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Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2018/342 

Namnsättning av cirkulationsplatser i Järfälla 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden 

 

1.  Cirkulationsplatserna namnsätts enligt bilaga 1 i namnberedningens protokoll. 

 
Ärendet i korthet 

Det finns ett behov av att namnsätta cirkulationsplatserna, dels för att underlätta för 

Järfällabor och besökare, dels för att underlätta för polis och räddningsväsende. 

 
Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2018-05-24 

2. Namnberedningens protokoll 2018-05-08 inkl. bilaga 1 

3. Karta Namnförslag rondeller Kallhäll 

4. Karta Namnförslag rondeller Jakobsberg – Barkarby 

5. Karta Namnförslag rondeller Viksjö – Veddesta 

 
Bakgrund 

Namnberedningen har vid flera tillfällen diskuterat en namnsättning av större, 

kommunalt ägda, cirkulationsplatser, i dagligt tal ofta kallade rondeller. Tekniska 

nämnden har även fått ett medborgarförslag i frågan. En namnsättning av 

cirkulationsplatserna förenklar för Järfällabor och besökare men också för polis och 

räddningspersonal. 

 

I arbetet med att ta fram ett namnunderlag har, utöver namnberedningens sekreterare 

och trafikplaneraren, också landskapsarkitekt och trafikingenjör på park och gata 

deltagit. 

 
Överväganden 

En cirkulationsplats är en cirkelformad trafikplats. Cirkulationsplatserna kallas i 

dagligt tal oftast för rondeller. Själva rondellen är egentligen bara mittpariet eller 

navet, som trafiken cirkulerar omkring. Eftersom det är enklare att uttala ordet 

rondell föreslår namnberedningen att efterleden -rondell används istället för det 

språkmässigt lite otympligare cirkulationsplats.  

 

Cirkulationsplatser på statliga vägar namnsätts inte av kommunen. Namnberedningen 

anser också att man bör avvakta med namnsättning när det gäller två 

cirkulationsplatser som står inför ombyggnad. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga bedöms inte särskilt beröras av förslaget till namnsättning. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningen svarar för kostnader för skyltning om det blir aktuellt 

med skyltning av rondellerna. 

 
Slutsatser 

En namnsättning av cirkulationsplatser underlättar för Järfällabor, besökare, 

räddningspersonal m fl. Namnberedningen föreslår därför att tekniska nämnden 

beslutar enligt namnberedningens förslag. 

 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Ingrid Kennerstedt Bornhall  

Namnberedningens sekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Namnberedningen 

Kart och GIS 

Park och gata 
  


