
 

Forslag til nye adressenavn Narvik kommune 

 
Bakgrunn 

I forbindelse med kommunesammenslåing mellom Narvik kommune, Ballangen kommune og 
Tysfjord kommune vil en del adressenavn, navn på veger og gater, måtte endres. Dette fordi det er 
20 like adressenavn i de 3 kommunene som skal slås sammen. Når kommuner slås sammen er det 
viktig å unngå - ikke bare like adressenavn, men også adressenavn med likelydende uttale. Klare og 
entydige adresser skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte skal kunne finne frem til 
bygninger og boliger, eller andre steder som det er viktig å finne frem til.  

Entydige adresser er en forutsetning for at ambulanser og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt 
fram. Verdifulle minutter og i verste fall liv kan gå tapt hvis det er usikkerhet om en adresse. Derfor 
er det svært viktig at den nye sammenslåtte kommunen har entydige adresser 
 

Navn i Narvik  Navn i Ballangen Navn i Tysfjord Hvem beholder navnet 
Bergveien Bergveien Bergveien Narvik 
Einerbakkveien  Einerbakkveien Narvik 
Idrettsveien Idrettsveien Idrettsveien Narvik 
Industriveien Industriveien Industriveien Narvik 
 Haugveien Haugveien Tysfjord 
Kaiveien Kaiveien  Narvik 
Kleivaveien  Kleivaveien Tysfjord 
Liveien  Liveien Tysfjord 
Malmveien Malmveien  Narvik 
Myrveien Myrveien  Ballangen 
Parkveien Parkveien  Narvik 
Skoleveien Skoleveien  Ballangen 
Snarveien Snarveien  Ballangen 
Storfjellveien Storfjellveien  Ballangen 
Strandveien  Strandveien Narvik 
Terrassen Terassen  Narvik 
Toppen Toppen  Narvik 
Toppåsen Toppåsen  Narvik 
Tunnelveien Tunnelveien  Narvik 

 

 

 

 

 

 



Lovverket er tydelig når det gjelder tildeling av adresser. Her står det klart at adressenavn skal være 
entydig innenfor kommunen. Ei arbeidsgruppe med saksbehandlere fra alle tre kommuner har lagt 
følgende vurderinger til grunn, i valget av hvilke adressenavn som skal bestå og hvilke som må få nye 
adressenavn. 

 

Vurderinger i forbindelse med etablering av nye adressenavn:  
 

• Hvor mange bruksenheter for bolig er knyttet til veinavnet i hver kommune? 
Målsetting: Vektlegge at færrest mulig parter berøres. 
 

• Hvor mange bruksenheter for industri/næringsformål er knyttet til veinavnet i hver 
kommune? 
Målsetting: Vektlegge at færrest mulig parter berøres. Vektlegge industri/næring. 
 

• Er veinavnet tilknyttet et gammelt stedsnavn? 
Målsetting: Vektlegge at veinavn som er knyttet til gammelt stedsnavn bør beholdes. 
 

• Tilhører veinavnet en gruppe av samme type der navnet kan endres enkeltvis?  
Målsetting: Muligheten for gruppetilhørighet må beholdes. Eks. «fuglenavn» eller «treslag». 
 

• Har veinavnet likhet med annet veinavn ?  
Målsetting: Fjerne likhet som kan skape problemer for nødetater og andre. Stor avstand 
mellom aktuelle veier kan forsterke de negative konsekvensene hvis veinavnet misoppfattes. 
 

• Kan veinavnet erstattes ved at en tilstøtende veinavntrase forlenges? 
Målsetting: Vektlegge en naturlig løsning som kanskje allerede og uavhengig av 
sammenslåingen, burde ha vært etablert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleivaveien 
Kleivaveien har to adressepunkt i Narvik kommune. 
Forslag til nytt vegnavn: Havneskrenten 
Begrunnelse: Dagens Kleivaveien ligger i en skrent og er veien over Havnegata.  

 

 

Liveien 
Liveien har ti adressepunkt i Narvik kommune.  
Forslag til nytt vegnavn: Liveien kan bli en forlengelse av Moveien.  

 



Myrveien 
Myrveien har ni adressepunkt i Narvik kommune. 
Forslag til nytt vegnavn: Gratangsveien 
Begrunnelse: Tverrgatene i den østlige delen av byen har navn knyttet til stedsnavn i området rundt 
som Evenesveien, Herjangsveien og Ofotveien. Gratangsveien vil derfor være et navn som passer til 
dagens navn i området.  

 

 

Skoleveien 
Skoleveien har fire adressepunkt i Narvik kommune.  
Forslag til nytt vegnavn: Hålogalandsveien 
Begrunnelse: Hålogaland er det gamle historiske navnet på Nord-Norge, og er blant annet brukt i 
flere andre byer i Nordland, som Bodø og Harstad.  

 



Snarveien 
Snarveien har ett adressepunkt i Narvik kommune. 
Forslag til nytt vegnavn: Stikkveien 
Begrunnelse: Stikkveien er et annet navn på en mindre veistubb.  

 

 

Storfjellveien 
Storfjellveien har fire adressepunkt i Narvik kommune.  
Forslag til nytt veinavn: Nattmålsveien 
Begrunnelse: Den vestre del av Storfjellet har navnet Nattmålstuva, og er derfor et passende 
navneendring.  

 

 

 



 


