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SVAR PÅ HENVENDELSE OM NAVNSETTING PÅ ENSJØ

Det vises til henvendelse fra Oslo Byes Vel av 19.10.2012 med anmodning om ny behandling 
av navnsetting på Ensjø. 

Den delen av Joh. H. Andresens vei som ligger i Bydel Gamle Oslo opphører som følge av 
utbyggingen i området og omregulering av veien til bolig, gatetun og friområde - turvei. Det 
eneste gjenværende strekk av dagens Joh. H. Andresens vei ligger i Bydel Grünerløkka med 
adkomst fra Hovinveien.

Sigurd Hoels vei har innkjørsel fra Ensjøveien på omtrent samme sted som dagens Joh. H. 
Andresens vei, men skiller så lag med det eksisterende veiløpet og er dermed å betrakte som en 
ny vei. Dette illustreres av vedlagte kartutsnitt. Byrådsavdeling for kultur og utdanning kommer 
også til samme konklusjon i sitt brev av 02.07.2012 (vedlagt). Bydelen har dermed ikke 
opphevet et eksisterende gatenavn eller endret navn på en gate/vei, men navnsatt en ny vei.

I følge Instruks for navnsetting av gater, veier plasser m.v. i Oslo. pkt 6 kan ikke bydelene 
endre navn på gater med mindre eksisterende navn innebærer betydelig praktisk ulempe. Sigurd 
Hoels vei ble navnsatt av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo 10.11.2011. Navnekomiteen kan 
ikke se at vilkåret i punkt 6 er oppfylt. Det opplyses også at det ikke er klageadgang på valg av 
navn, kun skrivemåten av navn. 

Navnekomiteen mener imidlertid at den regulerte plassen midtveis i Sigurd Hoels vei bør få 
navnet Johan H. Andresens plass (Etter Johan H. Andresen (1888-1953)). Navnekomiteen 
vedtok dette på sitt møte 25.04.2012, men det er ikke behandlet av bydelsutvalget enda.

Selv om Bydel Gamle Oslo hovedsakelig samhandler med lokale organisasjoner/vel i 
navnsettingssaker, er Oslo Byes Vel velkommen til å foreslå navn dere mener bør ligge 
innenfor vår bydels grenser. Dette vil så kunne være en nyttig del av grunnlaget vi vil benytte 
ved fremtidig navnsetting i bydelen. Vi vil også ønske velkommen råd og tips som Oslo Byes 
Vel mener kan være viktige i vårt arbeid med navnsetting.

Oslo Byes vel mener at det i bydelene kan gå konkurranse i å sikre seg navn som kan gi 
prestisje. Navnekomiteen i Bydel Gamle Oslo kjenner ikke til denne problemstillingen, da vi 
ikke har erfart dette. Lokal tilknytning har vært svært sentral i bydelens navnsetting. Men vi er 
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veldig interessert i Oslo Byes Vels konkrete erfaring/eksempler på dette, da det generelt kan 
bidra til å øke bevisstheten vår i arbeidet med navnsetting i Bydel Gamle Oslo.

Med vennlig hilsen

Ingelin Pedersen
Leder av navnekomiteen i Bydel Gamle Oslo

Vedlegg: Brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring 02.07.2012. 
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