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Remiss gällande förslag till namnsättning trafik-
platser och tunnlar inom projektet Tvärförbindelse 
Södertörn i Huddinge och Haninge kommun 

Sammanfattning 

Namnberedningen i Haninge kommun har tagit del av väghållnings-
myndigheten Trafikverket region Stockholms förslag till namngivning 
av trafikplatser inom projektet Tvärförbindelse Södertörn.  

Namnberedningen kommer endast att lämna synpunkter på trafik-
platserna/cirkulationsplatsen som planeras inom Haninge kommun. 
Trafikverket föreslår namnen trafikplats Djupdalen och trafikplats/ 
cirkulationsplats Slätmossen. 

Namnberedningens synpunkter 

Förslaget trafikplats Djupdalen 

Ortnamnet/gården Djupdalen ligger väster om trafikplatsen men bör 
inte användas eftersom namnet saknar koppling till Haningeleden och 
trafikplatsen. Infarten till gården ligger dessutom långt ifrån berörd 
väg och trafikplats. Namnberedningen föreslår i första hand trafik-
plats Jordbro Västra och i andra hand trafikplats Lillsjön. 

Trafikplats Jordbro Västra, namnet kopplas till infarten till Jordbro 
företagspark. 

(För att få en överblick i området granskades även den befintliga 
avfarten till Jordbro/Dalarö från väg 73, nuvarande trafikplats 
Jordbro. Vid eventuell förväxlingsrisk med det ovan föreslagna 
namnet trafikplats Jordbro Västra, kan naturligtvis ett namnbyte på 
den befintliga trafikplatsen övervägas. Tänkbara andra namn skulle då 
kunna vara Albyberg efter det närliggande nya företagsområdet öster 
om trafikplatsen eller alternativt Jordbro Östra.) 
 
Trafikplats Lillsjön, namnet kopplas till Lillsjövägens sträckning 
genom en stor del av Jordbro företagspark. Vägen ansluter till 
trafikplatsen. Vägnamnet i sin tur syftar på namnet på den i området 
befintliga lilla sjön. 
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Förslaget trafikplats/cirkulationsplats Slätmossen 

Området/ortnamnet Slätmossen ligger i närheten av trafikplatsen/ 
cirkulationsplatsen men bör inte användas här. Namnet bör ”sparas” 
för en eventuell framtida cirkulationsplats något längre norrut efter 
Nynäsvägen och i närmare anslutning till bostadsområdet och natur-
parken Slätmossen. 

Namnberedningen finner det svårt att ta ställning i namnfrågan då det 
är av stor betydelse om det blir en trafikplats eller en cirkulationsplats. 
Beredningen anser att namnfrågan bör beslutas först när frågan om 
utformning av trafikkorset är klarlagd. Detta för att kunna få en lång-
siktig helhetsbedömning av samtliga namn på trafikplatser/cirkula-
tionsplatser inom området. 

Om det blir en cirkulationsplats föreslår namnberedningen namnet 
Jordbrorondellen (cirkulationsplats Jordbro). Jordbrorondellen är ett 
vedertaget namn för den befintliga cirkulationsplatsen och hänsyn till 
detta bör tas även vid framtida namngivning. 

__________ 

   

Stefan Svensson 
Avdelningschef 

 Sofia Fridlund 
Kartingenjör 
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