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NAVNSETTING AV PARK - ORIENTERING 

 

Saken gjelder 

Miljø- og byutviklingskomiteen drøftet i MBK-sak 44/16 saksgang og retningslinjer for 

navnsetting av den nye parken ved Fossumveien. Det ble i saken foreslått oppnevning av 

jurymedlemmer.  

 

MPS fattet vedtak om at oppnevning av jury og saksgang for navnsetting skulle oversendes AU 

for forankring gjennom vedtak. I AU-sak 77/16 ble det fattet følgende vedtak: «Forslag 

vedrørende navnsetting av Linjeparken» gis tilslutning. 

 

Parken har hatt arbeidsnavnet «Linjeparken». Parken er beregnet ferdigstilt ved årsskiftet og 

Bydel Stovner har derfor bedt om innspill på navn på den nye parken. «Navnekonkurransen» 

ble kunngjort gjennom mediaoppslag i Akers avis Groruddalen, bydelens hjemmeside og på 

facebook. Mulighet til innsending av navneforslag var lagt til perioden fra 30. 9. – 19.10.2016. 

Bydelen mottok 368 navneforslag; morsomme, tradisjonsrike, navlebeskuende, iderike, med 

lokal tilknytning og/eller som gav et bilde på bydelens mangfoldige befolkning. 

 

Juryens medlemmer fattet i sitt møte 19.10.2016 følgende vedtak om forslag til navn på ny 

park: 

 

Den nye parken skal ha navnet «Fossumparken». 

 

Saksopplysninger. 

Juryens har hatt følgende medlemmer: 

Bjørn Hallme, leder av Miljø- og byutviklingskomiteen. 

Saida Tufa, leder av ungdomsrådet. 

Per Opsahl, beboerrepresentant, tidligere leder av Miljø-, plan- og 

samferdselskomiteen/tidligere deltaker i områdeløftgruppen for Stovner sentrum. 

 

Det er avholdt ett møte i juryen, hvor medlemmene på forhånd hadde mottatt innspill i 

alfabetisk rekkefølge til gjennomgang. Juryen gikk systematisk gjennom listen som ble vurdert 

i hht Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser mv i Oslo (Vedtatt av bystyret 30.8.2000), 

jf § 5 vilkår for navnsetting. Videre er Lov om stadnamn (LOV 1990-05-18-11), Forskrift om 

stavemåten av stadnamn (FOR 2007-06-01-592) er lagt til grunn for juryens arbeid. 
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Stedsnavn representerer viktige språklige og kulturelle verdier, er en del av lokalmiljøet og 

lokalhistorien og bidrar til å styrke folks opplevelse av tilhørighet. Stedsnavn skal vare i 

«generasjoner». Navn skal passe inn i et overordnet system for adressering, og bør ikke 

benyttes i mer enn en kommunal parsell. Navnet bør ikke kunne forveksles med eksisterende 

navn i kommunen eller nabokommunen. Av hensyn til utrykningstjenestene bør navn som har 

tilknytning til hverandre ligge i samme område. Navn bør ikke virke støtende eller komisk, men 

være lett og lese, skrive og uttale. Bruk av navn på nålevende personer bør unngås. 

Ved valg av eksisterende stedsnavn som del av adressenavn, skal navnet ligge i 

primærfunksjonen (her: Fossum…). 

 

Juryen vektla i tillegg til regelverket følgende faktorer i sin gjennomgang: 

Kortest mulig navn, lett å bruke/si, ett ord, ikke forveksles med andre steder, ikke være tatt i 

bruk. «Park/parken» skal være en del av navnet. Navnet skal være varig samtidig som det er 

historisk. At navnet er lett å uttale, er viktig i en mangfoldsbydel som Stovner. 

 

Eksempel på forslag som ble valgt bort: 

Stovnerparken var foreslått av mange, men dette navnet er «opptatt». Stovnerparken ligger på 

Gamle Stovner og har hatt dette navnet i mange ti-år. Selv om det ikke er gjennomført formell 

navnsetting av Stovnerparken finner juryen at denne parken har «hevdvunnet» navnet. 

Senterparken; det er ikke sikkert senteret vil ligger der i all framtid. 

Bydelsparken; kan være hvor som helst. 

Verdensparken; ligger allerede på Furuset. 

 

Juryens medlemmer fattet i sitt møte 19.10.2016 enstemmig vedtak om forslag til navn på ny 

park: 

Den nye parken skal ha navnet «Fossumparken». 

 

Juryens begrunnelse: 

«Fossumparken» har lokalhistorisk opprinnelse, er et kort og varig navn. Navnet ble foreslått 

av svært mange.  

 

Begrunnelse gitt av forslagsstiller: 

«Parken er avgrenset av Fossumveien i vest og Karl Fossums vei i sør. Parken ligger på grensa 

til gårdsnummer 100 som er Øvre Fossum, og Gårdsnummer 101 som er Nedre Fossum. 

Fossum blir ofte forvekslet med Stovner grunnet eksproprieringen av gårdene og utbyggingen i 

området på slutten av 60-/begynnelsen av 70-tallet. På bakgrunn av det mener jeg det er viktig 

å fremheve det opprinnelige navnet. (Litt på siden, men Stovner senter burde egentlig ha navnet 

Fossum senter da også senteret ligger på Fossum.) 

Fossumparken er hverken sexy, spennende, urbant eller hipt, men det er faktisk det stedet heter 

og jeg mener det er naturlig å bruke dette navnet. Alternativt navn kan være 

Forsheim(e)rparken, som er det norrøne navnet på Fossum, og betyr heimen ved fossen. Det må 

være et fall i Tokerudbekken som er opphavet til bekken». 

 

Kåring av vinner. 

Det var ikke lagt kriterier for hvem som kunne vinne det utlovede gavekortet, og juryen 

diskuterte følgende mulige kriterier: 

Flest forslag, best begrunnelse, loddtrekning mellom de i gruppen som hadde samme forslag. 
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Juryen fattet enstemmig vedtak om at vinner av gavekort er den i gruppen for valgt navn, med 

best begrunnelse. 

 

Offentliggjøring av vinner av forslag til navn bør legges til et større arrangement, slik at jury og 

vinner blir presentert på en god måte.  

Selv om det kåres en vinner, må det gjøres oppmerksom på at navnet ikke er endelig fastsatt før 

det er foretatt høring av berørte parter samt fattet vedtak etter lokalpolitisk behandling. 

 

 

 

Konklusjon 

Juryens medlemmer fattet i sitt møte 19.10.2016 følgende vedtak om forslag til navn på ny 

park: 

 

Den nye parken skal ha navnet «Fossumparken». 

 

Juryen oversender sitt navneforslag til Miljø- og byutviklingskomiteen til orientering, jf i AU-

sak 77/16, pkt 3. 

 

Navneforslaget vil bli sendt på høring til berørte parter, slik at nødvendige avklaringer er gjort 

før saken behandles politisk, jf AU-sak 77/16, pkt 4. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Alv H Sørland 

bydelsdirektør 

Reidunn Myster Beier 

seksjonssjef 

  

  

Godkjent og signert elektronisk  

 

 

 


