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2017-11-27
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/704
Namnsättning av vägar och gator i Barkarbystaden II - revidering
Förslag till beslut

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden
1. Den tidigare namnsättningen, beslutad 2015-05-07 (Dnr Ten 2015/240), upphävs.
2. Namngruppsområdet ”Namn med anknytning till Bällstaån” tas bort och återgår
till det tidigare namngruppsområdet ”Fordon”. Undantag görs för namnet
Bällstaågatan.
3. Gatorna namnsätts till Skrindagatan, Landågatan, Bällstaågatan och Vagnsgatan.
Angöringsgatan på kvartersmark ges namnet Karossgränd. Torget namnsätts till
Landåtorget.
Ärendet i korthet

Vägarna och gatorna i detaljplanen för Barkarbystaden II namnsattes efter samrådet
2015, eftersom behov av tidig namnsättning förelåg. Planen har dock omarbetats
kraftigt mellan samråd och granskning, varför namnsättningen måste revideras.
Handlingar

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2017-11-27
2. Namnberedningens protokoll 2017-11-14
3. Karta över området
Bakgrund

Vägarna och gatorna i detaljplanen för Barkarbystaden II namnsattes av tekniska
nämnden 2015-05-07 (Dnr Ten 2015/240). Behov av namnsättning förelåg redan
efter samrådet. Namnberedningen föreslog då ett nytt namngruppsområde utifrån
Bällstaån, med anknytning till de broar som var tänkta att byggas över ån mellan de
olika kvarteren. Det tidigare namngruppsområdet Fordon behölls för några gator i
den norra delen.
Detaljplanen har därefter omarbetats kraftigt. Flera gator har tagits bort medan andra
har fått ny sträckning. Den södra delen lämnas helt obebyggd.
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Analys

Den tidigare namnsättningen måste göras om. Namnberedningens förslag är att
namnsättningen återgår till det ursprungliga namngruppsområdet ”Fordon”, i första
hand äldre tiders fordon. Undantag görs för Bällstaågatan.
Namnberedningens förslag är att Landågatan behålls från tidigare beslut, gatan är
dock kortare än i samrådsförslaget. Torget föreslås få namnet Landåtorget. Namnet
Vagnsgatan behålls men används för en ny gata. Namnet Bällstaågatan behålls, men
med annan sträckning. Skrindagatan är ett nytt namnförslag. I planen finns också
utrymme för en angöringsgata i väster. Den föreslås få det nya namnet Karossgränd.
Bällstaågatan finns i Bromma. Namnberedningen har diskuterat detta särskilt, men
kommit fram till att detta område är den bästa platsen i Järfälla för att lyfta fram
Bällstaån i ett gatunamn.
Karossgränd, Skrindagatan och Landåtorget finns inte på andra platser i Sverige.
Landågatan finns i Malmö och Tranås, Vagnsgatan finns i Enköping.
Barnkonsekvensanalys

Barn bedöms inte särskilt beröras av detaljplaneförslaget.
Ekonomiska konsekvenser

Bygg- och miljöförvaltningen svarar för kostnader för skyltning, med undantag av
vägskyltar på kvartersmark, som i första hand är en fråga för fastighetsägaren.
Slutsatser

Eftersom detaljplanen förändrats kraftigt måste namnsättningen revideras.
Namnberedningen anser att en återgång till det tidigare namngruppsområdet Fordon
är att föredra, med undantag av namnet Bällstaågatan. Tidigare beslutade namn inom
namngruppen Fordon föreslås behållas, gatorna har dock delvis ändrade sträckningar,
samtidigt som två nya fordonsnamn och ett nytt namn på torget tillkommer.
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