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Vegnavn som lokaliseringsverktøy eller                                                
kulturbærer??







Valg av gate-/ vegnavn
• Navnet må passe inn i et samordnet system
• Navnet bør bygge på og føre videre den lokale 

navnetradisjonen  (??)
• Navnet bør passe på stedet
• Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
• Navna bør være varierte
• Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
• En bør unngå å bruke navn på nålevende 

personer i adressenavna
• Adressenavn må tilfredsstille normale krav til 

digital gjenkjenning



Forslag til endringer i stedsnavnloven

• Departementet foreslår en endring i § 6 «Før det blir gjort vedtak 
om skrivemåten, skal namnekonsulentane gi tilråding om skrivemåte, 
namneskikk og namnsetjing.»

• Lovendringen innebærer at det valget av stedsnavn som kommune og 
fylkeskommune gjør som følge av adresseringsarbeidet etter 
matrikkelloven, jf. Matrikkel-forskriften § 51, og som del av sin 
selvråderett, ikke lenger er begrenset av navnevernet i § 3 andre 
ledd. Disse vedtakene kan dermed ikke klages på til Klagenemnda for 
stedsnavnsaker. Kommunen får dermed den endelige kompetansen til 
å sette navn på tettsteder, grender, veier og liknende,  innenfor 
kommunens grenser.



Viktig å ta vare på gammel navne-
tradisjon??

• Møsasvøo
• Bjødnabakkgoto
• Sandbakkadn
• Moagoto
• Blilie
• Rjupevegen
• Sauerwein-geilin
• Kjørkjevegen



Æ før Ænders



Personnavn brukt, men bør endres???

• Lance Armstrong Avenue
• Adolf Hitlers Strasse
• Ben Johnson Street
• Knut Hamsuns veg
• Thekla Svendsens veg
• A Jørgensen Veums veg
• Toline Bryhns veg



«Vil ikke bruke Thor Hushovds plass til 
søppelhenting»



Enkelte unntak, under tvil?



Oslo’s nye paradegate

Paradegata skal være en 43,2 m bred og 700 m 
lang aveny. Den skal i hver retning ha: Ett 
sykkelfelt, ett kollektivfelt for buss, ett vanlig 
kjørefelt, og i midten en egen trikketrase.



Dronning Eufemias gate?
Og hvem var nå hun da?

• Eufemia av Rügen (ca. 1280 — 1312) 

Norsk dronning og nordtysk fyrstedatter som i 1299 
giftet seg med Håkon Magnusson til sin død i 1312. 

Hun er mest kjent for sine litterære interesser og flere 
ridderromaner hun tok initiativ til å få oversatt til norsk, 
samt tre «viser» eller romaner oversatt på vers til 
svensk. (Wikipedia)



Aldri undervurder publikum nok!!!









«I dreamed a dream!» Fantine (1. akt)


