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VEINAVN FV. 172 - VESTRE ÅDAL  
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar at Fv. 172 Vestsideveien endrer navn 
til: 

Vestre Ådal 
 
Sammendrag 
Beboerne langs fylkesvei 172 fra Killingstrømmen til Elsrud ønsker at denne veistrekningen 
endrer navn fra Vestsideveien til Vestre Ådal, som det også heter fra Hønefoss til 
Killingstrømmen. 

 
Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal tildeles adressenummer. 
Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet 
for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 
bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. 
For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i 
prosessen, er å tildele veinavn. 

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 
stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 
veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta 
til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige 
hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke 
navn på nålevende personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas 
i bruk i en adresse. 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 
følge gjeldende rettskrivingsprinsipp.   

 
Beskrivelse av saken 
Oppmålingskontoret har behandlet forslaget til veinavn. Forslaget er sendt til 
Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 



til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten på navnene. Stedsnavntjenesten 
kan også gi råd om valg av veinavn. 

 
Fylkesvei 172 fra Killingstrømmen til Elsrud heter per i dag Vestsideveien. Vi har fått 
innspill fra mange beboere som ønsker å endre dette navnet. Gunvor Gamkinn, på vegne av 
Viker Vel, skriver i brev at de som bor i Vestre Ådal mener at Fv. 172 må hete det samme 
hele veien fra Elsrud og ned til Hønefoss, altså Vestre Ådal. De har også samlet underskrifter 
for å endre navnet.  
 
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til skrivemåten. 
 
Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 
18.05.1990.  

 
Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 
til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 
foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

Stedsnavntjenesten som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 
jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 
stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 
offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. 
stedsnavnloven § 12. 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen går inn for at Fv. 172 fra Killingstrømmen til Elsrud endrer navn til Vestre Ådal. 
 
Saksdokumenter 
Trykte: 

• Kartbilag påtegnet Vestre Ådal 
 

Utrykte: 
• Inngående e-post fra Gunvor Gamkinn, Viker Vel, 28.011.2013 
• Inngående brev fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene, 11.02.2013 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 
har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 
offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 
skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 
stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 



 
 
 
 Ringerike kommune, 18.02.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Elin Green 


