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Dnr Ten 2017/333
Namnsättning av vägar i Jakobsbergs centrum
Förslag till beslut

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden
1. De nya vägarna ges namnen Riddarstråket, Tornérstråket, Riddarvägen och
Rustningsvägen.

Ärendet i korthet

Detaljplanen för Jakobsbergs centrala delar har vunnit laga kraft. Fyra nya vägar
behöver namnsättas, utöver den redan befintliga Tornérvägen.
Handlingar

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2017-08-22
2. Namnberedningens protokoll 2017-06-20
3. Karta över området
Bakgrund

Fyra nya vägar behöver namnsättas när Jakobsbergs centrum förtätas. Det är dels gcvägen i den norra delen, dels tre nya vägar i kvarteren som byggs på parkeringarna
vid Folkungavägen.
I den norra delen föreslås gc-vägen (norra poppelallén) få namnet Riddarstråket.
Utmed gc-vägen, som planeras bli körbar och enkelriktad, byggs ett flerfamiljshus
som får sina entréer mot gc-vägen. Det föreslagna Riddarstråket ansluter till
Riddarplatsen och Riddarparken.
I kvarteren som byggs på parkeringarna behövs tre nya namn. Namnberedningens
förslag är att fastigheterna som idag har adressen Tornérvägen behåller denna.
Tornérvägen kommer att ligga på kvartersmark och borde enligt praxis heta
Tornérgränd. Namnet Tornérvägen föreslås ändå att behållas för att undvika en
adressändring.
Vägen mellan kvarteren föreslås få namnet Riddarvägen, ett namn som tidigare
funnits i Jakobsberg. Riddarvägen leder mot Riddarparken och på andra sidan
Riddarparken ligger den gc-väg (norra allén) som föreslås namnsättas till
Riddarstråket. Det ansluter i sin tur till Riddarplatsen. Gc-vägen i den södra allén
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föreslås få namnet Tornérstråket, då den ansluter till Tornérplatsen och Tornérvägen.
Den nya vägen på kvartersmark i öster föreslås få namnet Rustningsgränd.
Namngruppsområdet är ”Tidigare svensk historia”. Riddarstråket, Tornérstråket och
Rustningsgränd finns inte på andra platser i Sverige. Riddarvägen finns på fyra
platser, varav tre i Stockholms län (Tullinge, Lidingö och Österskär).

Överväganden

Namnsättningen är inte helt okomplicerad vad gäller Tornérvägen och
namnberedningen har diskuterat denna särskilt samt inhämtat synpunkter från kartoch gisavdelningen.
Tornérvägen låg ursprungligen närmare de fastigheter som har adressen
Tornérvägen. I samband med ombyggnationen av centrum i början på 1990-talet
flyttades den österut, men adresseringen Tornérvägen behölls. Nu flyttas vägen
ytterligare ett litet stycke österut. Ett nytt kvarter uppförs mellan vägen och de
fastigheter som har adressen Tornérvägen. Om den flyttade vägen behåller namnet
Tornérvägen innebär det att ca 400 personer som idag har adressen Tornérvägen
måste få ny adress.
Namnberedningen har därför funnit det lämpligt att föreslå att den flyttade vägen får
ett nytt namn, Riddarvägen, och att de fastigheter som idag har adressen Tornérvägen
behåller sin adressering. Det innebär också ett avsteg från principer att gator och
vägar på kvartersmark namnsätts med ändelsen –gränd, eftersom Tornérvägen
kommer att ligga på kvartersmark.
I Jakobsbergs centrum finns sedan tidigare ändelsen -platser; Vasaplatsen,
Allmogeplatsen, Tornérplatsen och Riddarplatsen. I och med namnberedningens
förslag införs även ändelsen –stråk utomhus.
I Jakobsbergs centrumgalleria finns Väpnarstråket, Banérstråket, Troféstråket och
Visirstråket.
De föreslagna namnen Riddarstråket och Riddarvägen kan även förlängas om det blir
aktuellt med ytterligare utbyggnader.
Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys är gjord.
Ekonomiska konsekvenser

Tekniska nämnden ansvarar för skyltkostnader, med undantag av vägar på
kvartersmark.
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Slutsatser

Namnberedningen har efter överväganden kommit fram till att adresseringen
Tornérvägen bör behållas och att de övriga nya vägarna namnsätts utifrån
namngruppsområdet ”Tidigare svensk historia”.
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