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2017-11-27
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/705
Namnsättning av nya vägar från Snapphanevägen
Förslag till beslut

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden
1. Vägen ges namnet Segersällsvägen. Vägen på kvartersmark ges namnet
Eriksgränd. Torget ges namnet Eriksplatsen.

Ärendet i korthet

Detaljplanen för Tallbohov har vunnit laga kraft. Ny bebyggelse planeras att
uppföras öster om Snapphanevägen. En allmän väg, en väg på kvartersmark och ett
torg behöver namnsättas.
Handlingar

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2017-11-27
2. Protokoll från namnberedningsmöte 2017-11-14
3. Karta över området
Bakgrund

Detaljplanen för Tallbohov har vunnit laga kraft. En allmän väg, en väg på
kvartersmark samt ett torg behöver namnsättas. Torget kommer troligen inte att
gestaltas som ett torg, utan mer som en allmän plats.
Namngruppsområdet är Äldre svensk historia. Två vägar som ansluter till
Snapphanevägen har fått namnen Stenkilsgränd och Sverkersvägen efter medeltida
ätter.
Analys

Namnberedningens förslag är att fortsatta en namnsättning av vägar från
Snapphanevägen utifrån medeltida ättenamn. Förslagen är den Erikska ätten och
Segersällsätten.
Segersällsvägen föreslås som namn på den allmänna vägen. Det finns ytterligare
namn inom ätten som skulle kunna användas i kommande namnsättning om området
byggs ut ytterligare i framtiden.
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För gatan på kvartersmark föreslås namnet Eriksgränd och för torget Eriksplatsen.
Ändelsen –platsen finns i Jakobsbergs centrum, i form av Vasaplatsen, Riddarplatsen
m fl.
I Stäket finns Sankt Eriks väg. Namnberedningen bedömer dock att riskerna för
förväxling med Eriksgränd och Eriksplatsen är små.
Segersällsvägen finns inte på någon annan plats i Sverige, däremot finns Erik
Segersälls väg i Hägersten. Segersängsvägen finns i Haninge. Eriksgränd finns på tre
platser i Sverige, men inte i någon av grannkommunerna. Eriksplatsen finns inte på
någon annan plats.
Två andra namn som diskuterats är Tallbohovsvägen och Söderhöjdsvägen, men
namnberedningen menar att det är bättre att spara dessa namn för större vägar om det
blir aktuellt med fortsatt utbyggnad.
Barnkonsekvensanalys

Barn bedöms inte särskilt beröras av detaljplaneförslaget.
Ekonomiska konsekvenser

Bygg- och miljöförvaltningen svarar för kostnader för uppsättning av skyltar, med
undantag av skyltar på kvartersmark, som i första hand är markägarens ansvar.
Slutsatser

Två nya vägar och ett torg behöver namnsättas. Namngruppen är äldre svensk
historia. Namn med anknytning till medeltida svenska ätter har tidigare fått ge namn
åt vägar som ansluter till Snapphanevägen. Det är därför lämpligt att fortsätta med
medeltida ättenamn. Namnberedningens förslag är att använda den Erikska ätten och
Segersällsätten i namnsättningen.
Mer övergripande namnförslag som Tallbohovsvägen och Söderhöjdsvägen bör
sparas till större vägar i en ev. framtida exploatering.
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