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Trafiknämnden, Stockholms läns landsting 

 

Dnr Ten 2018/258  Ert dnr: FUT 2017-0428 

Beslut om stationsnamn för nya tunnelbanan - yttrande till trafiknämn-
den i Stockholms läns landsting 

Bakgrund 

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) har, som ett led i sitt uppdrag om att 

bygga ut tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling, tagit fram ett förslag 

till namnsättning för de nya stationer som ingår. Förslaget antogs den 10 april 2018 

av trafiknämnden men Järfälla har givits möjlighet att inkomma med synpunker på 

de beslutade namnen. De beslutade namnen är Barkarbystaden och Järfälla.  

 
Analys 

Om namnet Barkarbystaden 

Det föreslagna namnet Barkarbystaden för den tunnelbanestation som återfinns på 

gamla Barkarby flygfält är naturligt av flera anledningar: för närvarande pågår en 

utbyggnad av en tät stadsbebyggelse på det som tidigare var fältet, detta område går 

under namnet Barkarbystaden. Namnvalet har också en koppling till det tidigare 

namnet Barkarby flygfält vilket bedöms stärka den lokala förankringen i valet. Jär-

fälla kommun instämmer därför i förslaget till namnsättning i denna del.  

 

Om namnet Järfälla 

Järfälla kommun förespråkar att stationsnamnet för den kommande stationen ska 

vara Barkarby och inte Järfälla. Detta då Järfälla också är namnet på kommunen och 

namnet omfattar ett mycket större geografiskt område. Det finns en stor risk för otyd-

lighet både för kommuninvånare och besökare. Om kommunnamnet används för en 

avgränsad geografisk plats kan det uppfattas som exkluderande för övriga delar av 

kommunen. Det aktuella området kommer visserligen att vara under stark tillväxt 

och förändring och är utpekat som en av de regionala kärnorna i en regional plane-

ring vilket innebär att uppfattningen om platsen kommer förändras över tid men detta 

ändrar inte denna bedömning.  

 

Järfälla kommun anser att tunnelbane- och tågstationen ska ha samma namn för tyd-

lighets skull. I Transportstyrelsens vägledning för godkännande av trafikplatsnamn 

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).  

 

Järfälla är inte ett namn som är i allmänt bruk vid Barkarby station. Namnet före-

kommer dock som bestämning till kyrkan, Järfälla kyrka, som ligger ca 500 m, från 

platsen. Namnet Barkarby station haft funnits sedan åtminstone 1879. 
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