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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

2019-11-25 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/774 

Namnsättning i centrala Veddesta – Veddesta I, II och III 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

1. Gatorna i Veddesta  får namnen Lokförargatan, Stinsgatan, Banmästargatan, Tåg-

mästargatan, Banvaktsgatan, Grindvaktsgatan, Veddestastråket, Bäckparksgatan,

Konduktörsgatan, Rälsgatan, Rälsläggargatan, Rallargatan och Spårgatan. Två gator

belägna på kvartersmark får namnen Lokförargränd och Äggelundagränd. Namnen

Veddstavägen och Äggelundavägen behålls men vägarna får delvis nya sträckningar.

2. Torgen får namnen Brotorget, Veddesta torg och Stinstorget. Parkerna får namnen

Äggelundaparken, Stinsparken och Bäckparken.

Ärendet i korthet 

Namnberedningen har tagit fram förslag till namnsättning av gator, torg och parker 

för den centrala delen av Veddesta. Namngruppsområdet är järnvägs- och 

kollektivtrafiktermer. 

Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2019-11-25

2. Namnberedningens protokoll 2019-11-14

3. Karta över området

Bakgrund 

Detaljplanerna för Veddesta I, II och III har varit på utställning. Namnsättning av 

gator, torg och parker är därmed aktuell. Namngruppsområdet är järnvägs- och 

kollektivtrafiktermer. I området finns tre befintliga vägar, Veddestavägen, 

Äggelundavägen och Ekonomivägen. Den nya kvartersstrukturen innebär att delar av 

Veddestavägens och Äggelundavägens nuvarande sträckningar försvinner. Namnet 

Ekonomivägen tas bort. Ekonomivägen tillhör det tidigare namngruppsområdet 

Affärsvärlden. Inga adresseringar finns idag utmed Ekonomivägen. 

Överväganden 

Gatorna söder om Veddestavägen föreslås få namnen Stinsgatan, Banmästargatan, 

Tågmästargatan, Banvaktsgatan, Grindvaktsgatan, Veddestastråket och 
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Bäckparksgatan. Gatorna norr om Veddestavägen föreslås få namnen 

Konduktörsgatan, Rälsgatan, Rälsläggargatan, Rallargatan och Spårgatan. En gata 

öster om Veddestavägen föreslås få namnet Lokförargatan. Två gator belägna på 

kvartersmark föreslås få namnen Lokförargränd och Äggelundagränd. Namnen 

Veddstavägen och Äggelundavägen behålls men får delvis nya sträckningar. 

 

Torgen föreslås få namnen Brotorget, Veddesta torg och Stinstorget. Parkerna  ges 

namnen Äggelundaparken, Stinsparken och Bäckparken. 

 

Namnberedningen anser att man även kan pröva en adressering utifrån den redan 

namnsatta Veddestabron, Det innebär att några fastigheter, främst för handel och 

kontor, kan få adressen Veddestabron 1, 2 etc. 

 

Av de föreslagna namnen förekommer framförallt yrkestermerna som givit namn åt 

gator och vägar i andra kommuner, dock inte i någon större omfattning. Namnen med 

anknytning till Veddesta och Äggelunda är unika, liksom Rälsläggargatan och 

Bäckparksgatan. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga påverkas inte särskilt av förslaget. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Detaljplanerna innebär att gatustrukturen görs om och att befintliga byggnader rivs. 

Nya byggnader kommer att adresseras utifrån de nya gatunamnen. Några problem för 

företag när det gäller adressbyte och svårigheter för besökare att hitta torde därför 

inte uppstå. För de företag som kommer att bygga i området är det positivt att få 

gatorna namnsatta så att adressering kan ske. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningen bekostar skyltning, med undantag av Äggelundagränd 

och Lokförargränd. De ligger på privat mark och skyltning där är fastighetsägarens 

ansvar. 
 

Slutsatser 

Namnberedningen föreslår att tekniska nämnden beslutar om de föreslagna namnen 

under rubriken ”Förslag till beslut”. 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Ingrid Kennerstedt Bornhall   

   Namnberedningens sekreterare 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kart och GIS 
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Park och gata 

Projektledning BMF 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Namnberedningen 


