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Tekniska nämnden 

 

 

 

 

Dnr Ten 2019/130 

Namnsättning av gator, torg och parker i Barkarbystaden III 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden 

 

1. Gatorna i Barkarbystaden ges namn enligt följande:  

 

I området norr om Barkarbyvägen ges de nya gatorna namnen Ålsta allé, Ål-

stastråket, Ringvägen, Överstegatan, Generalsgatan, Officersgatan, Befälsgatan och 

Malajgatan. Majorsvägen förlängs till den föreslagna Ålsta allé och Löjtnantsvägen 

förlängs till det föreslagna Ålstastråket. 

 

I området sydväst om Barkarbyvägen ges de nya gatorna namnen Rotevägen, 

Safirgatan, Jaktfalksgatan och Diagonalgatan. Parkvägen, Karlslundsvägen och 

Herculesgatan förlängs till den föreslagna Rotevägen. Gripengatan och Lansengatan 

förlängs till Barkarbyvägen. Kyrkoherdevägen, Kaplansvägen och Predikantvägen 

förlängs till Flygfältsvägen. 

 

2. Parkerna ges namnen Minnesparken, Tornparken, Majorsparken, Generalsparken, 

Safirparken och Roteparken.  

 

3. Torgen ges namnen Majorstorget, Rotetorget och Kyrkparkstorget. 

 

 
Ärendet i korthet 

Detaljplanen för Barkarbystaden III har vunnit laga kraft. Namnberedningen har tagit 

fram förslag till namnsättning av gator, torg och parker. 

 
Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 

2. Namnberedningens protokoll 2019-02-14 

3. Karta över Barkarbystaden III med förslag till namnsättning, del 1 

4. Karta över Barkarbystaden III med förslag till namnsättning, del 2 

5. Karta över Barkarbystaden III med förslag till namnsättning, del 3 
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Bakgrund 

Detaljplanen för Barkarbystaden III har nyligen vunnit laga kraft. I området finns två 

namngruppsområden; Militära grader med anknytning till flyget och samt 

Flygfarkoster. Det finns möjlighet att göra undantag från namngruppsprincipen för 

att uppmärksamma äldre torp och gårdar. Utöver de nya gatorna ska även torg och 

parker namnsättas. Flera befintliga vägar förlängs in i Barkarbystaden III från 

Barkarbystaden I. Barkarbyvägen fungerar som namnskiljande stråk. 

 

Området för park och kultur- och fritidsändamål längst i norr föreslås namnsättas i ett 

senare skede, då utformningen är klar. 

 

 
Överväganden 

Merparten av de föreslagna namnen följer namngruppsprincipen. Namnberedningen 

föreslår två namn som uppmärksammar Ålsta, nämligen Ålsta allé och Ålstastråket. 

Namnberedningen föreslår även tre andra namn utan anknytning till namngrupperna. 

Den föreslagna Ringvägen är ett informellt namn som användes under F8-tiden. 

Rotevägen löper mellan Kyrkbyn och Barkarbystaden och har valts med tanke på 

namnets dubbla betydelse. Det syftar dels på roteindelningen som tidigare funnits 

inom sockenväsendet och inom kyrkan, dels på rote som i flygvapnet betecknar en 

grupp om två flygplan. Diagonalgatan går diagonalt från Flygfältsvägen mot torget, 

där tunnelbanan kommer att få en uppgång.  

 

Parker och torg föreslås namnsättas utifrån de gator de ligger i närheten av, med 

några undantag. Minnesparken föreslås få sitt namn efter den flygolycka med dödlig 

utgång som inträffade på platsen 1957. F8s kamratförening har varit delaktiga i 

diskussionerna om en minnesplats. Tornparken föreslås få sitt namn utifrån närheten 

till flygledartornet. Kyrkparkstorget gränsar till Kyrkparken.  

 

Av de föreslagna namnen är Ålsta allé, Ålstastråket, Diagonalgatan samt park- och 

torgnamnen unika namn. Övriga namn finns på flera platser i Sverige, men inte i 

Stockholmsområdet, med undantag av Rotevägen (Sollentuna) och Ringvägen. 

Namnet Ringvägen finns i närmare 20 kommuner i Stockholmsområdet, inklusive 

grannkommunerna Stockholm, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands Bro. 

Namnberedningen diskuterade risken för förväxling men landade i slutsatsen att 

namnet är så frekvent att uppmärksamhet ändå krävs. 

 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn påverkas inte särskilt av förslaget till namnsättning. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningen svarar för kostnaderna när det blir aktuellt med 

skyltning. 
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Slutsatser 

Detaljplanen för Barkarbystaden III har vunnit laga kraft. Tekniska nämnden föreslås 

besluta om namnsättning av gator, torg och parker enligt namnberedningens förslag. 

 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör   

   Ingrid Kennerstedt Bornhall  

Namnberedningens sekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kart och GIS 

Park och gata 

Namnberedningen 


