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Midtre Gauldal kommune – Markveien, Oddmarka, Jernbaneveien og
Vestsideveien – tilråding
Parsell
2 160

Navneforslag
Markveien

Tilråding
Se merknad

Merknader fra stedsnavntjenesten
Sentralt stedsnavnregister (SSR) har registrert en
traktorvei i kommunen (Budalen) med navnet
Markavegen. Kommunen må vurdere om dette
navnet kan føre til forveksling med adressenavnet.
Kartverket fraråder likelydende navn, selv om det
neppe skal adresseres til traktorveien. Et alternativ
kan være at denne får et annet navn (f.eks. med
gårdsnavnet; siden Løkkjkjølen ligger like ved,
kalles det kanskje Løkkjmarka?) eller rett og slett
fjernes fra kartet, siden slike småveier vanligvis
ikke har egne navn.

20 300

Jernbaneveien
Vestsideveien

OK
OK

40 201

Oddmarka

OK

Postadresse
Postboks 1573 Vika
NO-0118 Oslo

Besøksadresse
Observatoriegata 1 B
NO-0254 Oslo

Som navnet på denne traktorveien viser, er den
mest naturlige forma i sammensetninger Marka-,
dersom en tenker på mark i betydninga ‘utmark,
skog, land’. Markveien oppfattes heller som
sammensatt med ‘mark (dyr, insekt)’, jf. ord som
markspist, og det er vel ikke intensjonen? Men om
det er tilsikta, er jo skrivemåten grei.
Både Jernbaneveien og Vestsideveien er veldig
vanlige veinavn. De følger norsk rettskriving og er
således problemfrie. Vi har ingen synspunkt på
hvilket som bør velges, men det er veldig synd at
det ikke er mulig å bli enig om et navn med mer
lokalt særpreg.
Navnet er ikke registrert i SSR. Dersom det har
lokal tradisjon, kan det brukes, og skrivemåten er
problemfri.
Sentralbord
+47 22 54 19 50

E-post
post@sprakradet.no
Internett
www.språkrådet.no

Organisasjonsnummer
971 527 404

Vi minner kommunen om at alle adressenavnvedtak skal sendes til Kartverket
(post@kartverket.no) og stedsnavntjenesten (post@sprakradet.no), jf. § 9 i forskriften til
stedsnavnloven. Registrering av navnene i Sentralt stedsnavnregister SSR skjer nå
automatisk ved innlegging i matrikkelen (https://www.kartverket.no/OmKartverket/Nyheter/integrasjon-matrikkel-ssr/), men melding om vedtakene skal likevel
sendes Kartverket og stedsnavntjenesten.
For navnekonsulent Ivar Berg
Vennlig hilsen

Daniel Gusfre Ims
seksjonssjef

Line Lysaker Heinesen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter.
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