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FORNEBU – PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR NAVNSETTING

VIKTIGE PUNKTER I SAKEN:
Sektorutvalget for levekår behandlet saken i møte 04.12.01 og formannskapet i møte den
19.12.01. Utvalget vedtok følgende innstilling til formannskapet:
1. Stedsnavnet Fornebu endres ikke.
2. Formannskapet slutter seg til rådmannens redegjørelse og legger til grunn både de
retningslinjene som er foreslått og prosedyren for å gjennomføre navnesettingen.
3. Formannskapet foreslår at sone 4 brukes for å fremheve noen navn fra Nobels
fredspris, slik at dette viktige satsingsområdet også blir en fysisk påminnelse for
fremtiden. Ved navnesetting for denne sonen samarbeides det med Den norske
Nobelkomiteen.
Formannskapet vedtak i sak 224/01 var:
1. Saken tas foreløpig til orientering.
2. Det innhentes et bredt tilfang av navneforslag fra grunneiere, foreninger, historielag,
vel og andre som antas å kunne bidra med forslag.
3. Formannskapet fastsetter navn.
Administrasjonen har fulgt opp formannskapets vedtak punkt 2 ved å sende ut 40 brev til
grunneiere, organisasjoner, institusjoner og firmaer med tilknytning til Fornebu. I tillegg
ble ønske om navneforslag kunngjort i Bæringen og på Internett. Asker og Bærum
Budstikke hadde dessuten en lengre artikkel om saken.
I alt har det kommet inn 15 forslag fra enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner. De fleste
svar, i alt 10, kommer fra enkeltpersoner. Tidligere er det innhentet forslag fra forskjellige
grupper som ikke har svart denne gangen. I tillegg er mottatt noen muntlige henvendelser
som mente at tidligere fremsatte forslag om historiske navn var gode nok. Av de spurte har
ca. 15 % svart på vårt brev.
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Av de forslagene vi har fått inn, kan de fleste grupperes i de gruppene som ble lagt frem
for formannskapet 19.12.01. Få har tatt opp igjen vinnere av Nobel fredspris. I tillegg er
det lagt større vekt på navn fra naturen og naturhistorien. Ettersom ingen konkrete veier
skal fastsettes på det nåværende tidspunkt og navnsettingen vil foregå over minst 10 år, er
det hensiktsmessig å vedta prinsipper for navnsetting, og ikke enkeltnavn. Det kan bli
aktuelt med 150-300 navn på Fornebu.
Etter å ha innhentet forslag om veinavn vil rådmannen anbefale følgende soner med disse
navnegruppene:
A. Sone a mot nord og Holtekilen får navn knyttet til 2. verdenskrig ettersom det norske
luftforsvaret holdt til der og senere under krigen underavdelingen til fangeleiren på
Grini.
B. I sone b mot nordøst og øst ligger den første og andre flyplassbebyggelsen. Her er det
naturlig å bruke navn knyttet til luftfartshistorien.
C. Sone c med sentralparken og omkringliggende områder får navn knyttet til plantelivet
som finnes på Fornebu.
D. Sone d nærmest sjøfuglreservatene i Storøykilen og Lilløykilen får navn knyttet til
områdets dyreliv og spesielt fugleliv.
E. Sone e nærmest det geologiske reservatet på østkysten får navn knyttet til geologi,
sjøen og båtsport.
F. Sone f mot sør vil kunne brukes til å hedre fortjente kvinner med tilknytning til
Fornebu og Bærum.
De historiske navn som allerede har vært i bruk beholdes der de har vært brukt. Dette er
navn knyttet til den tidlige utbyggingsfasen på Fornebu og vil gjelde på tvers av sonene
som et overordnet prinsipp.
Prinsipper:
Fastsetting av enkeltnavn på Fornebu foretas med bakgrunn i Miljøverndepartementets
retningslinjer for navnsetting etter samme prinsipper som ellers i Bærum (punkt 2 i
rådmannens redegjørelse).
Prosedyre:
Formannskapet vedtok i sak 224/01 at formannskapet fastsetter veinavn på Fornebu.
Senere vedtok formannskapet (sak 006/04) og kommunestyret (sak 008/04) at Sektorutvalg
for levekår er vedtaksorgan for steds- og veinavnsaker i Bærum. Utfra disse to vedtak er
det behov for å avklare hvilket utvalg som fastsetter veinavn på Fornebu.
Rådmannen foreslår at steds-og veinavn for Fornebu følger de samme prosedyrene som
ellers men med formannskapet som vedtaksorgan etter innstilling fra Sektorutvalg for
levekår. Alle konkrete forslag til navn sendes ut til høring til aktuelle organisasjoner,
grunneiere og institusjoner og fastsettes etter gjeldende prosedyrer (punkt 5 i rådmannens
redegjørelse).
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Prinsipper og retningslinjer som foreslått i rådmannens redegjørelse legges til grunn for
navnesetting på Fornebu.
2. Formannskapet fatter vedtak om navnsetting på Fornebu etter innstilling fra
Sektorutvalg for levekår.

