
Vedtak i møtet den 02.11.2010 PS 46/2010 ”Navn på veiene i det nye boligfeltet på 

Sieiddájohguolbba”: 
 

”Tana kommune ber departementet vurdere bruk av parallelle navn på flere 

språk som offisielle veinavn i Tana. 

 

Det må foreslås helt nye navn til området etter navnelovens intensjon, korte 

lettfattelige navn som “hvermannsen” klarer å uttale og skrive. Dette også for at 

uttrykning, vareleveranser etc. skal kunne gjennomføres enkelt og greit. Navn 

skal også være “internationale” bokstaver så det er mulig å leite og finne det på 

f.eks internett. 

 

a) Tema på navnene på det nye boligfeltet Sieddájohguolbba skal være tilknyttet 

fiske og Tanaelva. Dette er viktig symbol for Tana. 

 

b) Endelsene på navnene kan ende på geaidnu” 

 

 

Vedtak i møtet den 01.09.2010 PS 40/2010 ”Fastsetting av offisielle navn på veier i Tana 

kommune”: 
 

”1) Følgende navneforslag, som det ikke er kommet merknader til gjennom 

høringsrunden, oversendes stedsnavntjenestene for endelig tilråding: 
 

Veistrekning Navneforslag Begrunnelse 

Kommunale veier/ steder   

Gatekode 5350: Fra RV 98 

(ved CC Tana Lavpris) til 

Ringveien  

Kathrine Johnsen 

geaidnu 

”Sameradioen mor”. Har fått kongens 

fortjenstmedalje i gull. 

Gatekode 3600: Fra 

Ringveien ved Røberg 

fiskemat til gatekode 5350 

Røbergveien   

Gatekode 5330: Fra 

gatekode 5350 ved 

posthuset til fotballbanen. 

Roy Olsen geaidnu   

Gatekode 5340: Fra RV 98 

til Comfort hotell Tana. 
Silbageaidnu  Navnet henspeiler på sølvsmia som har vært 

et varemerke for Tana bru i lang tid. 

Kortversjonen ”silba” (sølv) er valgt framfor 

”silbarávde” (sølvsmed)  

Gatekode 5310: Fra RV 98 

via Tollpost til enden av 

industriområdet 

Deatnodearbmi  Navn som henspiller på stedet veien er 

(Elveterassen). Må ses i sammenheng med 

vei 5320 (jf. neste vei).  

Gatekode 5320: Fra 

gatekode 5310 ved FFR til 

renseanlegget. 

Deatnomielli  Et navn som henspiller på hvor veien leder 

(Elvemælen), jf. forslag for vei 5310 

ovenfor. 

Veien inn til Sameskolen, 

flerbrukshallen og 

skiskytterstadion 

Per Fokstad 

geaidnu 

Per Fokstad har fått kongens 

fortjenstmedalje i gull for sin innsats. 

Veien inn til de nye 

omsorgsboligene ved 

flerbrukssenteret 

Jeagilguolbba  Navnet har en god stedstilknytning ved å 

henspeile på de store områdene med reinlav 

som tradisjonelt har vært i området   



Veien opp Luftjokdalen Luftjokdalen  Veletablert navn. Den norske varianten er 

mest benyttet av lokalbefolkningen. 

To veier i felt for spredt 

boligbygging i Søndre 

Luftjok fra RV 890. 

Den nederste veien 

(som starter ved RV 

890): Søndre 

Luftjok 

Veien leder til Søndre Luftjok og det er 

hensiktsmessig å benytte denne betegnelsen 

også på selve veien. 

 Den øverste veien: 

Rypestien 

Henspiller på at det er mye ryper i området . 

”Sti” velges framfor ”vei”. 

Vei til elva i Alleknjarg  Gáddegeaidnu  Veien leder til elva og elvestranda som 

benyttes mye i sommermånedene  

Veien til Polmak 

aldershjem/ boligfelt 
Fielbmágeaidnu Henspiller på bekken som renner gjennom 

området. 

Båteng boligfelt Báktegeaidnu Et forslag som fikk tilslutning i 1985, og 

som viser til den bratte knausen i nærheten. 

Jordbruksvei i Sirma fra E 

6 til Hilda Olsen. 
Doaresluohkká  Et navn som har lokal tilslutning og viser til 

funksjonen på veien. 

Veien forbi Sirma skole  Skuvlageaidnu  Et navn som viser til institusjonen langs 

veien . 

Private veier   

Vei som tar av fra RV 890 

på sletta i Seida og går opp 

TIL skistadion. 

Stadionveien Navnet henspiller på anlegget som er etablert 

ved veien, idrettsstadion. 

Felt for spredt 

boligbygging fra RV 890 

til Thor Aage Pedersen 

Bjørkelia 

 

Et navn som allerede er etablert av beboerne. 

Den norske formen er etablert og kan derfor 

foretrekkes. 

Felt for spredt 

boligbygging  i 

Suveguolbba, Sirma. 

Suveguolbba Et allerede eksisterende navn på området. 

