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FORSLAG TIL NYE GATENAVN I BYDELEN 
 
Bakgrunn: 
R har fremmet forslag til nye gatenavn i bydelen. Etter vedtak i bydelsutvalget 17. juni 2009 har 
administrasjonen oversendt R’s forslag til navnsetting av plasser/gater på Vulkanområdet til 
Vulkan Eiendom. Dette dreier seg om Oluffine Amundsens plass, Kristiane Frisaks plass, Hanna 
Winsnes’ plass og Henny Mürers gate.  
 
R har i tillegg opplyst om at Inger Hagerup allerede har en plass oppkalt etter seg, så dette 
forslaget faller bort. 
 
Vilkår for navnsetting: 
Det må i størst mulig grad tas hensyn til eksisterende navn i området. Ved navnsetting av gater, 
veier og plasser kan en benytte navn knyttet til:  

• stedegne eller hevdvunne navn 
• gårdsnavn, husmannsplasser  
• kjente/stedstilnyttede, betydningsfulle, avdøde personer eller kjente steder  

i den enkelte bydel. 
 
Gate-, vei- og plassnavn av samme kategori bør i størst mulig grad søkes samlet i samme strøk. 
Bruk av navn som kan forveksles med eksisterende navn bør unngås.   
 
Endring av navn må bare foretas der eksisterende navn innebærer betydelig praktisk ulempe.  
 
Opplysninger i forbindelse med vedtak om navnsetting: 
Dersom det skal fattes vedtak i bydelsutvalget om nye navn eller vedtak om endrete navn på gater, 
veier, plasser mv. må vedtaket inneholde en nøyaktig beskrivelse av beliggenhet (kartutsnitt med 
markering av vedtatt navnsetting). 
 
Vedtak om nytt gate- eller veinavn må beskrives med start- og sluttsted (kartutsnitt må vise hele 
gata eller veien). 
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Plasser og parker må beskrives med nøyaktig beliggenhet og angivelse av omkringliggende gater 
(kartutsnitt med beliggenhet og utstrekning). 
 
Der gater, veier krysser bydelsgrenser er myndigheten tillagt den bydelen hvor gata eller veien 
anses å ha sin begynnelse.  
 
Alle kartutsnitt må inneholde veier, bygninger og eksisterende navn i området. 
 
Navnevedtak må begrunnes med historiske data. 
 
Navnsetting av private veier vil kun være aktuelt der dette er nødvendig eller hensiktsmessig i 
forbindelse med tildeling av offisielle adressenavn.  
 
Bydelsutvalgene skal selv korrigere gate-, vei- og plassnavn som er feilskrevet.  
 
Navnevedtak oversendes Byrådsavdeling for kultur og utdanning. 
 
Kunngjøring/høringsinstanser: 
Høring av forslag til navnsetting av gater, veier, plasser mv. kunngjøres i avis(er) og på bydelens 
internettsider.  
 
Ved navnsetting av gater, veier, plasser mv. med navn knyttet til personer, vil nærmeste familie 
være aktuell høringsinstans. 
 
Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjelder stedsnavn organisasjonen har 
særlig tilknytning til.  
 
Andre aktuelle instanser kan være historielag, beboer- og velforeninger i bydelen, andre 
kommunale etater (som for eksempel Byantikvaren, Byarkivet, Samferdselsetaten, Plan- og 
bygningsetaten, Friluftsetaten), Oslo Byes Vel, grunneiere og direkte berørte 
hjemmelshavere/festere (ved navneendring). 
 
Før vedtak fattes må navnesaken legges fram for den statlig oppnevnte navnekonsulenten for 
Østlandet og Agder som kan gi råd om skrivemåten.    
 
Vurdering: 
Følgende forslag fra R gjenstår å vurdere: 

• Tove Mohrs plass, nytt navn (beliggende i krysset 
Møllerveien/Fredensborgveien/Maridalsveien), tilhører Bydel St. Hanshaugen      

• Rigmor Luihns vei, nytt navn (gangveien som forbinder Nedre gate med Marselis’ gate) 
• Signora Ullnæss’ gate, omdøping av det første kvartalet av Solhauggata (mellom Sars’ 

gate og Trondheimsveien), vil ikke berøre eksisterende bygningsadresser 
• Bergljot Larssons plass, nytt navn (ligger inne på Sophies Minde, A) 
• Statsrådeinnealleen, nytt navn (ligger inne på Sophies Minde, C) 
• Agnes Fleischers plass og Nanna Fleischers vei, nye navn (ligger inne på Sophies Minde, 

B og D) 
• Signe Nesbakkens vei, nytt navn (gangveien på baksiden av skolene på Sinsen). 

Kommentar: Bør vurderes i sammenheng med navnsetting av parken, som ikke har noe 
navn i dag, men kalles Sinsenjordet 

• Edle Schjødts plass, nytt navn (inne på PCAM, X) 
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• Karoline Hjermstads alle, nytt navn (inne på PCAM, A) 
• Albertinesmuget, nytt navn (inne på PCAM, B) 
• Nini Roll Ankers plass, nytt navn (plassen foran Foss skole) 
• Petrine Nielsens gate, omdøping av Korsgata mellom Thv. Meyers gate og Ratkes gate (vil 

berøre en adresse, B) 
• Ingrid Berkås’ plass, nytt navn (plassen foran Jakob kirke, A) 
• Kathe Lasniks plass, nytt navn (parkområdet mellom DogA og Akerselva, C) 
• Kirsten Hansteens plass, nytt navn (plassen vest for Bergene-blokka, X) 
• Elisa Platous plass, nytt navn (plassen foran Tøyenbadet, X) 
• Jenny Braatens gate/plass, omdøping av Rosenhoffgata mellom Trondheimsveien og 

Sinsenveien, eventuelt navn på trekanten/plassen nedenfor gata 
Kommentar: Jenny Braatens plass er et godt navneforslag på trekanten som ikke har noe 
navn i dag  

• Ålovs vei, nytt navn (Keyserløkka) 
• Ruth Reeses plass (plassen inne på Schousområdet, X)    

 
Konklusjon  
Bydelsdirektøren synes R har gjort et grundig og godt forarbeid i saken og vil anbefale at R’s 
forslag til navnsetting av nye gater, veier og plasser sendes ut på høring til relevante instanser, 
med unntak av ”Tove Mohrs plass” som ligger i Bydel St. Hanshaugen. Eksisterende navn 
innebærer ikke noen betydelig praktisk ulempe og det anbefales det ikke endring av disse.  
 
Når høringsrundene er over utarbeider Byutviklingskomiteen innstilling til bydelsutvalget.     
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. R’s forslag til navnsetting av nye gater, veier og plasser sendes ut på høring til relevante 
instanser, med unntak av ”Tove Mohrs plass” som ligger i Bydel St. Hanshaugen.  

2. Eksisterende navn innebærer ikke noen betydelig praktisk ulempe og det anbefales ikke 
endring av disse til Signora Ullnæss gate, Petrine Nielsens gate og Jenny Braatens gate.     

3. Når høringsrundene er over utarbeider Byutviklingskomiteen innstilling til bydelsutvalget.  
4. Saken tas for øvrig til etterretning.    
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