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2018-01-29
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/30
Namnsättning av trafikplatser inom projekt väg 267 Rotebroleden remiss från Trafikverket
Förslag till beslut

1. Yttrandet över namnsättning av trafikplatser godkänns.
Ärendet i korthet

Trafikverket har skickat en remiss rörande förslag till namnsättning av nya trafikplatser utmed väg 267, Rotebroleden. Remissen rör tre trafikplatser, varav en, i remissen
benämnd A, ligger i Järfälla. Trafikverket föreslår att den ska namnsättas till trafikplats Allmänningen.
På grund av den korta handläggningstiden har det inte varit möjligt att samla namnberedningen för ett möte. Ärendet har istället beretts via e-post.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29
2. Yttrande – namnsättning av trafikplatser inom projekt väg 267 2018-01-29
3. Trafikverkets remiss 2018-01-03 (TRV 2017/123871)
Bakgrund

Väg 267, Rotebroleden, är under ombyggnad. Den nya vägen beräknas öppna för
trafik i slutet av 2018. Tre nya trafikplatser tillkommer och ska namnsättas. Trafikverket har skickat en remiss gällande förslag till namnsättning av de nya trafikplatserna. Av dessa ligger en, benämnd A, i Järfälla. Den föreslås få namnet trafikplats
Allmänningen. Trafikplatsen ansluter till Allmänningsvägen och Katrinedalsvägen
vid det framtida Stäkets verksamhetsområde.
De övriga trafikplatserna föreslås få namnen trafikplats Kappetorp (benämnd B) och
trafikplats Överby (benämnd C).
Kopplingen mellan Rotebroleden och E18 kommer även i fortsättningen att ske via
trafikplats Stäket.
Namnberedningen har på grund av den korta handläggningstiden inte kunnat sammankallas till ett möte. Ärendet har därför beretts via e-post. I bifogat förslag till
yttrande beskrivs hur namnberedningen ser på det föreslagna namnet för den trafikplats som är belägen i Järfälla.
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Barnkonsekvensanalys

Barn och unga bedöms inte beröras särskilt av namnsättningen av trafikplatsen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Slutsatser

Namnberedningen föreslår att bifogat yttrande över remissen godkänns.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Beslutet ska skickas till

trafikverket@trafikverket.se
Namnberedningen

Ingrid Kennerstedt Bornhall
Namnberedningens sekreterare