2) Følgende navneforslag endres i tråd med den foreløpige tilrådningen fra den samiske 

navnetjenesten: 

 

Veistrekning Opprinnelige 

forslag 

Nye forslag  

Nye veier i 

Sieiddájohguolbba 

boligfelt 

Duovvigeaidnu 

Goadjingeaidnu 

Vuorrugeaidnu 

Duovvegeaidnu 

Vi ber den samiske navnetjenesten vurdere 

om en kan bruke formen ”Goadjengeaidnu” 

Vuorrogeaidnu 

 

Foreslår at enkelte gater bruker både norsk og samisk navn på skiltene. Dermed lærer 

folk seg begge navnene når de daglig kan leses jevnstilt. Det kan være mest aktuelt å 

bruke to navn i sentrum. 

 

Duovvigeaidnu – ”Holakseveien” 

Goadjingeaidnu – ”Hanlakseveien” 

Vuorrugeaidnu – ”Vinterstøveien” 

Jeagilguolbba – ”Reinlavmoen/Lavmoen” 

 

Dette fordi at det på folkemunne kommer til å bli brukt både norsk og samisk navn. 

 

 



3) Følgende navneforslag er det kommet merknader til gjennom høringsrunden. 

Merknadene tas ikke til følge, og navneforslagene oversendes navnetjenestene for 

endelig tilråding: 

Veistrekning Navneforslag Begrunnelse 

Regulert boligfelt i 

Rustefjelbma.                            
Moski  

 

Navnet ble foreslått i 1985 og henspiller på 

kulpene som dannes i elveløpet  

Felt for spredt 

boligbygging i 

Skogstadbakken fra E 6. 

Lállošluohkká  Eksisterende navn i området. Allerede 

etablert av beboerne. 

Felt for spredt 

boligbygging fra RV 890 

til Jan Ervik. 

Løvlia Navnet er i samme kategori som navnet på 

nabofeltet (Bjørkelia) og samsvarer med 

kriterium. 

Vei nordover fra 

Søndre Luftjok-veien ved 

Montessoriskole 

Luftjokbrinken 

 

Veien går nordover langs brinken mot 

Luftjok. 

 

 

4) Følgende navneforslag på private veier som det er kommet merknader/ kommentarer 

til, sendes på ny høring til beboerne/ grunneiere og berørte bygdelag før oversending til 

navnetjenestene for endelig tilråding: 

 

Veistrekning Opprinnelig forslag Nytt forslag med begrunnelse 

Veg til Tanahus Trollhaugen Tanahus: Etablert og innarbeidet. 

Bygdelaget har endret sitt opprinnelige 

forslag og stiller seg bak navneforslaget 

Tanahus. 

 

Vei inn til idrettsplassen i 

bakken nedenfor Seida 

skole 

Jolkaš Idrettsveien: Dette navnet har tidligere blitt 

brukt om veien, og det er nå blitt ledig etter 

at det er foreslått å gi ”Idrettsveien” (på 

folkemunne) ved Tana bru et annet navn. 

Felt for spredt 

boligbygging i 

Stolpebakken  

Stoalpoluohkká 

 

Stolpebakken: Beboerne har bedt om at den 

samiske og norske formen av navnet kan 

brukes om hverandre. Det er mulig at den 

norske formen er mer utbredt enn den 

samiske.  

 

5) Følgende navn knytter det seg uenighet, eller usikkerhet ved. Navnene presenteres for 

utvalget med forslag til videre oppfølging:   

 

Veistrekning Opprinnelig 

forslag 

 Uklarhet Oppfølging 

Felt for spredt 

utbygging i 

Holmesund v/Viktor 

Trosten 

Árbánatjohka Samisk navn som 

dekker samme område 

som det norske navnet 

Holmesund. Det er 

derfor uheldig å 

begrense det til å gjelde 

kun én vei i området. 

Navneforslaget 

Loddevárgeaidnu 
sendes på ny høring til 

beboerne/ grunneiere og 

berørte bygdelag før 

oversending til 

navnetjenestene for 



foreløpig tilråding. 

Felt for spredt 

boligbygging i 

Gulbojok 

Golggotjohguolbba Navnet Flyplassen er 

ønsket av beboere i 

området og anbefalt av 

bygdelaget. Det kan 

tenkes at Tana på sikt 

får en flyplass. Det er 

derfor uheldig å 

begrense dette navnet til 

en enkelt vei. 

Navnesaken utsettes. Det 

vil være riktig å be om 

nye navneforslag, og at 

denne veien behandles 

sammen med de veiene i 

kommunen som ikke har 

kommet med i denne 

omgangen. 

Boligene på 

elvesida av E6 Tana 

bru - Gassanjarga 

Sieiddáguoika Navnet 

Sieiddáguoikaforbindes 

med stryket i elva, mens 

veien som skal ha navn 

gjelder bakken overfor 

stryket. Navnet 

Fossebakken benyttes 

imidlertid også på 

området på motsatt side 

av elva, østsida. 

Navnesaken utsettes. Det 

vil være riktig å be om 

nye navneforslag, og at 

denne veien behandles 

sammen med de veiene i 

kommunen som ikke har 

kommet med i denne 

omgangen. 

Veien forbi skolen/ 

grendehuset til 

Karen Marit og 

Einar Varsis bolig. 

Roavveluohkká  

 

Beboerne i denne veien 

har bedt om en 

redegjørelse for 

saksgangen og 

begrunnelse for at 

kommunen skal 

navnsette private veier. 

Navnesaken utsettes til 

dialogen med beboerne er 

avsluttet.  

” 

 


