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Veinavn fylkesveier - Kroer

Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 13/04566-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.11.2013
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.01.2014

Rådmannens innstilling:
1. Veien( Fv 54) mellom Revaugkrysset og krysset ved Kroer Kirke (Fv 60) får

navnet KROERVEIEN

2. Veien (Fv 54) kryss ved Kroer kirke (Fv 60) til kryssing av kommunegrense til
Hobøl, ved Bakk, får navnet HOBØLVEIEN

3. Veien mellom Vestby grense (Fv4) til kryss med Fv 60 (Teigen) får navnet
GARDERVEIEN

4. Fv4 mellom kommunegrensen mot Vestby og fram til Revaugkrysset (kryss med
Fv 54) får navnet BRÅTEVEIEN.

5. Veien mellom kryss Fv 4/Fv60 og fram til krysset ved Kroer kirke (Fv 60 / Fv 54)
får navnet HELGESTADVEIEN.

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg:
Anne Marie Glende -uttalelse.pdf

Utskrift av saken sendes til :
Oppmålingsvesenet, v/ Saltkjelsvik

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Fra behandlingen 7. november 2013:
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Ås kommune er i gang med et prosjekt for at alle eiendommer i bygda skal få
veiadresse.
Dette saksforholdet gjelder navnsetting av fylkesveier.
Adressatene langs disse veiene har tidligere hatt kun adresse til fylkesveien og/eller
benyttet gårdsnavn/eiendomsnavn.

Kroerveien går fra Sentralkrysset og deler seg i Revaugkrysset (i Fv 60 og Fv 54)
Fylkesvei 54 (Fv 54) fortsetter mot Bakk og kommunegrensen til Hobøl.

Nå er det slik at navnet Kroerveien eksisterer både i Hobøl ( fra Elvestadveien til
kommunegrense mot Ås (ved Bakk)).
Fra Vestby starter Kroerveien i Vestby sentrum mot Ås, til kommunegrensa mot Ås
ved Teigen.
Imidlertid vil ikke dette bety navneforveksling så lenge de opererer med forskjellige
postnumre og kommuner.

Det foreslås at veien( Fv 54) mellom Revaugkrysset og krysset vedKroer Kirke får
navnet KROERVEIEN

Veien (Fv 54) videre fra kryss ved Kroer kirke til kryssing av kommunegrense til
Hobøl, ved Bakk bru, får navnet BAKKVEIEN
Navnet er knyttet til gårdsnavn beliggende ved kryssing av kommunegrensen mot
Hobøl.

Fv 4 fra Vestby heter Topperveien fram til Ås grense.
Det foreslås at denne navnebruken forsetter fram til krysset ved Teigen (Fv 4 –Fv
60).
Forlaget blir da at veien mellom Vestby grense (Fv4) til kryss med Fv 60 får navnet
TOPPERVEIEN

Fv4 mellom kommunegrensen mot Vestby og fram til Revaugkrysset(kryss med Fv
54) får navnet BRÅTEVEIEN.
Navnevalget er begrunnet i at det ligger to Bråtegårder langs denne veien, slik at
dette sees på som et naturlig navnevalg.

Veien mellom kryss Fv 4/Fv60 og fram til krysset ved Kroer kirke (Fv 60/ Fv 54)
får navnet HELGESTADVEIEN.
Navnevalget er begrunnet i gårdsnavn langs veien.

Kart, vedlegg 1.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013:
Saken utsettes.

Forslag som følger saken:
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende alternative forslag:
1. Strekningen i Ås kommune Sentralkrysset til Teigenkrysset (Vestby grense) får
navnet Kroerveien.
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2. Stekningen som ligger i Ås kommune langs Fv. 4 Teigenkrysset til Vestby grense
gis navnet Garderveien.
3. Strekningen fra Revhaugkrysset (Revaug) via Kroer kirke til Bakk (Hobøl grense)
er Fv. 54 og gis navnet Hobølveien.
4. Stekningen Kroer kirke til Rødskrysset er Fv. 60 gis navnetHelgestadveien.

Etter møtet i hovedutvalget skrev Ås avis om navnesaken, og ba om innspill på de
forslag som lå der.

Dette har ført til at vi har fått 4 skriftlige innspill:
Grete Marie Hagbø (Geodatasjef i Vestby kommune)
Hans B. Glende
Anne Marie Glende
Hans-Kristian Smedsrød

Geodatasjefen (Vestby kommune) vil ikke anbefale at en vei får samme navn på
tvers av kommunegrensene, men ber om de får et eget navn.
Av samme grunn vil ikke rådmannen foreslå at veien fra Kroer kirke til Hobøl grense
får navnet Kroerveien, men endrer sitt forslag til Hobølveien.
Videre endrer rådmannen sitt forslag gjennom at forslaget Topperveien endres til
Garderveien.
I forslaget var pkt. 3 litt forvirrende. Punktet Revaug er endret til Teigen, i det nye
forslaget.

Rådmannen vil understreke at det allerede er vedtatte veinavn i våre
nabokommuner. Kroerveien er brukt som navn på fylkesveier inn i vår kommune
både fra Vestby kommune og fra Hobøl kommune. Dette er en virkelighet vi må
forholde oss til.
I tillegg til å ta vare på historiske navn, skal navnene også fungere som et
hjelpemiddel til å finne fram.
Videre er det slik at vi har felles kartportal i Follo, hvor publikum kan søke på veinavn.
Vi tror publikum i liten grad vet når de krysser kommunegrenser.
På bakgrunn av det som er kommet fram har rådmannen justert deler av sitt
opprinnelige forslag av 7. november i fjor.

Pkt. 2 i forslaget endres navneforslaget fra Bakkveien til Høbølveien
Pkt. 3 endres til navneforslaget fra Topperveien til Garderveien.

Vurdering av saken:
Veinavnforslagene har vært diskutert internt, samt med representanter for Ås
historielag i møte 17. april.
Historielaget støttet forslagene slik de forelå før møtet i

Ikrafttredelse av vedtaket:
Straks vedtak er gjort
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