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Navnevedtak på ny tunnel til nye Narvik sykehus, Furumoen - 
Furumotunnelen 
 
Narvik kommune har gjennom henvendelse fra LNS/Asplan Viak, den 16.10.2018,  reist navnesak for 
ny tunnel til planlagt nye UNN Narvik på Furumoen med påhugg på gnr. 38, bnr. 187, gnr. 38, bnr. 1 
og gnr. 108, bnr. 1.  
 

 
 
Høring 
Men grunnlag i stadnamslovas § 6 ble det gjennom kommunen hjemmeside og i lokalavisen Fremover 
lagt ut anmodning om uttalelse i forbindelse med navn på ny tunnel. I forkant av høringen ble også 
forslagene Furumotunnelen og Furumoen tunnel lagt fram av kommunen. Disse ble og sendt ut på 
høring.  
 
Høringsuttalelser 
Det er kommet inn tre uttalelser i saken.  
 
Fra Svein Erik Kristiansen kom det inn følgende forslag, Furutunnelen.  
 
Fra Geir Erik Pettersen kom  det inn følgende forslag, Bypass tunnelen. 
 
Fra Oddvar Mørk kom det inn følgende forslag, Unnelen.  
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Kommunens vurdering av forslagene: 
 
Furumotunnelen: 
Tunnelen ender på furumoen der nytt sykehus skal bygges, vi mener derfor Furumotunnelen er et 
lokalt navn som passer.  
Kommunen foreslår at «Furumotunnelen» blir det offisielle navnet på tunnelen.  
 
 
Andre forslag:  
Furumoen tunnel: Forslaget passet fint til området, men etter vår vurdering er det bedre flyt i uttalelsen 
«furumotunnelen» som vi foreslår.  
 
Furutunnelen utgår da «Furumotunnelen» er mer riktig i forhold til området som er Furumoen. Videre 
har andre tunneler i Narvik fått navn etter området de er på, noe Narvik kommune ønsker å fortsette 
med, derfor utgår «Bypasstunnelen» og «Unnelen».  
 
 
VEDTAK: 
Etter delegert myndighet har enhetsleder for Areal- og samfunnsutvikling med grunnlag i lov 
om stadnamn, § 5 gjort følgende vedtak: 
 
Ny tunnel til planlagt nytt sykehus på Furumoen med påhugg på gnr. 38, bnr. 187, gnr. 38, bnr. 1 og 
gnr. 108, bnr. 1 tildeles navnet Furumotunnelen.  
 
 
Klageadgang: 
Etter §10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første 
ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtaket er kommet fram til mottaker. Begrunnet klage sendes Narvik 
kommune, Areal- og samfunnsutvikling. Postboks 64, 8501 Narvik eller epost: 
post@narvik.kommune.no 
 
 
Med vennlig hilsen 
AREAL OG SAMFUNNSUTVIKLING 
 
 
Marianne Dobak Kvensjø     Stine Fagerli 
Enhetsleder       ingeniør 
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