
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 

Järfälla kultur Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Ingrid Kennerstedt Bornhall, Namnberedningens sekreterare Telefon växel: 08-580 285 00 
Telefon: 08-580 299 31 (direkt)  E-post: Ingrid.Kennerstedt.Bornhall@jarfalla.se  Webbplats: www.jarfalla.se
Fax:   Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2019-08-28 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/498 

Namnsättning av vägar och torg i Ormbacka 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden 

1. De nya vägarna i Ormbacka ges namnen Baldersvägen, Friggaslingan, Bra-

geslingan, Idunslingan och Ormbackagränd. Det nya torget ges namnet Ormbacka

torg.

Ärendet i korthet 

Detaljplanen för Ormbacka etapp B har varit utställd för granskning. De nya vägarna 

och ett torg behöver namnsättas. Namngruppsområdet är Fornminnen och 

vikingatiden. Den föreslagna namnsättningen anknyter till fornnordisk mytologi. 

Namnberedningen föreslår att de nya vägarna i Ormbacka ges namnen Baldersvägen, 

Friggaslingan, Brageslingan, Idunslingan och Ormbackagränd. Det nya torget ges 

namnet Ormbacka torg. 

Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2019-08-28

2. Namnberedningens protokoll 2019-06-19

3. Karta över området

Bakgrund 

Detaljplanen för Ormbacka B har varit utställd för granskning. Flera vägar och ett 

torg behöver namnsättas. Namngruppsområdet är Fornminnen och vikingatiden. 

Namnsättningen föreslås anknyta till fornnordisk mytologi. Därigenom får området 

en namnsättning som ingår i namngruppsområdet, men som ändå är avgränsad, vilket 

underlättar orienteringen för besökare.  

Överväganden 

Vägarna utformas som slingor och får därför denna efterled, med undantag av en väg 

som ligger på kvartersmark. Enligt praxis används då efterleden -gränd och om 

möjligt ges grändnamn samma förled som den väg de ansluter till, därav förslaget 

Ormbackagränd. En väg (den föreslagna Baldersvägen) kommer enligt planerna att  

fortsätta till ett kommande detaljplaneområde och får efterleden –vägen. Torget får 

namnet Ormbacka torg. 
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Friggaslingan, Brageslingan, Idunslingan och Ormbackagränd är unika namn och 

finns inte på några andra platser i Sverige. Baldersvägen finns på mer än 20 platser i 

landet, varav sex i Stockholmsområdet, inklusive grannkommunerna Sollentuna och 

Upplands Väsby. Namnberedningen menar att eftersom Baldersvägen redan finns på 

flera platser i Stockholmsområdet är det i sig är ett skäl till ökad uppmärksamhet för 

den som ska till Baldersvägen. Ormbacka torg är ett unikt namn. 

 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga påverkas inte direkt av förslaget till namnsättning. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Det finns flera företag som har adresser utmed Ormbackavägen. Ormbackavägen 

kommer att behålla sitt namn. Däremot kan numreringen bli föremål för översyn i 

samband med utbyggnaden. Ormbackavägens numrering börjar idag med nr 57, 

vilket hänger samman med att vägen ursprungligen gick ända fram till Skälby gård. 

Den södra delen av vägen namnändrades till Skälby gårds väg, men numreringen 

utmed Ormbackavägen ändrades inte.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för uppsättningen av skyltar och kostnaderna 

för detta, med undantag av gatan på kvartersmark. 

Slutsatser 

Namnberedningen föreslår att tekniska nämnden beslutar om namnsättning av vägar 

och torg i Ormbacka enligt namnberedningens förslag. 

 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör   

   Ingrid Kennerstedt Bornhall  

Namnberedningens sekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kart och GIS 

Park och gata 

Namnberedningen 