Elisabeth Enger

Johan Filseth

Vedlegg:
Fornebu Adresseliste.doc

84114
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BEHANDLINGEN I SEKTORUTVALG LEVEKÅR
Fellesforslag fra H, Frp, KrF fremmet av Stig Olai Kapskarmo:
Punkt 2 i rådmannens forslag endres til:
Sektorutvalg levekår fatter vedtak om navnsetting på Fornebu.
Torill Heggen (H) fremmet følgende forslag:
Saken får en to-delt behandling. I møtet 14.06. drøftes saken for å få et bredere
beslutningsgrunnlag. Saken realitetsbehandles i møtet 06.09.05. Rådmannen kommer med
innspill til dette møte.
Votering:
Fellesforslaget ble ikke votert over.
Heggens forslag ble enstemmig vedtatt.
LEVE-049/05 - 14.06.2005 Vedtak:
Saken får en to-delt behandling.
I møtet 14.06.05- drøftes saken for å få et bredere beslutningsgrunnlag
Saken realitetsbehandles i møtet 06.09.05.

Behandlingen i møtet 06.09.05
Fellesforslag fra H, Frp, KrF fremmet av Stig Olai Kapskarmo:
Sektorutvalg levekår fatter vedtak om navnsetting på Fornebu.
Votering:
Rådmannens forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom rådmannens pkt. 2 og fellesforslaget, ble fellesforslaget
enstemmig vedtatt.
LEVE-057/05 - 20.09.2005 Innstilling:
1. Prinsipper og retningslinjer som foreslått i rådmannens redegjørelse legges til grunn for
navnesetting på Fornebu.
2. Sektorutvalg levekår fatter vedtak om navnsetting på Fornebu.
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RÅDMANNENS REDEGJØRELSE
1. Bakgrunn
Utbyggingen av Fornebu er i gang og noen bedrifter har flyttet inn. Andre områder er
under regulering, men de fleste er enda ikke regulert. Utbyggingen vil omfatte veier,
plasser, torg og steder som trenger navn. Kommunen er vedtaksorgan for kommunale
gater, veier, anlegg, parker og torg. Som adresseringsmyndighet er det kommunen som
vedtar eventuelle offisielle navn også på private veier. Fylkeskommunen er vedtaksorgan
for fylkeskommunale veier og anlegg. Statens kartverk er vedtaksorgan for alle navn i
statlig sammenheng.
Det vil kunne bli behov for 150-300 navn avhengig av reguleringer og veiutbygging.
Rådmannen ser det derfor som hensiktsmessig å etablere en samordnet strategi for
navnsetting. Dette vil også lette gjenfinning i fremtiden og gi en mer helhetlig forståelse av
Fornebu og bidra til å gi stedet og innbyggerne identitet.
Adresse- og stedsnavn skal kunne formidle både kultur- og naturhistorie. Fornebu har
gjennom flere århundre spilt en viktig rolle lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Steds- og
veinavnene skal kunne vise til det.
Steds- og veinavn bør kunne sammenfattes i en egen publikasjon som kan brukes til å
skape tilhørighet til området og for å markedsføre Fornebu.
Saken var til behandling i formannskapet den 19.12.2001 hvor man drøftet ulike
navnevalg. Forslaget om å bruke navn på vinnere av Nobel fredspris fikk liten tilslutning.
I diskusjonen omkring dette forslaget ble det ikke lagt vekt på at Miljøverndepartementets
generelt fraråder å bruke navn på nålevende personer. Som eksempel på en oppfølging av
denne reglen kan nevnes at Kong Haakon og Kong Olav har fått oppkalt gater etter seg
etter at de døde.
Administrasjonen har fulgt opp formannskapets vedtak punkt 2 ved å sende ut 40 brev til
grunneiere, organisasjoner, institusjoner og firmaer med tilknytning til Fornebu. I tillegg
