
PRINSIPP FOR VAL AV ADRESSENAMN 

(frå veilederen «Namnsetjing av gater og vegar» – Språkrådet) 
 
1. Namnet må høve i eit samordna system for adressering 
Av praktiske grunnar er det viktig å unngå at same namn blir nytta om 
meir enn éin adresseparsell i kommunen. Før eit nytt namn blir vedteke, 
må ein sjå til at det ikkje kan forvekslast med namn som finst frå før 
i kommunen eller i tilstøytande område i grannekommunane. Ein bør 
avgrense bruken av namn med same forledd, som til dømes Bergsvegen 
og Bergsbakken. Av omsyn til utrykkingstenestene og andre som skal 
finne fram, bør slike namn liggje i nærleiken av kvarandre. 
 

2. Namnet bør byggje på og føre vidare den lokale namnetradisjonen 
At ein byggjer på den lokale namnetradisjonen, vil seie at ein prøver å 
føre vidare lokale, tradisjonelle stadnamn i adressetildelinga. Slik er ein 
med på å ta vare på stadnamn som kanskje elles ville gått ut av bruk. Til 
dømes kan det vere aktuelt å ta utgangspunkt i namn på gardar eller 
andre verksemder, eller ein kan nytte namn på teigar og nedlagde 
husmannsplassar som Lykkja, Nyjordet, Sagbakken og Sørtorpet, enten 
direkte eller med tillegg av eit ord for veg. I kommunar med kvensk og 
samisk namnetradisjon er det aktuelt å nytte namn på desse språka, til 
dømes namn på gamle slåttemarker, myrer, fiskeplassar og skogteigar. 
Føresetnaden for å nytte slike namn er at den vegen eller det området 
som skal ha namn, ligg på eller like ved staden som har namnet frå før. 
Dersom ein lagar nye stadnamn, bør ein byggje på det tradisjonelle ordtilfanget. 
Ein kan gjerne bruke meir dialektale ord som til dømes brekke, 
gang, geil, gutu, kleiv, lei, linne, løype, rekster, renne, råk, smug, strete, tråkk 
og veit i staden for dei meir vanlege etterledda veg og gate (sjå òg punkt 3). 
Det finst mange døme på at private utbyggjarar marknadsfører prosjekta 
sine med prangande namn som Finstad hageby, Nylund park eller Oppenåsen 
panorama. For å unngå at slike namn blir nytta som adressenamn 

framfor meir tradisjonelle stadnamn og namnelagingar, er det viktig 
 

3. Namnet bør høve på staden 
At eit namn høver på staden, tyder at det uttrykkjer særdrag ved adresseparsellen 
eller området rundt. Ved sida av ord som veg, gate/gutu, sti osv. 
kan ein òg nytte ord som karakteriserer terrenget der vegen ligg, som 
bakke, eng, haug, helling, jorde, li, slette, voll osv. Tradisjonelle stadnamn 
i området har vanlegvis bakgrunn i lokale natur- og kulturtilhøve, og er 
difor knytte naturleg til staden. 
 

4. Namnet bør ikkje verke støytande eller komisk 
Når ein lagar nye namn, må ein tenkje på dei som skal bu i området. 
Difor bør ein ikkje velje namn som kan verke støytande eller komiske. 
Det vil likevel ikkje seie at ein skal unngå tradisjonelle namn i området 
sjølv om dei kan gi negative assosiasjonar for folk som ikkje kjenner til 
det lokale namnetilfanget og talemålet. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Namna bør vere varierte 
Ein bør leggje vekt på variasjon og mangfald i namngivinga. Det kan ein 
gjere ved å nytte ulike etterledd (sjå punkt 2 og 3), men òg ved å nytte 
tradisjonelle stadnamn eller ord frå lokale kultur- eller næringstilhøve 
i adressenamna, til dømes namn frå gards- og skogsarbeid (Ploglendet, 
Slåttenga, Tømmervelta), namn frå industriverksemd (Maskingata, Sagbruksbakken, 
Verksveien), plantenamn (Bjørkebakken, Bringebærstien, 
Fiolvegen) eller dyrenamn (Ekornvegen, Elgtråkket, Rådyrfaret). 
 

6. Namnet bør vere lett å skrive, lese og uttale 
Adressenamna skal hjelpe oss å finne fram dit vi skal. Når ein skal velje 
namn, bør ein difor leggje vekt på at namnet er lett å oppfatte, skrive og 
uttale. Ei kort samansetjing er som regel betre enn ei lang. Til dømes 
kan ein vurdere Bråtavegen som vegnamn i staden for Rønnerudbråtavegen. 
 

7. Ein bør unngå å nytte namn på nålevande personar 
i adressenamna 
Grunnen til det er at omdømmet til ein person kan endre seg over tid. 
Helst bør det gå minst fem til ti år frå ein person er død, til ein vel å nytte namnet til denne 
personen som ein del av eit adressenamn. 
 


