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Sak 50/13: Veinavn fylkesveien i Kroer

Bonsak Hammeraas <bonsak.hammeraas@gmail.com> 6. november 2013 kl. 14.29

Til: Laila P Nordsveen <lailapn@online.no>, AS AP Johan Alnes <johan.alnes@as.kommune.no>, AS AP Anne

Oden marck <anne@odenmarck.no>, "oia. nordal@asplanviak.no" <oia. nordal@asplanviak.no>

Jeg har sett litt på veiene som er nevnt i rådmannens forslag i sak 50/13 til formannskapet. Har vurdert

rådmannens forslag og finner flere veinavn for lokale og lite informative hvor de fører. Har satt opp forslag til etetr

mitt skjønn mer logiske navn på disse fylkesveistreknignene i As kommune.

Man bør se på hele veisystemet mellom Danskerud og Vestby/Holbøl kommuner.

1. sik det oppfattes i dag er at Kroerveien starter ved Sentralkrysset, går via Danskerud, Revhaug, Rødskrysset

og til Teigenkrysset (ved Teigensaga), hvor veien går over kommunegrensa til Vestby og ender ved Vestby

stasjon. For denne strekningen i Vestby kommune heter veien Kroerveien.Hele strekningen fra rundkjøringa i

Sentralkrysset til Teigen (Vestby-grensa) og videre til Vestby stasjon har samme nummer: Fv. 51. Det er derfor

naturlig at strekningen i As kommune Sentralkrysset til Teigenkrysset {Vestby grense) får navnet

Kroerveien.

Rådmannens forslag 3 og 4: Brateveien/Topperveien. Det er en sammenblanding her i rådmannens forslag 3 og

4 slik at deler av veien har to navn.

2. Fra Teigenkrysset går det også en vei, Fv. 4, via Kaksrud over mot Garder. Et naturlig navn på denne

strekningen som ligger i Ås kommune langs Fv. 4 Teigenkrysset til Vestby grense gis navnet

Garderveien.

Kommentar: Her kjører man veien mot Garder. Bussene benevnes til Garder. Det vil gi en naturlig retning på veien

at den går til Garder. Navnet Topper er veldig lokalt og lite kjent.

Rådmannens forslag 3 (deler av): Topperveien.

3. Strekningen fra Revhaugkrysset {Revaug) via Kroer kirke til Bakk {Hobøl grense) er Fv. 54 og bør gis

navnet Hobolveien.

Kommentar: Dette er veien som svinger av fra revhaugkrysset og går over til Hobøl. Det vil være logisk å da kalle

strekningen i As kommune (frem til kommunegrensa ved Bakk) for Hobølveien. Da vet de som kjører at de

kommer over til Hobøl. Det er mye kjøring etter GPS på denne strrekningen.

Rådmannens forslag: Bakkveien.

4. Strekningen Kroer kirke til Rødskrysset er Fv. 60 bor gis navnet Helgestadveien.

Kommentar: Veien går over Helgestad. Rådmannens forslag følges.

Rådmannens forslag: Helgestadveien.
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Med hilsen

Bonsak Hammeraas,
Kroerveien 106,
1430 As.
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