
SAKSFRAMLEGG 
 
  
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 13/18-20  Arkiv: L32  

 
NYE VEINAVN 2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye navn: 

1. Bjørketråkket 
2. Pumpehusveien 
3. Ekornrudveien 
4. Elvebakken 
5. Gråhattveien 
6. Treknattliveien 

 
Sammendrag 
 
Det skal tildeles navn på seks veier i Ringerike. Hensikten med dette er at alle boenhetene 
langs disse veiene skal tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke 
på nødetatene, post og varelevering.   
 
Innledning / bakgrunn 
 
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 man ta utgangspunkt i nedarva lokal uttale 
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp.   
 
Beskrivelse av saken 
 



Oppmålingskontoret har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene 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. 
 

1. Veien som tar av fra Askveien rett på østsiden av Bjerke bru på Ask og går sydover til 
gårdsbruket Benterud, fikk i møtet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
15.11.2013 vedtatt navnet Bjørkeveien. Dette navnet finnes fra før i Ringerike, så det kan 
ikke brukes. Det må derfor vedtas et nytt navn på denne veien.  
 

Fra Eivind Bjerke har vi fått forslag om Bjørketråkket. Rådmannen går inn for dette 

forslaget. 

 

Stedsnavntjenesten har ingen merknader til navnet. 

 

2. Veien som går sydover fra Askveien, ned mot Tyrifjorden, som vist på kart nummer 2, fikk i 
møtet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.11.2013 vedtatt navnet 
Strandveien. Dette navnet finnes i Hole kommune. Det er uheldig med samme navn i et 
område som anses som ett adresseringsområde. 
 

Da saken var ute på høring, fikk vi også forslag om Pumpehusveien fra Grethe og Jan Skaug. 

Rådmannen foreslår at veien får dette navnet. 

  

Stedsnavntjenesten har ingen merknader til navnet. 

 

3. Veien som tar av fra Askveien og går opp til Øvre Ekornrud skal også få navn. Arne G. 
Opsahl foreslo 03.01.2013 per telefon Ekornrudveien. Anne Helene Frøislie foreslo også 
Ekornrud veien. Fra Jorun Hagen fikk vi forslag om Øvre Langerud vei. Dette navnet foreslår 
også Espen Hagen og Line Delbeck. 
 

Rådmannen går inn for Ekornrudveien, siden veien går opp til Ekornrud. 

 

Stedsnavntjenesten har ingen merknader. 

 

4. Den neste er veien som tar av fra fv. 172, Vestre Ådal ved Tangen og går ned mot elva. 
Denne veien fikk også vedtatt navn i møtet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
15.11.2013. Navnet som ble vedtatt var Tangeveien. Dette navnet finnes også fra før i 
Ringerike, så det kan derfor ikke brukes.  
 

Da saken var ute på høring, fikk vi også forslag om Elvebakken fra Roger Robertsen. 

Rådmannen foreslår at veien får dette navnet. 

 

Stedsnavntjenesten har ingen merknader til navnet. 

 

5. Veien som tar av fra Østsideveien i Nes i Ådal ved Gravlimoen og går fram til 
kommunedelet mot Sør-Aurdal ved Storbråtåsætra, skal også få navn. Sør-Aurdal 
kommune har vært i kontakt med Anders Holte, som er formann for veien. Han sier at 



Gråhattveien er navnet som blir brukt på denne veien. Dette er navnet veien har i Sør-
Aurdal kommune. Rådmannen ønsker at veien skal hete det samme i Ringerike kommune. 
Rådmannen foreslår derfor Gråhattveien. 
 

Stedsnavntjenesten har ingen merknader. 

 

6. Den siste, er veien som går til Treknattlia hyttefelt i Hedalen. Per Lome i Treknattlia 
hyttevel har sendt oss brev og kart som viser at Treknattliveien er navnet som brukes på 
veien. Rådmannen foreslår at Treknattliveien vedtas som navn. 
 

Stedsnavntjenesten har ingen merknader. De skriver at alternativt kunne veien kalles 

Treknattlia, så navnet ikke blir så langt. Siden hytteeierne allerede bruker Treknattliveien, 

går rådmannen inn for dette navnet. 

 

Juridiske forhold  
  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 
18.05.1990. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
I møtet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.11.2013 ble Bjørkeveien (vei nr.1), 
Strandveien (vei nr. 2) og Tangeveien (vei nr.4) vedtatt. Siden disse tre navnene er i bruk fra 
før enten i Ringerike eller Hole, går rådmannen inn for at det vedtas nye navn. 
 
Informasjon og høringer 
  
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 anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort i 
samarbeid med grunneiere, beboere, lokal kjente, velforeninger, historielag og 
Stedsnavntjenesten.  
 
Saksdokumenter 
 
Trykte: 



• Kartbilag påtegnet Bjørketråkket (1) 
• Kartbilag påtegnet Pumpehusveien (2) 
• Kartbilag påtegnet Ekornrudveien (3) 
• Kartbilag påtegnet Elvebakken (4) 
• Kartbilag påtegnet Gråhattveien (5) 
• Kartbilag påtegnet Treknattliveien (6) 

 
Utrykte: 

• Utgående brev til oppsitterne til vei nr. 1, 03.05.2012 
• Utgående brev til oppsitterne til vei nr. 2, 04.05.2012 
• Utgående brev til oppsitterne til vei nr. 3, 19.12.2012 
• Utgående brev til oppsitterne til vei nr. 4, 09.05.2012 
• Inngående e-post fra Eivind Bjerke, 12.12.2012 
• Inngående e-post fra Nils Fransrud, 14.05.2012 
• Inngående brev fra Grethe og Jan Skaug, 22.05.2012 
• Inngående brev fra Lars Andreas Volden, 23.05.2012 
• Inngående epost fra Anne Helene Frøislie, 03.01.2013 
• Inngående brev fra Jorun Hagen, 07.01.2013 
• Inngående brev fra Espen Hagen og Line Delbeck, 10.01.2013 
• Inngående e-post fra Ingrid H. Eriksen 28.05.2012 
• Inngående e-post fra Roger Robertsen 30.05.2012 

• Inngående e-post fra Sør-Aurdal kommune angående vei nr.5, 01.11.2012 
• Inngående e-post fra Per Lome, Treknattlia hyttevel, 29.10.2012 
• 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, 14.02.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Elin Green 


