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2019-08-29
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2019/497
Namnsättning av vägar, gator och torg i Barkarbystaden
Förslag till beslut

Namnberedningens förslag till tekniska nämnden
1. Vägar, gator, torg och parker i planområdet för Barkarbystaden IV ges namnen
Frösögatan, Uppsalagatan, Flygfältsstråket, Flygtornsgatan, Ärnagatan, Luleågatan,
Hässlögatan, Såtenäsgatan, Tallebovägen, Hågavägen, Sveatorget, Flygfältsplatsen,
Flygfältsparken och Diakonparken. Generalsvägen får en anslutning till Sveatorget.
Ärendet i korthet

Detaljplanen för Barkarbystaden IV vann laga kraft 2019-07-12. Namnberedningen
har tagit fram ett förslag till namnsättning utifrån namngruppsområdet Svenska
flygflottiljer samt principen att uppmärksamma äldre gårdar och torp.
Namnberedningen föreslår att vägar, gator, torg och parker i planområdet för
Barkarbystaden IV ges namnen Frösögatan, Uppsalagatan, Flygfältsstråket,
Flygtornsgatan, Ärnagatan, Luleågatan, Hässlögatan, Såtenäsgatan, Tallebovägen,
Hågavägen, Sveatorget, Flygfältsplatsen, Flygfältsparken och Diakonparken.
Generalsvägen får en anslutning till Sveatorget.
Handlingar

1. Namnberedningens tjänsteskrivelse 2019-08-29
2. Namnberedningens protokoll 2019-06-19
3. Karta över området
Bakgrund

Tekniska nämnden fattade den 13 juni 2019 beslut om att ändra det
namngruppsområdet Natur, som ännu inte tagits i bruk, till ett nytt
namngruppsområde, Svenska flygflottiljer. Anledningen är att denna del av
Barkarbystaden byggs i en tät stadsstruktur. Namngruppsområdet Natur kan istället
användas i en kommande utbyggnadsetapp längre fram.
Tidigare namnsatta gator som finns i planområdet är Barkarbyvägen, Flygfältsvägen
och Generalsgatan. Den senare föreslås få en anslutning till Sveatorget, men enligt
planen kommer ingen adressering att ske utmed denna anslutning.
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Överväganden

De föreslagna namnen utgår från det nya namngruppsområdet Svenska flygflottiljer.
Enligt namnberedningens instruktion är det också möjligt att använda äldre gårdsoch torpnamn. Namnsättningsförslaget uppmärksammar orter i Sverige där
flygflottiljer finns eller har funnits. Sveatorget anknyter till Kungl. Svea flygflottilj,
F8. Torget blir en central plats i Barkarbystaden. Namnberedningen tycker det är
lämpligt att lyfta fram områdets historia genom denna namnsättning. Flygtornsgatan
har koppling till flygledartornet. Tallebovägen får sitt namn efter bebyggelsen vid
Tallebo och Hågavägen uppmärksammar den numera försvunna byn invid
Igelbäcken.
Namnberedningen har även tagit fram ett förslag till namnsättning av gatan längst i
norr, men föreslår att beslut om namnsättning fattas senare. Anledningen är det pågår
en förstudie om en eventuell flytt av Försvarsmaktens högkvarter till Barkarbystaden.
Det är tekniska nämnden som efter förslag från namnberedningen fattar beslut om
namnsättningen. Namnberedningen menar dock att det kan vara lämpligt att göra en
avstämning med Försvarsmakten, om det fattas ett beslut om en flytt av högkvarteret
till Barkarbystaden. Högkvarteret kommer i så fall att uppta ett stort geografiskt
område och få sin huvudentré från den nya gatan.
Av de föreslagna namnen förekommer Frösögatan, Uppsalagatan, Luleågatan,
Hässlögatan, Tallebovägen, Sveatorget och Hågavägen på någon eller några platser i
Sverige. Hågavägen finns bland annat i Bromma. Flygfältsstråket, Flygtornsgatan,
Ärnagatan, Såtenäsgatan, Flygfältsplatsen, Flygfältsparken och Diakonparken är
unika namn.
Barnkonsekvensanalys

Barn och unga påverkas inte direkt av förslaget till namnsättning.
Företagskonsekvensanalys

Det finns inga företag i planområdet idag. En utredning om en eventuell flytt av
Försvarsmakten till ett område som angränsar till planområdet pågår.
Namnberedningen föreslår att beslut om namnsättning av gatan längst i norr fattas
senare. Om Försvarsmakten flyttar till Barkarby kommer högkvarteret att få sin entré
från denna gata.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Bygg- och miljöförvaltningen svarar för uppsättningen av skyltar och därmed
förknippade kostnader.
Slutsatser

Namnberedningen föreslår att tekniska nämnden beslutar om namnsättningen i
Barkarbystaden enligt namnberedningens förslag.
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