
En snabbguide till 
namnberedning i Göteborg
Denna guide ska hjälpa dig att hitta information 
om gatunamn och adresser samt ge lite insyn i en 
intressant namngivningsprocess.

Behöver jag ny adress?
Stadsbyggnadskontoret ansvarar för gatuadres-

ser och de nås på telefon: 031-368$17$01 eller e-post: 

adresser@sbk.goteborg.se

Kontakta avdelningen om:

» du har en ny eller avstyckad fastighet

» ska bygga i ett nyligen antaget detaljplaneområde

» har tekniska frågor kring din adress.

Vad kostar det?
I Göteborgs kommun betalar man inga avgifter 
för adresser. Skyltning bekostas av markägaren.

Avsändare: Göteborgs Stad Trafi kkontoret, Box 2403 403 16 Göteborg

I samarbete med:

Så får 
stadens gator 
sina namn
Det skulle vara svårt att hitta i staden om gatorna, 
vägarna och torgen inte hade namn.



Namn på gator, torg, parker och andra o% entliga platser 
kallas för ortnamn.

Ortnamn är en förutsättning för 

att polis och brandkår och alla 

andra ska kunna hitta rätt. Även 

bebyggelse- och naturnamn ingår 

i begreppet ortnamn. Exempel på 

sådana namn är Hammarkullen 

eller Ramberget. Ortnamnen får 

koordinater för att få rätt placering i 

Lantmäteriets kartor.

När nya ortnamn bestäms brukar 

man se på hur man namngivit 

tidigare. Det ska fungera att 

orientera sig efter typ av namn eller 

någon geografi sk detalj i namnet. 

Stavningen är viktig och att det är 

tydligt. 

Hur beslutas ortnamn: 
Gator, torg, parker, stigar, 
trappor, hållplatser och 
broar
Namn beslutas efter att en 

detaljplan är antagen och innan 

platsen kommer i bruk. Man ska 

alltså få ha en adress när man fl yttar 

in.

I Göteborg fi nns en särskild 

namnberedning som arbetar med 

att ta fram förslag till vad våra gator, 

broar, hamnar, parker, torg och 

vägar ska heta. Namnberedningen 

föreslår även vad spårvägs- och 

busshållplatserna ska heta. I 

namnberedningen sitter ledamöter 

för de politiska partierna. Alla 

namnförslag läggs fram till 

kulturnämnden för beslut.

Namnberedningens instruktion är 

senast reviderad och fastslagen av 

kulturnämnden 2019-06-18. 

Ortnamnsregister
Vill du veta mer om Göteborgs 

ortnamn kan du söka information 

om tusentals namn på gator, 

platser och torg i Stadsmuseets 

databas Carlotta, https://samlingar.

goteborgsstadsmuseum.se/carlotta. 

Här kommer du framöver hitta 

information om bakgrunden till 

ortnamnen i Göteborg.

Information hittar man i register som 

Trafi kverkets nationella vägdatabas 

NVDB nvdb2012.trafi kverket.se eller 

Lantmäteriets minkarta.lantmateriet.se.

Det fi nns också ett antal böcker 

som förklarar stadens ortnamn, till 

exempel ”Göteborgs gatunamn 

1621–2000” och ”Göteborgs Stads 

namnberedning 1919–2019”. 

Nytt gatunamn?
Kulturnämnden beslutar om ort-

namn.

Nya gatunamn skapas i första hand 

vid stadsbyggnadsbehov. Ordningen 

är detaljplan först, gatunamn sedan. 

Men det fi nns även andra typer av 

platsnamn såsom torg, broar eller 

parker och så vidare.

Alla kan få komma med förslag på 

nytt namn, men antagandet garante-

ras inte. Tänk på att det ska vara en 

ny och namnlös gata, namnet måste 

vara unikt och gärna ha en lokal, his-

torisk anknytning. 

Ortnamn namnges inte efter levande 

personer.

Samverkan
För att få fram rätt namn på rätt plats 

är det många som samverkar. Namn-

beredningen samverkar med adress-

avdelningen på stadsbyggnadskon-

toret och trafi kkontoret, ibland även 

med park- och naturförvaltningen, 

trafi kverket samt privata aktörer. 

Hjälp anlitas av staden externt för att 

hjälpa till med skyltning.

Har du synpunkter på 
adressen eller gatunam-
net?
Ortnamnsbeslut tas av kommunen 

och inte av enskilda personer, men 

man kan begära smärre relevanta 

justeringar rörande gatans/platsens i 

sträckning eller position.

Kontakt: 

namnberedningen@kultur.goteborg.se