ble ønske om navneforslag kunngjort i Bæringen og på Internett. Asker og Bærum
Budstikke hadde dessuten en lengre artikkel om saken.
I alt har det kommet inn 15 forslag fra enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner. De fleste
svar, i alt 10, kommer fra enkeltpersoner. Tidligere er det innhentet forslag fra forskjellige
grupper som ikke har svart denne gangen. I tillegg er mottatt noen muntlige henvendelser
som mente at tidligere fremsatte forslag om historiske navn var gode nok. Av de spurte har
ca. 15 % svart på vårt brev. Forslagene kan grupperes på følgende vis:
 Historiske navn fra den gang det var gårdsbruk på Fornebu
 Luftfartshistorie
 Flyplassbegrep
 verdenskrig
 Særegne fuglearter
 Geologiske begrep
 Navn knyttet til kysten og fjorden
 Fiske og friluftsliv
 Begrep som karakteriserer den internasjonale historien i området
 Kvinner med tilknytning til Fornebu og Bærum
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Gruppene som her er satt opp samsvarer i stor grad med de gruppene som ble lagt frem for
formannskapet 19.12.01, bortsett fra at få har tatt opp igjen Nobel fredsprisvinnere. I
tillegg er det lagt større vekt på navn fra naturen og naturhistorien.

2. Prinsipper for adressenavn
Rådmannen anbefaler at man følger Miljøverndepartementets retningslinjer slik
administrasjonen har gjort siden disse ble utgitt:
1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
2. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
3. Navnet må passe til stedet
4. Navnene bør være varierte
5. Navnene bør ikke virke støtende eller komisk
6. Navnet bør være lett å skrive og uttale
7. En bør unngå å benytte navn på nålevende personer i adressenavn. Navn på avdøde
personer eller fantasipersoner bør bare benyttes når det er særlige grunner for det
8. Skrivemåten skal bygge på lokal uttale og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten
av stedsnavn
Spesielt sterkt står tradisjonsprinsippet, dvs. å videreføre lokale navn. I tillegg finnes andre
regler som for eksempel at må man påse at navn ikke kan forveksles med allerede
eksisterende. Her ser administrasjonen også på navnebruken i nabokommunene.

3. Forslag til navnegrupper
Følgende grupper navn anbefales å bruke:
1. Eksisterende veinavn brukes og historiske navn fra tiden det ble drevet jordbruk på
Fornebulandet (eks. Storøya, Koksa, Hofgaard m.fl.).
2. Navn knyttet til Fornebus geologi (eks. Ampyx, Kambro, Trilobitt m.fl.).
3. Navn knyttet til Fornebus dyreliv, spesielle fugler i områdene nær reservatene (eks.
Stillit, Skogsdue, Lerke m.fl.). Utredninger om fuglearter observert på Fornebu er å
finne i Norsk Ornitologisk Forening.
4. Navn knyttet til plantelivet på Fornebu (eks. Askveronika, Dagfiol, Takrør m.fl.). Se
”Botanisk inventering av Fornebuhalvøya av Odd Røseng med ca. 600 plantenavn.
5. Navn knyttet til den tidlige utbyggingsfasen av Fornebu (eks. Stabelro, Høvde,
Johannesberg m.fl.).
6. Navn knyttet til flyplassen og luftfartshistorie på Fornebu (eks. Odd Nansen, Viggo
Widerøe, Bernt Balchen m.fl.).
7. Navn knyttet til kampene på Fornebu under 2. verdenskrig (eks. Gloster, Gladiator,
Finn Thorsager, Erling Munthe Dahl m.fl.).
8. Navn på kvinner med tilknytning til Fornebu og Bærum (eks. Eva Nansen, Dagny
Berger, Anna-Lisa Jørstad m.fl.).

