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Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Rådmannens innstilling:
1. Vei, nummerert vei 1, med start fra Nessetveien til vei-ende får navnet:

Reier Bølstads vei
2. Vei, nummerert vei 2 , fra kryss med vei 1 kryss, til kryss med vei 3,

får navnet: Lars Torsens vei.
3. Vei, nummeret vei 3, fra første kryssing med vei 1, til andre kryssing med

vei 3 får navnetOlle Jonsens vei.

De tre veienes plassering går fram av kartet, vedlegg 2

Vedlegg

Vedlegg 1 Oversiktskart.
Vedlegg 2 Kart som viser veier for navnsetting. (vei nr. 1, 2, 3)
Vedlegg 3 Oversiktskart A
Vedlegg 4 Navneforslag Ås historielag, 14. 02.05
Vedlegg 5 Navneforslag Ås historielag, 1.3 05
Vedlegg 6 Navneforslag Bølstad vel, 25.02.11

Vedlegg 1 Oversiktskart.pdf, Vedlegg 2 Kart som viser veier for navnsetting.pdf,
Vedlegg 3 Oversiktskart B.pdf, Vedlegg 4 Navneforslag Ås historielag 14.02.05.pdf,
Vedlegg 5 Navneforslag Ås historielag 01.03.05.pdf, Vedlegg 6 Navneforslag Bølstad
vel 25.02.11.pdf
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:

Bølstad er et tidligere hytteområde, som er regulert til boligformål.
Navnet på feltet har vært Bølstadfeltet. Dette navnet har også vært benyttet på
veien inn på området (siden 1999).
Oppkjøring til området er via rundkjøringen v/ Vinterbrosentret (Nessetveien).
Feltet ligger inntil Togrenda, men det er ingen direkte tilknytning med kjørbare veier
mellom disse to byggefeltene. Dette skjer via Nessetveien.

Feltet er delvis opparbeidet, når det gjelder de veiene som er regulert inn på kartet.
En utbygger er i gang med å opparbeide (bygge) på deler av området for å legge ut
for salg.

Det finnes et vedtak i hovedutvalget fra juni 1997 om at Kirkerudveien (ved
Nordbytun ungdomsskole) senere skulle forlenges til Vinterbrosentret, og at hele
denne forlengelsen skulle få navnet Kirkerudveien.
(Se kart, vedlegg 3).
Det er deler av denne veien som er Vei 1 i det som nå ligger til behandling.
Opparbeidelsen av denne veien, vil ligge langt fram i tid, da dette kun finnes som et
forslag i kommuneplansammenheng.

Rådmannen vil ikke foreslå Kirkerudveien som navn på Vei 1, begrunnet med at en
da vil få en todeling av adressatene til Kirkerudveien. En adressering som ville være
gjeldende i mange år. Dette forholdet gjør det vanskelig å finne fram, samt strider
med prinsippet med at veinavnet skal være som en del i etsamordnet system.
Navnet og gården Kirkerud befinner seg også geografisk langt borte fra Nessetveien,
og Bølstadfeltet.
Det foreslås derfor et annet navn på Vei 1.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
I samråd med adressemyndigheten (Oppmålingsvesenet) foreslår rådmannen at det
blir 3 nye veier i adressesystemet.

Vei 1 er tilførselsveien inn på området. Plasseringen av vei 1 og vei 2 , går fram av
kart, samt forslaget til vedtak.

Etter retningslinjene for navnsetting av veier, er Ås historielag og Bølstad vel
forespurt om veinavnsforslag. Ås historielag har gitt to forskjellige forslag til navn,
vedlegg 4 og vedlegg 5. Forslagene er fra 2005, hhv. 14. februar og 1. mars.

Bølstad vels forslag er fra 2011.(Vedlegg 6)

På det tidspunkt Ås historielag ble forespurt var det ikke avklart hvordan
veinavningen skulle foregå. De har derfor i hvert av sine forslag foreslått 4 veinavn,.

Forslag av 14. februar:
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1. Fugleveien (vei 1)
2. Rugdeveien
3. Jerpeveien
4. Rødstrupeveien
5. Korsnebbveien

Forslag av 1. mars :

1. Historieveien (vei 1)
2. Børdestadveien
3. Reier Bølstads vei
4. Lars Torsenes vei
5. Olle Jonsens vei

Bølstad vels forslag:

1. Vinterbroveien
2. Vinterbro terrasse
3. Vinterbrobakken

Generelt
Rådmannen gjør oppmerksom på at Bølstadnavnet er brukt to forskjellige steder, -
på to forskjellige gårder. En bør derfor unngå å bruke dette navnet i framtidig
navnsetting på veier, for å unngå forvekslinger.

Ås historielags forslag av 14. februar 05, foreslår fuglenavn på veiene, med
Fugleveien som navn på vei 1. Forslagene er fuglenavn som er typiske for området.
Fuglenavn som grunnlag for veinavn er brukt før, - f.eks. i Togrenda rett ved.
Imidlertid er ingen av fuglenavnene som historielaget foreslår, benyttet på veier
innen Ås kommune tidligere.

I vedlegg 5 gjøres det rede for forslagene til veiene.
Som navn på vei 1 foreslås Historieveien. Bakgrunnen for dette er Karl XII’s ferd mot
Akershus festning i 1716.
Fra historiske kilder vet vi at svenskehæren kom ned Askehaugbakken og ut på
Bundefjorden på isen ved Nesset. Det er kjent at Olle Jonsen var eier på Bølstad fra
1707, og at han sendte søknad til kongen med erstatning for de skader han fikk på
grunn av svenskehærens frammarsj.

Første eier på Bølstad gård het Reier Bølstad.
På 1600-tallet het eieren Lars Torsen.
Det fjerde navnet som foreslås er Børdestadveien. Navnet har bakgrunn i en tidlig
skrivemåte av gårdsnavnet.

Bølstad vel foreslår tre navn med utgangspunkt i Vinterbronavnet.
Dette navnet har en relativt ny dato i dette området, og knytter seg til navnet på
kjøpesentret.
Det historiske og geografiske Vinterbro befinner seg en snau kilometer mot nord.
Det forslås navn som alle har Vinterbro i seg.
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Vurdering:

I historielagets forslag til navn av februar 05, foreslås fuglenavn.
Togrenda har også fuglenavn på sine veier, men det er ingen direkte kjøreforbindelse
mellom disse to feltene. Det vil derfor ikke være en selvfølge å velge fuglenavn for
veiene på Bølstadfeltet.

Forslagene fra Bølstad vel vil ikke bli forslått, da Vinterbronavnet historisk befinner
seg et annet sted. Det foreslås videre 3 navn hvor stammen er Vinterbro. Dette er
egnet til å skape navneforveksling.

Det forslås at det benyttes navn fra tidligere eiere fra Bølstad gård, som veinavn
innen feltet. Dette begrunnes med at området får navn som er unike for disse veiene,
og samtidig har historisk tilknytning til området.

Konklusjon:
Vei 1, hovedveien inn på området, får navnet Reier Bølstads vei.
Vei 2 får navnet Lars Torsens vei.
Vei 3 får navnetOlle Jonsens vei

Vei 1 får dette navnet begrunnet i at Reier Bølstad var første kjente bruker av gården
Bølstad. Han var eier og bruker på slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600.

Vei 2 og vei 3 får navn fra tidligere eiere på Bølstad gård, i historisk rekkefølge

Lars Torsen var eier på 1600-tallet
Olle Jonsen var eier fra 1707


