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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
 
  2018-10-29 
 

Tekniska nämnden 
 
 
Dnr Ten 2018/693 

Namnsättning av broar 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden 
 
1.   Broarna namnsätts enligt följande:  
 
Kallhällspassagen, Lädersättrapassagen, Slammertorpsekodukten, 
Slammertorpsbron, Grönvretspassagen, Jakobsbergsbron, Norra Vasapassagen, 
Södra Vasapassagen och Viksjöledsbron 
 
 
Ärendet i korthet 

Namnberedningen har sett ett behov av att namnsätta broar i kommunen. Syftet är att 
underlätta orienteringen för kommuninvånare, besökare och räddningspersonal. 
 
Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2018-10-29 
2. Namnberedningens protokoll 2018-10-11 
3. Karta över broar med förslag till namnsättning 

 
Bakgrund 

Namnberedningen har sett att det finns ett behov av att namnsätta fler broar i 
kommunen. Idag finns tre broar namnsatta; Slammertorpsbron, Veddestabron och 
Barkarbybron. Det faller sig naturligt att namnsätta även övriga broar. Detta 
underlättar främst för utryckningsfordon vid eventuella olyckor men innebär också 
en ökad tydlighet för kommuninvånare och besökare. 
 
 
Överväganden 

Utöver de tre broar som idag är namnsatta finns nio broar som löper över eller intill 
järnvägen, som idag inte är namnsatta. För att ytterligare öka tydligheten föreslår 
namnberedningen att ändelser som -passagen och – ekodukten används när det gäller 
broar som inte är avsedda för motordrivna fordon. 
 
Vad gäller Slammertorpsbron är den gamla bron riven. En ny har uppförts i ett delvis 
nytt läge. När Barkarbybron ersattes av en ny bro tog tekniska nämnden beslut om att 
namnet Barkarbybron skulle behållas för den nya bron. Det är motiverat att fatta ett 
liknande beslut när det gäller Slammertorpsbron.  
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Vidare finns två broar på Viksjöleden, som båda går över järnvägen, vilket kan skapa 
otydlighet. Den norra föreslås få namnet Jakobsbergsbron. Skälen är att bron ligger i 
närheten av Jakobsbergs gård samt att Viksjöleden i centrala Jakobsberg på sikt 
planeras att bli en stadsgata. Den södra bron kommer även framöver att ansluta till 
E18 och ha karaktären av en trafikled, varför namnet Viksjöledsbron passar bättre på 
den södra bron. 
 
Det finns även flera mindre broar utmed framförallt Viksjöleden, där Viksjöleden 
passerar över gång- och cykelvägar. Dessa föreslås inte namnsättas för närvarande. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 

Barn påverkas inte särskilt av förslaget till namnsättning av broar. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 
Bygg- och miljöförvaltningen svarar för kostnaderna vid eventuell skyltning. 

 
Slutsatser 

Det finns ett behov av att namnsätta broar i kommunen. Tekniska nämnden föreslås 
besluta 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 
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