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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2019-08-28 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/499 

Ändrat namngruppsområde för del av Veddesta 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden 

1. En del av det befintliga namngruppsområdet Affärsvärlden ersätts av ett nytt

namngruppsområde; järnvägs- och kollektivtrafiktermer

Ärendet i korthet 

Namngruppsområdet Affärsvärlden omfattar idag hela Veddesta. När Veddesta 

förtätas behöver nya namn tas fram.  

Namnberedningen föreslår att en del av det nuvarande namngruppsområdet 

Affärsvärlden ändras till ett nytt namngruppsområde – järnvägs- och 

kollektivtrafiktermer.  

Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2019-08-28

2. Namnberedningens protokoll 2019-06-19

Bakgrund 

Namngruppsområdet Affärsvärlden omfattar ett stort geografiskt område. Idag finns 

relativt få vägar i området. När Veddesta förtätas kan 30 – 40 nya gator tillkomma. 

Det blir svårt för besökare att orientera sig men också svårt att hitta tillräckligt 

många nya namn inom det gamla namngruppsområdet. Därför anser 

namnberedningen att det behövs ett nytt namngruppsområde. Området som omfattas 

av detaljplanerna för Veddesta I och II är i behov av en snar namnsättning.  

Överväganden 

Namnberedningen föreslår att den del av Veddesta som ligger närmast Barkarby 

station bildar ett nytt namngruppsområde. Förslaget är järnvägs- och 

kollektivtrafiktermer. Namngruppsområdet har valts med tanke på närheten till 

Barkarby station och den knutpunkt för tåg, bussar och tunnelbana som stationen ska 

bli. Inom detaljplanerna för Veddesta I, II och III medför ett ändrat 

namngruppsområde inte några problem. Veddestavägen och Äggelundavägen behålls 

som namn, medan Ekonomivägen utgår. Det finns idag inga adresser utmed 

Ekonomivägen. Veddesta- och Äggelundavägarna kommer dock att delvis få ändrade 

sträckningar, vilket innebär att befintliga byggnader måste rivas. Det nya 
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namngruppsområdet kommer troligen att sträcka sig in även i andra delar av 

Veddesta. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga påverkas inte direkt av förslaget till ändrat namngruppsområde. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Namnberedningen ser inga negativa konsekvenser av förslaget, då inga företag idag 

har adresser utmed Ekonomivägen. Veddesta- och Äggelundavägarna får delvis 

ändrade sträckningar, vilket innebär att befintlig bebyggelse måste rivas. På sikt kan 

problem med namnsättning i Veddesta uppstå, då fler nya namngruppsområden  

behövs. Befintliga vägnamn behöver ändras, vilket kan påverka företag och 

verksamheter negativt. Samtidigt innebär den framtagna strukturplanen att de flesta 

befintliga byggnader måste rivas innan de nya gatorna kan byggas.  

 

Namnberedningen kommer följa upp frågan internt i kommunen samt vid behov med 

Lantmäteriet.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget om ändrat namngruppsområde genererar inga kostnader. 

Slutsatser 

Namnberedningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att det nya 

namngruppsområdet järnvägs- och kollektivtrafiktermer ersätter en del av det 

befintliga namngruppsområdet Affärsvärlden. 
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Kart och GIS 
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