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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på skrivelse om att upprätta
övergångställen vid två farliga bilvägar i Tensta
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Sammanfattning
Förslag på platser för två nya övergångsställen i Tensta har
överlämnats i en skrivelse till stadsdelsnämnden. Förvaltningen har
diskuterat frågan med trafikkontoret. I korsningen
Björingeplan/Uppingegränd kommer övergångsställe anläggas,
troligen under 2020. Önskemål om en genomgående gångbana vid
Tisslingeplan är inlämnade till trafikkontorets investeringsenhet
som beslutar i ärendet.
Bakgrund
Nassir Abdullahi (s) och Rashid Mohammed (v) har till SpångaTensta stadsdelsnämnd inkommit med en skrivelse om att upprätta
övergångsställen i vägkorsningen mellan Uppingegränd och
Björingeplan samt vid infarten till uteparkeringen vid Tisslingeplan
i Tensta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för kansli och kommunikation.
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Ärendet
I anslutning till korsningen Björingeplan/Uppingegränd finns dels
Björinge förskola och dels Enbacksskolan med elever i årskurs F-9.
Detta tillsammans med bostäderna omkring ökar behovet av ett
övergångsställe på den aktuella platsen som en naturlig förlängning
av trottoarerna på båda sidor om Tenstastråket. I dag går många
över gatan istället för att använda gångbron ett stycke norrut.
Vid infarten till Tisslingeplan finns en gång- och cykelbana på ömse
sidor av infarten, men ett övergångsställe saknas. Det är naturligt att
platsen kompletteras med ett sådant för att öka trafiksäkerheten.

Tjänsteutlåtande
Dnr ST 2019/317
Sida 2 (2)

Enligt skrivelsen uppstår oklarhet kring vem som äger företräde och
flera olyckor har inträffat vid platsen.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har kontaktat trafikkontoret för att diskutera de
föreslagna övergångsställena. Som en del av arbetet med
hastighetsplanen kommer ett övergångsställe anläggas på
Tenstastråket, precis norr om korsningen
Björingeplan/Uppingegränd. Det kommer inte att bli signalreglerat,
men kommer att få farthinder i form av så kallade busskuddar. Det
är i dagsläget inte säkert när dessa kommer på plats, men
trafikkontoret arbetar för att det ska kunna genomföras under 2020.
Trafikkontoret har också lämnat in förslag på en genomgående
gångbana vid Tisslingeplan till investeringsenheten som ska se över
inkomna förslag och prioritera åtgärder utefter budgeten.
Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen är angelägna om att detta
prioriteras.
Med anledning av ovanstående föreslår stadsdelsförvaltningen att
skrivelsen anses besvarad.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Jonas EliassonJonas Eliasson
Avdelningschef

Bilagor
1. Skrivelse om att upprätta övergångsställe vid två farliga
bilvägar i Tensta.
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