
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
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PROTOKOLL FRA NAVNEKOMITEEN 
08.03.2011 kl. 17.00 – 18.00 
Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje  
 
Åpen halvtime: Ingen innlegg 
 
 
Til stede: Ingelin Pedersen (SV), leder 

Helge Winsvold (DnA) 
Olaf Svorstøl (Rødt) 
Ronny Fagereng (V) 
Rolf Andersen (H) 
Pål Monsen (FrP) 

Forfall:  
 

 
Ikke møtt: 

 

 
I stedet møtte: 

  
 
 

 
Referent: 

 
Ingelin Pedersen 
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Saker til behandling: 
 
Sak 
16/2011 
  

GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 01.03.2011 

Vedtak: Godkjent 
 

 
Sak 
17/2011 
 

AVKLARING KNYTTET TIL HØRING AV NAVNENE I 
BJØRVIKA/BISPEVIKA/LOHAVN 
 
Arbeidsutvalget (til BU) vedtok i dag å legge navneforslagene vedtatt av 
navnekomiteen 01.03.2011 ut på høring i perioden 09.03.2011 til 09.04.2011. Det er 
trolig ikke nødvendig med et AU-vedtak for å legge navnene ut på høring, men 
i.o.m. at retningslinjene for behandling av navnsettingssaker i bydelen ikke er helt 
eksplisitte, var det en fordel at AU vedtok dette. Det tas sikte på å fatte endelig 
vedtak om navnene i bydelsutvalget 5. mai (OKN-møtet er 26. april).  

Følgende må nevnes i materialet som legges ut til høring i tillegg til de konkrete 
navneforslagene med begrunnelser fra 01.03.2011: 

• Hovedprinsippene som skal ligge til grunn i ved navnsetting i 
reguleringsplanområdet for Bjørvika/Bispevika/ Lohavn (vedtak i BU-sak 
19/2007). 

• Opplysning om at dette kun er noen av navnene som kommer i området. 
Både på Sørenga og i hele området. 

Ingelin Pedersen innarbeider dette i høringsutkastet sammen med 
bydelsadministrasjonen. 
Det bes om at høringsinnspillene sendes fortløpende på e-post til navnekomiteens 
leder for videresending til de andre medlemmene av komiteen. Høringsinnspillene 
vil også sammenstilles av administrasjonen i en endelig saksfremstilling.  

I navnekomiteens møte 11. mars kl 17.00 behandles høringsinnspillene før 
behandling av sak i OKN og bydelsutvalg 
 

 
Sak 
18/2011 
 

MEDIEOPPSLAG OM NAVNENE 
 
Se sak 19/2011 

 
Sak 
19/2011 
 

BEFARING PÅ SØRENGAUTSTIKKEREN 
 
Navnekomiteen sier ja takk til tilbudet fra Sørenga Utvikling KS v/Trude Larsen om 
befaring på Sørengautstikkeren. Avtalt tidspunkt er mandag 14. mars klokken 16.00. 
Olaf Svorstøl , Helge Winsvold og Ronny Fagereng kontakter hhv. Aften, 
Østkantavisa og Østbyen for å undersøke om befaringen/utleggingen til høring av 
navneforslag er av interesse for avisene. Hele navnekomiteen ”fronter” saken på 
befaringen. Leif Gjerland og Silje Gitlestad inviteres også til å delta på befaringen. 
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Sak 
20/2011 
 

FREMDRIFT FOR VIDERE NAVNSETTING I 
BJØRVIKA/BISPEVIKA/LOHAVN 
 
Navnekomiteen avventer slutten av høringsperioden før videre navnsetting i 
området, men avventer ikke initiativ fra andre så lenge regulering er avklart. De 
første områdene som vil være aktuelle for navnsetting er: 

• Sørengautstikkeren 
− bl.a. parken helt sør, promenaden, småbåthavnen, kanskje også det 

interne, sentrale parkbeltet?  

• ”Kongsbakken” 
• Tverrgater til Kongsbryggene 

Navnsetting på utstikkeren rett øst for Akerselva avventer til regulering her er 
avklart. 
Ellers nevnte Helge Winsvold også to andre aktuelle navnesaker: Å oppkalle 
plassen/amfiet ved plassen ved Geitabru etter Erik Schia og å erstatte Bispegata med 
navnet Bispealmenningen.  
 

 
Sak 
21/2011 

NESTE MØTER 
 
Ett møte ble vedtatt: 11. april klokken 17.00 
 

 
Sak 
22/2011 

EVENTUELT 
 
Ingen saker 

 
 
  
 
 
 
Ingelin Pedersen 
leder/referent 
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