4. Soner med navnegrupper
De historiske navn som allerede har vært i bruk beholdes der de har vært brukt. Dette er
navn knyttet til den tidlige utbyggingsfasen på Fornebu og vil gjelde på tvers av sonene
som et overordnet prinsipp.
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A. Sone a mot nord og Holtekilen får navn knyttet til 2. verdenskrig ettersom det norske
luftforsvaret holdt til der og senere under krigen underavdelingen til fangeleiren på
Grini.
B. I sone b mot nordøst og øst ligger den første og andre flyplassbebyggelsen. Her er det
naturlig å bruke navn knyttet til luftfartshistorien.
C. Sone c med sentralparken og omkringliggende områder får navn knyttet til plantelivet
som finnes på Fornebu.
D. Sone d nærmest sjøfuglreservatene i Storøykilen og Lilløykilen får navn knyttet til
områdets dyreliv og spesielt fugleliv.
E. Sone e nærmest det geologiske reservatet på østkysten får navn knyttet til geologi,
sjøen og båtsport.
F. Sone f mot sør vil kunne brukes til å hedre fortjente kvinner med tilknytning til
Fornebu og Bærum.
I tilknytning til områdene med navn fra botanikk, ornitologi og geologi kan man også
hedre fortjente forskere som har arbeidet med disse temaer om og i området. For eksempel
har vi professor Werner Werenskiold som utga en egen bok om geologien på Fornebu.
5. Prosedyre for navnsetting
Sektorutvalget for levekår behandlet sak 006/04 Fastsetting av steds- og veinavn i møte
09.01.2004, formannskapet i møte 21.01.04 (006/004) og kommunestyret i møte
03.03.2004 (sak 008/04). Denne saken omhandlet generelt hvordan steds- og veinavn i
Bærum skal behandles. Rådmannen foreslår at steds- og veinavn for Fornebu følger de
samme prosedyrene men at formannskapet er vedtaksorgan etter innstilling fra
Sektorutvalg for levekår (jfr. formannskapets vedtak i sak 224/01).
Fastsetting av steds-og veinavn skjer i henhold til delingsloven og lov om stadnamn.
Saksgangen vil bli som følger:
1. Utbygger melder fra om hvilke områder som skal reguleres og evt. fremmer forslag til
steds- eller veinavn. Administrasjonen fremmer forslag til veier, steder, torg eller
lignende som faller utenom reguleringsplaner. Forslaget sendes Rådmannen.
Forslagene må følge de vanlige prinsippene for navnesetting og holdes innenfor
foreslåtte navnegruppe.
2. Administrasjonen innhenter forslag fra de lokale vellene, Asker og Bærum historielag
og utbygger. Grunneier blir kontaktet ved bruksnavn.
3. De innkomne navneforslagene og deres skrivemåte vurderes utfra gjeldende
retningslinjer og Statens navnekonsulenttjeneste ved Stadnamnskonsulenten for
Østlandet konsulteres.
4. Administrasjonen lager en innstilling med forslag til fastsettelse av steds- og veinavn
som sendes på høring til de samme høringspartene som er nevnt ovenfor. Statens
navnekonsulenttjeneste konsulteres dersom nye momenter i saken er kommet opp.
5. Administrasjonen lager en innstilling som behandles politisk. Vedtaket kunngjøres i
Bæringen.
6. Geodataavdelingen legger inn nye navn i RiksGAB-registeret som administreres av
Statens kartverk.

