.
• Markera och art ikulera entréer.
• Öppna upp skylt fönster och se över 

skyltning.
• Minska skalskyddens negativa 

signal-verkan.  

• Skapa generel l  torgyta med inordnad 
angöring, lastning/lossning.

• Begränsa och f lytta 
kortt idsparkering.

• Utveckla scen/mötesplats.
• Bygga ny mer t i l lgänglig t rappa.
• Utveckla tvärstråket med 

permanentad smitväg
• Aktivera fasader genom belysning 

och andra åtgärder.

Traf ikkontoret
Åke Sundvall
Svenska Bostäder
SL
FastPartner

Traf ikkontoret
Fast Partner
Svenska Bostäder
SL

Fast ighetskontoret

Åke Sundval l

Traf ikkontoret
Fast Partner
SL

TENSTAGÅNGEN TAXINGEPLAN  

Program-område

FÖRUTSÄTTNINGAR: FÖRSLAG TILL GEMENSAM MÅLBILD FÖR ALLA AKTÖRER LÄNGS STRÅKET


