Stednavntjenesten

Midtre Gauldal kommune
Berit Wolden

Deres ref.
2017/3846-11

Vår ref.
18/282-2/LLH

Dato
23.07.2018

Midtre Gauldal kommune – Rørosveien, Bjørgveien, Folstadveien mfl. –
tilråding
Vi har jamført navneforslagene med opplysningene i Sentralt stedsnavnregister SSR (via
www.norgeskart.no) og herredsregisteret
(http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=93&tabid=1383), og våre merknader
følger i skjemaet nedenfor.
Nr.
2090

Navneforslag
Rørosveien

10000 Bjørgveien

Tilråding
OK

Bjørgveien

Bjørgbakkan

OK skrivemåte,
men ikke tilrådd.

Marit Bjørgens vei

Ikke tilrådd

Postadresse
Postboks 1573 Vika
NO-0118 Oslo

Besøksadresse
Observatoriegata 1 B
NO-0254 Oslo

Sentralbord
+47 22 54 19 50

Merknader fra stedsnavntjenesten
Rørosveien (eneste godkjente skrivemåte) er
registrert i SSR som navn på fylkesvei 30 i Os og
Tolga kommuner.
Bjørga er eneste godkjente skrivemåte i SSR for
gårdsnavnet som utgjør forleddet her.
Herredsregisteret (1977) har registrert uttalen
/bjørr`veiǝn/. Skrivemåten er grei og dette virker
som det beste navnet.
Bjørga er eneste godkjente skrivemåte i SSR for
gårdsnavnet som utgjør forleddet her.
Herredsregisteret (1977) har registrert uttalen
/bjørr`bakkanjnj/. Som kommunen skriver, gjelder
dette navnet siste del av veien, slik at Bjørgveien
virker mest dekkende.
Det er et vanlig prinsipp å unngå å bruke navn på
nålevende personer i adressenavna. Helst bør det
gå minst fem til ti år fra en person er død til man
eventuelt velger å ta i bruk personnavnet som del
av et stedsnavn. Dette navngivingsprinsippet er i
samsvar med anbefalingene i en FN-resolusjon
vedtatt av United Nations Group of Experts on
Geographical Names (UNGEGN) på en konferanse
i Berlin i 2002 (VIII/2 Commemorative naming

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

Organisasjonsnummer
971 527 404

10100 Folstadveien

Follstadveien

practices for geographical features). Jf. også
Kartverkets Adresseveileder, punkt 6.6.1.
Follstad er vedtatt skrivemåte for gårdsnavnet
(navnegården). For de avleda bruksnavna og
naturnavna er det gjort vedtak om skrivemåten
Foldstad- (Foldstadøya, Foldstadmoen,
Foldstadaunet, Foldstadflotten, Foldstadliin og
Foldstadbakken), mens Folstad-/Follstad- har
status Avslått.
Follstad er vedtatt i Klagenemnda for
stedsnavnsaker, og vedtak derfra er bindende. Vi
har gjort Kartverket oppmerksom på manglende
oppfølging av vedtaket, og de skal rydde opp i de
avleda navna.

10200 Størenveien

Støresveien

20000 Sørbygda

Sørbygdveien

20200 Øverveien

OK

20300 Strindeveien

Strindveien

Herredsregisteret (1977) har registrert uttalen
/fåljlj´staveiǝn/. En skrivemåte med én ‘l’ tilsier
uttale med tjukk l, og det er det vitterlig ikke, så
navnet må skrives med ‘ll’ eller ‘ld’ pga. den
palatale uttalen. Her har Klagenemnda vedtatt ‘ll’,
og da må kommunen følge vedtaket for
primærnavnet Follstad i det avleda navnet
Follstadveien.
Støren er eneste godkjente skrivemåte for
tettstednavnet i SSR. Herredsregisteret (1948?)
har registrert uttalen /stø:´ṛ’ṇ/ og
sammensetningene /stø:`rǝsbygg/
(innbyggernavn) og /stø:`rǝskjörkja/. I
sammensetninger er det vanlig å følge dialekten,
og forma Støres- i sammensetninger er det vel
verdt å ta vare på.
SSR har bare registrert Sørbygda i det private
navnet Sørbygda bedehus. Men veien er lang, og
Sørbygda dekker i alle tilfelle ikke hele området
veien går gjennom. Det er derfor best å ta med et
tillegg som skiller veien fra grenda.
Navnet er ikke registrert i SSR. ‘Øver’ er allerede i
bruk som dialektnær skrivemåte av øvre i andre
navn i kommunen.
Navnet er ikke registrert i SSR. Så vidt vi kan finne
ut, er dette et gammelt navn på skolekretsen. Et
veinavn kan være en fin måte å ta vare på navnet
på. I begrunnelsen nevner kommunen
Strindgardan, og en lokal informant bruker
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Snøansveien

20400 Skogsveien

Se merknad.

