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2016-01-11
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2016/20
Namnsättning av vägar i Ormbacka, detaljplaneområde A
Förslag till beslut

Namnberedningens förslag till Tekniska nämnden
1.

Den nya vägen mellan Växthusvägen (tidigare Vinlandsvägen) och
Runstensvägen ges namnet Runristarvägen.

2.

Del av Runstensvägen byter namn till Runvägen, vilket också blir namnet på
den kommande förlängningen av vägen.

3.

Gatan på kvartersmark med infart från Bråvallavägen ges namnet
Bråvallagränd.

Ärendet i korthet

Detaljplanen för Ormbacka A är nu antagen. Därför behövs namnsättning av nya
vägar i området. En del av den nuvarande Runstensvägen behöver också namnändras
eftersom nya fastigheter för bebyggelse tillkommer.
Handlingar

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2016-01-11
2. Ej underskrivet protokoll beredningssammanträde 3/2015, namnberedningen,
namnsättning av vägar i Ormbacka
3. Karta namnsättning av vägar i Ormbacka

Bakgrund

I och med den nya detaljplanen för Ormbacka A behövs namnsättning av nya vägar.
En ny väg byggs mellan Växthusvägen (tidigare Vinlandsvägen) och Runstensvägen.
Gång- och cykelvägen i Runstensvägens förlängning byggs om till lokalgata.
Dessutom tillkommer två gator på kvartersmark.
Ärendet diskuterades vid namnberedningens sammanträde 2015-11-05.
Namnberedningen ansåg då att en del av Runstensvägen behöver namnändras för att
underlätta kommande adressering. Enligt namnberedningens instruktion ska
namnberedningens förslag remitteras till berörda för att de ska få tillfälle att komma
med synpunkter. Efter sammanträdet skickades informationsbrev till de fyra
fastighetsägare som berörs.

Överväganden
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När det gäller Runstensvägen är det namnberedningens bedömning att den sydvästra
delen måste namnändras, vilket i dagsläget berör fyra fastigheter. Idag löper
numreringen norrut när det gäller de ojämna numren, men västerut när det gäller de
jämna. Redan idag används litterabeteckningarna 1B och 1C. Att fortsätta med
litterabeteckningar 1 D, 1 E o s v är något man ur adresseringssynpunkt vill undvika.
Om vägen inte namnändras nu kommer man sannolikt att behöva göra det i framtiden
och då kommer fler fastigheter att beröras.
Två fastighetsägare har hört av sig efter att de fått brevet. Båda påtalade de problem
som kan uppstå med en adressändring, både privat och för ett företag som finns på en
av adresserna. Utöver gemensamma synpunkter så nämnde den ene att denna del av
Runstensvägen längre tillbaka hette Vikingavägen, så vägen är redan namnändrad en
gång. Den andre framförde att ett namnbyte till Runvägen var att föredra framför det
av namnberedningen föreslagna Runristarvägen.
Namnberedningen hade föreslagit namnet Runvägen för den nya lokalgatan mellan
Växthusvägen (tidigare Vinlandsvägen) och Runstensvägen. Runstensvägens
sydvästra del och förlängningen föreslogs namnändras till Runristarvägen. Efter
överväganden har namnberedningen kommit fram till att ett namnbyte till Runvägen
är att föredra för den sydvästra delen av Runstensvägen. Som en konsekvens av detta
föreslås den nya vägen mellan Växthusvägen och Runstensvägen namnet
Runristarvägen.
Gatan på kvartersmark med infart från Bråvallavägen föreslås få namnet
Bråvallagränd, eftersom den ligger på privat mark (-gränd) samt ansluter till
Bråvallavägen. Namnsättning av gata/gator på kvartersmark utmed Vikingavägen
återkommer när byggherrens planer för kvarterets utformning är klara.
Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys av ärendet har gjorts.
Ekonomiska konsekvenser

Tekniska nämnden ansvarar för skyltning av lokalgatorna. Skyltning av gatan på
kvartersmark (Bråvallagränd) är inte ett kommunalt ansvar, utan måste lösas av
byggherre/fastighetsägare.
Slutsatser

Namnberedningen föreslår att vägen mellan Växthusvägen och Runstensvägen får
namnet Runristarvägen och att gatan på kvartersmark med infart från Bråvallavägen
får namnet Bråvallagränd.
Efter diskussioner har också namnberedningen kommit fram till att en del av
Runstensvägen och kommande förlängning, d v s vägen mellan Bråvallavägen och
Runstensvägens södra de,l föreslås få namnet Runvägen. Det innebär att fyra
fastigheter får Runvägen, istället för Runstensvägen, som gatuadress.
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Namngruppsområdet är ”Fornminnen och vikingatiden”. Runvägen finns på 11
platser i Sverige, men inte i någon av grannkommunerna. Runristarvägen finns i
Vallentuna och Knivsta. Bråvallagränd finns inte någonstans i Sverige.
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