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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2019-11-25 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/773 

Komplettering av namnsättning i Barkarbystaden IV 

Förslag till beslut 

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden 

1. Den östra delen av Flygfältsplatsen ges namnet Kårplatsen. Platsbildningen vid

Hässlögatan, Flygfältsvägen och Barkarbyvägen ges namnet Hässlöplatsen.

Ärendet i korthet 

Förändringar i utformningen av platser i detaljplaneområdet för Barkarbystaden IV 

har gjort att den tidigare namnsättningen behöver kompletteras med två namn. 

Namnberedningen föreslår att den östra delen av Flygfältsplatsen ges namnet 

Kårplatsen. Platsbildningen vid Hässlögatan, Flygfältsvägen och Barkarbyvägen ges 

namnet Hässlöplatsen. 

Handlingar 

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2019-11-25

2. Namnberedningens protokoll 2019-11-14

3. Karta över området

Bakgrund 

Efter tekniska nämndens beslut om namnsättning inom detaljplaneområdet för 

Barkarbystaden IV står det klart att Barkarbyvägen kommer att bli bredare. Den  

tidigare namnsatta Flygfältsplatsen blir därmed inte en sammanhängande plats, 

eftersom ett större utrymme måste tas i anspråk för vägen. Vidare kommer en 

platsbildning, som inte är planlagd som torg, att fungera som mötesplats och torg. 

Platsen ligger där Hässlögatan, Flygfältsvägen och Barkarbyvägen möts.  

Analys 

Komplexiteten i utbyggnaden av Barkarbystaden avspeglar sig även i 

namnsättningsärenden. Det finns önskemål om en tidig namnsättning, så att gator, 

parker och torg kan få sina ”rätta” namn redan i planering och projektering. Inför 

namnberedningens möten inhämtas synpunkter från bland andra planarkitekt, 

trafikplanerare och stadsträdgårdsmästare. Det kan ändå ske förändringar, som kan 

göra att kompletteringar av namnsättningsärenden behövs, vilket namnberedningen 

är medveten om. I Barkarbystaden kvarstår för närvarande två gator, en park och en 

idrottsplan/bollplan som avvaktar namnsättning.  
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Överväganden 

Namnberedningens förslag är att den östra delen av Flygfältsplatsen istället får 

namnet Kårplatsen. Den västra delen behåller namnet Flygfältsplatsen, men 

namnkartan förtydligas så att det framgår att Flygfältsplatsen breder ut sig både norr 

och söder om Flygfältsstråket. Flygfältsstråket planeras som gågata. Namnet 

Kårplatsen anspelar på att Kungl. Svea flygflottilj 1963 ombildades till en flygkår.  

 

Platsbildningen, som kommer att fungera som torg och mötesplats, föreslås få 

namnet Hässlöplatsen. Den ligger invid Barkarbyvägen, Flygfältsvägen och 

Hässlögatan. 

 

Varken Kårplatsen eller Hässlöplatsen finns någon annanstans i Sverige. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga påverkas inte särskilt av de nya namnförslagen. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Då utbyggnaden ännu inte kommit igång finns ännu inga företag på plats. Förslaget 

till komplettering av namnsättningen kan därför inte anses påverka företag negativt. 

För de företag som står i begrepp att bygga i området är det snarare positivt att få 

besked om namnsättning. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

 

Bygg- och miljöförvaltningen står för kostnaderna för skyltning. 

 
Slutsatser 

Namnberedningen föreslår att tekniska nämnden kompletterar namnsättningen i 

Barkarbystaden IV med namnförslagen under rubriken ”Förslag till beslut”. 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Ingrid Kennerstedt Bornhall  

Namnberedningens sekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kart och GIS 

Park och gata 

Projektledning, BMF 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Namnberedningen 