20500 Haukdalsveien

OK

20600 Soknedalsveien

OK

20700 Bakkgjerdveien
Bakkgjærveien

Bakkgjerd(s)veien
(se merknad om -s)

30200 Burusjøveien

Storburusjøveien

40000 Endalsveien

OK

40100 Enoddveien

OK

uttrykket strindbygg. Det viser at
sammensetningen ikke bør ha noen binde-e.
Snøan er eneste godkjente skrivemåte for
bygdenavnet i SSR, mens gårdsnavnet har de
godkjente skrivemåtene Snøa (tilrådd) og Snøan,
med merknaden «Snøan godkj. Som grendenavn
= utt. etter NG. Snøa er dativ». SSR har registrert
sammensetninger både med og uten binde-s
(Snøan- og Snøans-). Skrivemåten er altså grei,
men vi tilrår at veien får navnet Strindveien.
Navnet er ikke registrert i SSR. Skrivemåten er
grei, men dersom dette navnet skal vedtas, må
det nesten identiske navnet på Støren endres. Et
hovedpoeng med adresseringsprosjektet er å gi
boliger unike adressenavn for å lette f.eks.
utrykninger, og to så like navn i samme kommune
innbyr til forveksling.
Haukdalen er eneste godkjente skrivemåte i SSR
for naturnavnet og gårdsnavnet. SSR har
registrert sammensetninger både med og uten
binde-s (Haukdalsmyra, Haukdalsvatnet,
Haukdalsbrua, men Haukdalgrenda).
Soknedal er eneste godkjente skrivemåte for
bygdenavnet i SSR.
Bakkgjerdet er eneste godkjente skrivemåte i SSR
for bruksnavnet som utgjør forleddet her. Det er
nokså opplagt gjerde ‘inngjerda jordstykke’ som
er opphavet her, så det bør skrives -gjerd-. Men
skal det ikke være en binde-s i sammensetninga,
dvs. Bakkgjerdsveien? Underskrevne
navnekonsulent er fra en nabokommune, og der
er det i alle fall naturlig med en binde-s.
Storburusjøen er vedtatt skrivemåte for
naturnavnet som utgjør forleddet her (Burusjøen
har status Avslått). Herredsregisteret (1977) har
registrert uttalen /bur`rušø:n/, men har også et
eget arkivkort for /sto:r`burrušø:n/. Og veien går
til Storburusjøen, ikke Litjburusjøen. Kommunen
må bruke vedtatte skrivemåter i adressenavn.
Endalen er eneste godkjente skrivemåte i SSR for
naturnavnet og gårdsnavnet. SSR har også
registrert sammensetningen Endalsvollen.
Enodden er tilrådd skrivemåte for bygdenavnet og
eneste godkjente skrivemåte for gårdsnavnet.
Endinga -en i bestemt form blir ikke med i
sammensetninger.
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40200 Synnerdalsveien

OK

40300 Budalsveien

OK

40400 Mellomriksen

Annet navn, se
merknad

Synnerdalen er eneste godkjente skrivemåte i SSR
for naturnavnet som utgjør forleddet her.
Budalen er eneste godkjente skrivemåte i SSR for
naturnavnet som utgjør forleddet her.
Navnet er ikke registrert i SSR. Vi gjetter at det i
utgangspunktet er spøkefullt om veien mellom
«rikene» Endalen og Budalen. Vi synes egentlig
ikke dette er et veldig passende veinavn, i tillegg
til at det ikke er noe ved navnet som indikerer at
det er en vei. Mellomriksveien leder på sin side
tankene helt andre steder enn til Endalen; ordet
er ordboksført med betydninga ‘vei mellom to
land’. Er det ikke like greitt å la Endalsveien dekke
også denne strekningen? Det går eventuelt an å
lete etter andre alternativ basert på eksisterende
navn i området.

Vi minner kommunen om at alle nye adressenavn skal meldes inn til Sentralt
stedsnavnregister v/Kartverket, 3507 Hønefoss eller på e-post post@kartverket.no, jf. § 12 i
stedsnavnloven. Lenke til skjema for innmelding av adressenavn finnes på denne siden:
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Adresser/Kommunen-somadressemyndighet/adresseveilederen/. Melding om vedtak skal også sendes til
stedsnavntjenesten, jf. § 9 i forskriften til stedsnavnloven.

For navnekonsulent Ivar Berg
Vennlig hilsen

Line Lysaker Heinesen
navnesekretær
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter.

Mottakere:
Midtre Gauldal kommune

Kopi til:
Eli Johanne Ellingsve
Ivar Berg
Kartverket
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