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PROTOKOLL 

   
 

Organ: Namnberedningen, Tekniska nämnden 
 

Protokolltyp: Möte 3/2018, beredningsmöte 
 

Tid och plats: 2018-04-12, Drabantrummet plan 8, Posthuset 

 

 

Närvarande:   Gunnar Eriksson, ordförande 

                       Björn Falkeblad, ledamot (ej punkt 2)                     

             Ingrid Kennerstedt Bornhall, sekreterare 

             Robert Jägare, avdelningschef, kvalitets- och verksamhetsstöd 

 

Förhinder:      Leyla Melik, ledamot 

                       

         
Ärenden   
1) Namnförslag nya tunnelbanestationer 
 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå landstingets trafiknämnd att 

 

Det av landstingets trafiknämnd beslutade namnet Barkarbystaden behålls för tun-

nelbanestationen i Barkarbystaden. 

 

Det av landstingets trafiknämnd beslutade namnet Järfälla för tunnelbanestationen 

vid Barkarby station ändras till Barkarby. 

 

 

Ärendet 

Robert Jägare redogjorde kort för ärendegången. Landstingets trafiknämnd beslutade 

2018-04-10 om namnen Barkarbystaden och Järfälla för de nya tunnelbanestationer-

na på den blå linjen. Trafiknämnden lämnade dock ärendet öppet för komplettering 

om Järfälla kommun så önskar. Trafiknämnden har sitt nästa möte den 22/5. Ärendet 

tas upp i tekniska nämnden den 19/4 och i KS den 23/4 – detta med tanke på att det 

är en viktig namnfråga i både kommunalt och regionalt hänseende. 

 

Namnberedningen har inte haft ärendet på remiss tidigare. I samband med att det i 

januari 2017 blev känt att namnförslagen Barkarbystaden och Järfälla diskuterades 

hade dock tjänstemännen i namnberedningen e-postkontakt med några av tjänste-

männen på kommunstyrelseförvaltningen och framförde synpunkter på namnförsla-

get Järfälla var ett mindre lämpligt namn på en tunnelbanestation.  



  2018-04-12 2 (3)  

 

 

  

 

Namnberedningens synpunkter 

Namnberedningen anser Barkarbystaden och Barkarby är lämpliga namn på de nya 

tunnelbanestationerna. 

 

För den station som Trafiknämnden beslutat att namnsätta till Barkarbystaden disku-

terade namnberedningen även förslag som Barkarby stad, Flygfältet och Barkarby 

flygfält. Namnberedningen anser dock att Barkarbystaden är ett fungerande namn.  

 

Namnberedningen har även diskuterat alternativa namn på tunnelbanestationen som 

utifrån Trafiknämndens beslut fått namnet Järfälla och som namnberedningen anser 

bör namnändras till Barkarby.  

 

Namnberedningen anser att namnet Järfälla är olämpligt som namn på den nya tun-

nelbanestationen. Detta då Järfälla också är namnet på kommunen och namnet om-

fattar ett mycket större geografiskt område. Det finns en stor risk för otydlighet. Det 

finns också en risk för att kommuninvånare känner sig förfördelade.  

 

Namnet Järfälla är belagt i skrift 1310 och omfattade redan då hela socknen. Namnet 

Järfälla har inte någon direkt geografisk anknytning till själva platsen där tunnelba-

nestationen kommer att ligga. Däremot finns Järfälla kyrka ca 500 m från den plane-

rade stationen.  

 

Veddesta är annars ett tänkbart namn på tunnelbanestationen, då den får en koppling 

till Veddestabron, Veddestavägen och den kommande bebyggelsen i Veddesta.  

 

Namnberedningen anser dock att tunnelbane- och tågstationen bör ha samma namn 

för tydlighetens skull.  

 

Barkarby station upptas som järnvägshållplats 1879, men har troligen varit hållplats 

sedan järnvägens tillkomst 1876. Stationen har flyttats något norrut i samband ut-

byggnaden för Mälarbanan. Trafikplatsen i sin helhet kring och inklusive stationen 

heter formellt Barkarby. 

 

Namnberedningen anser inte att namnet på järnvägsstationen ska ändras. Därför bör 

även tunnelbanestationen få namnet Barkarby. Namnet Barkarby fungerar även ihop 

med Barkarbystaden och gör det lättare för resenärer att orientera sig. 

 

Infrastrukturförvaltaren har möjlighet att begära namnändring av trafikplatsnamn hos 

Transportstyrelsen. I Transportstyrelsens vägledning för godkännande av trafikplats-

namn sägs att ”som namn på en trafikplats väljs ett befintligt geografiskt namn som 

är i allmänt bruk för den avsedda platsen” (TS JV 2009:021, 2009-11-27, s 8). Även 

detta talar mycket starkt för att namnet på Barkarby station inte ska ändras. 

 

 

 

2) Övriga frågor 

Niklas Nordström är ny trafikplanerare efter David Nordin. Ingrid Kennerstedt Born-

hall hör om Niklas kan delta i namnberedningens möte den 8 maj. 
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Gunnar Eriksson berättade att han stämt av namnförslagen på rondellerna i sin par-

tigrupp. Ärendet återkommer den 8 maj. 

 

 

3) Nästa möte 

 

Nästa möte äger rum den 8 maj direkt efter tekniska nämndens arbetsutskott, ca 8.30 

– 10. Biblioteket på plan 8 är bokat som möteslokal. 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Kennerstedt Bornhall 

sekreterare 

 

 

  Justeras 

 

 

 

  Gunnar Eriksson (s) 

                                                             ordförande, namnberedningen, 


