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2017-05-29
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/331
Namnsättning av vattendrag i Järfälla
Förslag till beslut

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden
1. Principen att vattendrag i första hand namnsätts utifrån den plats närmast där de
rinner ut i ett större flöde, i andra hand namnsätts utifrån den plats närmast där de
rinner upp, fastställs.
2. Namnen på vattendragen Ängsjöbäcken, Stäketbäcken, Bonäsbäcken,
Dikartorpsbäcken, Görvälnbäcken, Sandviksbäcken, Lövstabäcken,
Åkerbybäcken, Trettiometersbäcken, Djupanbäcken, Tånglötsbäcken,
Nysvedsbäcken, Kalkviksbäcken, Bredgårdsbäcken och Kallhällsbäcken fastställs.
Ärendet i korthet

I samband med framtagande av Järfälla kommuns vattenplan har önskemål
framkommit om namnsättning av vattendragen. Igelbäcken och Bällstaån är sedan
länge vedertagna namn och tekniska nämnden har tidigare beslutat om namn på
Veddestabäcken. Även en princip för namnsättning av vattendrag behöver fastställas.
Handlingar

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2017-05-29
2. Namnberedningens protokoll 2017-04-24
3. Karta över vattendrag i Järfälla kommun
Bakgrund

I samband med framtagande av vattenplanen har önskemål kommit om
namnsättning/ fastställelse av namn på de mindre vattendragen i Järfälla.
En princip vid namnsättning av vattendrag bör vara att de namnsätts efter platsen
närmast där de rinner ut i ett större flöde. Om en sådan namnsättning inte är möjlig
bör vattendragen namnsättas närmast utifrån den plats där de rinner upp.
Bällstaån och Igelbäcken är vedertagna namn. Veddestabäcken (tidigare kallad
Barkarbyån, Veddestaån och Veddestadiket) är namnsatt av tekniska nämnden.
De namn som förekommer i Järfällaboken (Lars Gustafsson j:r, 1957) i
beskrivningen av Järfällas natur är Bällstaån, Igelbäcken, Lövstaån, Görvälsån,
Dikartorpsån, Kallhällsån och Barkarbyån.
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De flesta vattendrag har redan etablerade namn, men i några fall behöver nya namn
tas fram.
Den ovan föreslagna principen har då följts. Vattendragen är idag snarare att betrakta
som bäckar snarare än åar.
Namnet Trettiometersbäcken kräver en förklaring. 30-meterskärret är en välkänd
fågellokal på Järvafältet och namnet har enligt uppgifter använts åtminstone sedan
1960-talet. Det syftar ursprungligen på en avståndsskylt till ett militärt värn i kärrets
närhet. Vattendraget rinner genom 30-meterskärret och fortsätter sedan ut i
Igelbäcken. En namnsättning till Trettiometersbäcken anknyter dels till det lokala
namnet på kärret, dels till den militära historien. Dock bör namnet skrivas med
bokstäver enligt praxis.
Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys är gjord.
Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser förutses.
Slutsatser

För att underlätta framtagandet av vattenplanen samt kommande fysisk planering
behöver vattendragen i Järfälla kommun namnsättas.
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Namnberedningens sekreterare
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