
NMBUs forslag til nye veinavn på campus Ås 
 

I forbindelse med etableringen av nye veier på campusområdet til NMBU er det behov 

for nye veinavn. Samtidig er det sett et behov for å forenkle veinavn og adressering av 

bygninger for å gjøre det enklere å finne fram på campus Ås og da med spesielt hensyn 

på varetransport (GPS). Når NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet 

(nasjonalt beredskapsinstitutt) flytter til campus i 2020 vil enkel atkomst være 

virksomhetskritisk . Under følger begrunnelser for nye og endrede veinavn.  

Ved valg av nye veinavn ønsker NMBU å videreføre samme tradisjon som tidligere, å 

bruke navn på personer som har betydd noe for utdanningsinstitusjonen eller navn 

knyttet til natur eller sted.  

 

Nye vegnavn: 
- Ragnhild Sundbys plass foreslås på ny plass nord for Urbygningen. Ragnhild Sundby var 

den første kvinnelige professoren ved Norges Landbrukshøgskole (NLH). Hun var også 

en markant leder av Norges Naturvernforbund i mange år. I 1958 fikk hun stillingen som 

dosent ved NLH og oppgaven med å bygge opp Zoologisk avdeling i Urbygningen. 

Stillingen ble omgjort til professorat 1969, og Sundby ble med dette NLHs første 

kvinnelige professor. 1987–89 var hun første kvinnelige prorektor ved NLH. Hun ble 

æresmedlem av Norges Naturvernforbund 1984, fikk NLHs pris for pedagogisk 

virksomhet 1992, ble æresdoktor ved Universitetet i Tromsø 1993 og ridder av 1. klasse 

av St. Olavs Orden 1997.  

- Kilder:  

 https://nbl.snl.no/Ragnhild_Sundby.  

 Norges landbrukshøgskole 1859 - 1959 

 

- (Mary Ann) Elisabeth Stephansens vei foreslås på ny vei fra Arboretveien til plass nord 

for Urbygningen. Stephansens var en norsk, akademisk pioner, blant annet første, 

norske kvinne med doktorgrad i matematikk (1902). Graden fikk hun ett år før 

universitetet i Kristiania tildelte doktorgraden til sin første kvinnelige doktorand. Ved 

NLH var hun assistent i matematikk 1906-21 og så dosent fra 1921 til hun gikk av med 

pensjon  i 1937. I hele sin tid ved NLH hadde hun ansvaret for å bearbeide de 

meteorologiske målingene ved NLHs værstasjon. Skrivemåten Elisabeth er den som 

brukes i de tre første kildene (jubileumsberetninger for NLH og Folketelling i 1875, 

Bergen). Senere benyttes Elizabeth.  

Kilder: 

 Norges landbrukshøgskole 1859 - 1959 

 Norges landbrukshøgskole 1859 - 1934 

 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295007084 (Folketelling 

1875 for 1301 Bergen kjøpstad 

 Historier NLH-UMB 

 https://nbl.snl.no/Elizabeth_Stephansen 

 

 



- Oluf (Johan Gudbrand) Thesens vei foreslås på den nye hovedinnkjøringen fra 

Drøbakveien i vest. Navnet refererer til veterinæren Oluf Thesen som var den første 

husdyrlæreren ved Aas høiere landbruksskole og en pioner innen veterinær- og 

landbruksfag i Norge. Han har historisk tilknytning til opprettelsen av den høiere 

landbruksskole i Ås 1859, hvor han var tilsatt som lærer i «veterinærlære» og ble 

værende i sin stilling til han døde i 1895.  Han hadde en nøkkelrolle i opprettelsen av 

Norsk Dyrlægeforening (nå Den norske Veterinærforening) i 1888, hvor han var 

styreformann fram til sin død. Navnet har forankring til veterinær- og landbruksfaget og 

kan passe til den nye veien som er opprettet i forbindelse med 

samlokaliseringsprosjektet.  

Kilder:  

 Ola Syrstad (Follominne 2001),  

 Halvor Hektoen (u.å.)  

 https://nbl.snl.no/Oluf_Thesen 

 

- Fougnerbakken – foreslås å starte etter Ragnhild Sundbys plass nord for Urbygningen.  

Endringer i dagens vegnavn 
I forbindelse med arbeidet å forenkle adressesystemet på campus Ås er det foreslått 

noen endringer i eksisterende veier, samt at noen veier vil utgå fra matrikkelen.  

- Arboretveien – I forbindelse med justering av veiene på campusområdet foreslås 

Arboretveien å legges langs kanten av arboretet og Nordskogen slik at den kommer ut i 

Osloveien i vest. Tidligere gikk Arboretveien ut til Drøbakveien der veien som skal ha 

nytt navn munner ut i rundkjøringen.  

 

- Christian Magnus Falsens vei – foreslås forlenget til Kirkeveien. Dette forslaget er 

utarbeidet på bakgrunn av kommunens anbefaling.  

 

- Abel Bergstrøms vei – navnet foreslås å utgå fra matrikkelen. Det er ønskelig å beholde 

navnet internt på gangveien fra Meierisvingen til Fredrik A. Dahls vei (gangveien), forbi 

Andedammen i sør.  

 

- Fredrik A. Dahls vei – foreslås å utgå fra matrikkelen. Fredrik A. Dahls vei er i dag stengt 

for gjennomkjøring og delt to separate strekk grunnet veiomlegging. Veien er oppkalt 

etter lærestedets første direktør. Med de nye navneforslagene som nevnes her, utgår 

veinavnet fra matrikkelen, men det er ønskelig å beholde navnet internt på gangveien. 
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