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Narvik ble på slutten av 1800-tallet både kalt Victoriahavn etter den 
engelske dronning Victoria, og Viktoriahavn etter den daværende svenske 
kronprinsessen. 
Byens historie stammer fra tiden da jernbanen ble bygget for å frakte malm
fra gruvene i Kiruna og Gällivare i Nord-Sverige. Behovet for en isfri havn til 
utskipning av malmen var bakgrunnen for at Ofotbanen ble bygget og slik ble 
bysamfunnet Narvik dannet



• mentale innganger 
til steder vi kjenner

• knagger som 
representerer 
landskaps-
identiteten vår

• individualitet til 
landskap

Botolv Helleland, 2008



• historiske minnesmerker 
som forteller noe om 
stedet den gangen 
navnet ble til 

• gamle beskrivende 
adresser i omgivelsene 
gitt av de som holdt til 
i området

• del av den lokale og 
nasjonale kulturarven

Botolv Helleland, 2008







Hvordan velger vi ut stedsnavn til kartdatabasene? 







Ut fra lov om 
Stadnamn er det 
en klar forutsetning
at skrivemåten av 
navn det gjøres 
vedtak for, må 
komme til uttrykk 
og vises i kartdata-
baser og produkter 
Kartverket har 
ansvar for.





Hvilke navn benyttes av lokalbefolkningen?
Hvilken geografisk utstrekning har navnet?
Hvilket språk benyttes i området?





Hvordan plasserer vi stedsnavn i kartbildet?



Punkt: Tekst plasseres så nær et 
punktobjekt som mulig.

Linje:  Tekst for et linjeobjekt bør følge 
objektets trasé.

Flate:  Tekst for et flateobjekt bør strekkes 
over hele flaten/arealet.



• Horisontal tekstplassering foretrekkes 
når det er mulig.

• Ved vertikale objekter plasseres tekst 
fra sør mot nord.

• Tekst skal ikke komme i konflikt med 
annen tekst eller tall.

• Tekst skal i minst mulig grad krysse 
andre viktige elementer.
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Fra Cartography, Kenneth Field, 2018



Fra Cartography, Kenneth Field, 2018



• Objekt og navn på samme linje gir ugunstig optisk virkning
• Navneplassering til venstre for objektet er ugunstig

Namsos Namsos Namsos

Glitterheim

• Kun plass til navnet over eller under objektet – foretrekkes over,
da overlengdene presser skriftlinjen vekk fra objektet, siden det
latinske alfabetet har flest overlengder

Glitterheim
Glitterheim



Optisk midtpunkt

Geometrisk midtpunkt

Innsjøhøyde plasseres i det
optiske midtpunktet til vannet

711



















• Følg elvens forløp.

• Unngå krøllete og kompliserte strekninger.

• Gjenta elvenavn flere ganger heller enn 
å spre teksten på lange avstander.

• Avhengig av elvens bredde skrives navnet 
innenfor elveløpet, over eller under elveløpet. 

• Linjen for elveløpet overskrives vanligvis ikke.













skrives tekst fra sør til nord
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normal sperring liten sperring

middels sperring stor sperring







Blomstrandhalvøya, Svalbard






