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Navnsetting av skole, gate m.m. i Bjørvika 

 

Brynseng skole - ingen merknader. Skrivemåten er uproblematisk, og navnet passer på 

stedet. 

 

Clemensbryggene - selv om det kan ha vært flere brygger, kunne man vurdere å bruke 

entallsformen her, altså -brygga (jf. Framnesbrygga og Honnørbrygga, og 

Tyskebryggen i Bergen). Entallsformen gir etter vårt syn en bedre presisering av 

lokaliteten enn flertallsformen, og passer bedre inn i det eksisterende navnesystemet. 

Når det gjelder førsteleddet, burde det skrives Klemens- i samsvar med Språkrådets liste 

over historiske navn. Klemens- er også den vanligste skrivemåten av dette navnet i 

Norge, for eksempel Klemenskirken i Bergen. Imidlertid finnes allerede Clemens' gate 

som adressenavn i Oslo, og det ville være ønskelig med lik skrivemåte for adressenavn 

med samme forledd i tilgrensende områder. Etter forslaget får man uansett ulik form på 

forleddet ettersom Clemens' gate har apostrof og særskriving, mens det foreslåtte navnet 

skrives i ett ord. Det bør derfor ikke være noe i veien for å bruke Klemens- som forledd 

i det nye adressenavnet. Vi skulle gjerne sett at Clemens' gate ble endret til 

Klemensgata, men en videre vurdering av dette overlates til bydelen. 

I tråd med de momentene som er fremsatt ovenfor, blir vår primære tilråding 

Klemensbrygga, subsidiært Klemensbryggene, men vi kan også åpne for 

Clemensbrygga/Clemensbryggene. 

 

Bispekilen - ingen merknader. 

 

Kongsbryggene - navnet kunne alternativt bli Kongsbrygga, jf. merknaden ovenfor, 

ellers ingen merknader. Skrivemåten er uproblematisk, og navnet passer på stedet. 

 

 

Vi minner bydelen om at alle nye adressenavn skal meldes inn til Sentralt 

stedsnavnregister v/Kartverket, 3507 Hønefoss eller på e-post post@kartverket.no, jf. § 

Oslo kommune, bydel Gamle Oslo 

v/Marianne E. Netland 

marianne.netland@bgo.oslo.kommune.no  
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12 i stedsnavnloven. Melding skal også sendes til stedsnavntjenesten, jf. § 9 i forskriften 

til stedsnavnloven. 

 

Vi gjør ellers oppmerksom på at navnekonsulentene etter stedsnavnloven har to 

måneders uttalefrist i navnesaker. 

 

 

For navnekonsulentene 

 

 

Line Lysaker Heinesen 

Sekretær/førstekonsulent 

 


