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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

2020-11-30 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/827 

Kompletterande namnsättning av gator i Barkarbystaden 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden: 

1. Gatorna namnsätts till Sveagatan och Båtsmansgatan

Ärendet i korthet 

Två gator inom detaljplanerna för Barkarbystaden IV och III är ännu inte namnsatta. 

Gatorna föreslås få namnen Sveagatan respektive Båtsmansgatan. 

Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 20-11-30

2. Namnberedningens protokoll 20-11-11

3. Karta Sveagatan

4. Karta Båtsmansgatan

Bakgrund 

Två gator i Barkarbystaden behöver namnsättas. Det gäller dels en gata inom 

detaljplanen för Barkarbystaden IV, dels en gata inom detaljplanen för 

Barkarbystaden III. 

Gatan längst i norr i Barkarbystaden IV fick inget namn när de övriga gatorna i 

området namnsattes. Anledningen var att det pågick en förstudie om en flytt av 

försvarshögkvarteret till Barkarby. Försvarsmakten hade vid en eventuell flytt fått sin 

huvudentré från den aktuella gatan och namnberedningen ansåg det därför lämpligt 

att diskutera ett namnförslag med försvarsmakten. I mars 2020 kom beskedet att 

försvarsmakten inte kommer att flytta till området.  

Namngruppsområdet är Namn med anknytning till svenska flygflottiljer. 

Namnförslaget är Sveagatan, då gatan ansluter till Sveatorget. Torget har fått sitt 

namn efter Kungl. Svea Flygflottilj, F8. 

I Barkarbystaden III är namngruppsområdet Militära grader med anknytning till 

flyget. Här hade namnberedningen tidigare föreslagit namnet Malajgatan för en gata i 

den norra delen. Tekniska nämnden avslog förslaget. Ett nytt namnförslag är 

Båtsmansgatan. Namnet Båtsmansgatan uppmärksammar Ålsta båtsmanstorp, som 

låg i närheten. Båtsman är en äldre militär gradbeteckning, men med anknytning till 

flottan. 



  2020-11-30 2 (3) 

 

 

  

Överväganden 

Namnberedningen anser att Sveagatan är ett lämpligt namn, då gatan ansluter till 

Sveatorget och precis som detta namn lyfter fram platsens historia och Kungl. Svea 

Flygflottiljs verksamhet. 

 

Inom namngruppsområdet Militära grader med anknytning till flyget finns redan ett 

stort antal gatunamn, varför det är svårt att hitta fler fungerande namn. I gällande 

gradsystem för försvarsmakten (infört 1/10 2019) finns förvaltare och 

flottiljförvaltare, som ännu är oanvända i namnsättningssammanhang. Förvaltargatan 

skulle kunna vara ett namnförslag. 

 

Det finns möjligheter att göra undantag från namnsättningsprincipen för att 

levandegöra äldre gårds- och torpnamn. Namnberedningen har diskuterat att 

uppmärksamma det närbelägna Ålsta båtsmanstorp och föreslår därför namnet 

Båtsmansgatan. Det är ett enklare namn än ”Ålsta båtsmanstorpsgata” som blir 

otympligt att uttala. Båtsmansgatan anknyter också till en äldre militär 

gradbeteckning, även om anknytningen gäller flottan och inte flyget. 

 

Båtsmännen var en del av det svenska indelningsverket med rötter i 1600-talet, som 

upphörde när den allmänna värnplikten infördes. Ålsta båtsmanstorp omnämns för 

första gången 1676 och revs 1943.  I Säbysjöns närhet har det även funnits 

båtsmanstorp vid Sund och Håga. Namnet Förvaltargatan kan sparas för eventuella 

kommande behov. 

 

Namnet Sveagatan finns på närmare fyrtio orter i landet, men i Stockholms län bara i 

Södertälje och Norrtälje. Sveavägen finns bland annat i Stockholm, Täby, 

Saltsjöbaden och Tumba. Namnberedningen bedömer dock att risken för eventuell 

förväxling är ytterst liten. Båtsmansgatan finns på trettiotal orter i landet, den 

närmast belägna i Norrtälje. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga påverkas inte särskilt av förslaget. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Namnförslagen bedöms ha en obefintlig påverkan på företag. Området är ännu 

obebyggt.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningen bekostar uppsättning av gatuskyltar. 
 

Slutsatser 

Namnberedningen föreslår att tekniska nämnden beslutar om de föreslagna namnen 

under rubriken ”Förslag till beslut”. 

 

 

Nina Karlsson 

T.f bygg- och miljödirektör  Ingrid Kennerstedt Bornhall   

Namnberedningens sekreterare 



  2020-11-30 3 (3) 

 

 

  

 

Beslutet ska skickas till 

Registrator 

Kart o GIS 

Park och gata  

Projektledning BMF  

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Namnberedningen 


