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Veinavn Fylkesveier -Kroer -NY BEHANDLING

Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 13/04566-11
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Rådmannens innstilling:
1. Veien fra Revaugkrysset (Fv 54) til krysset (Fv 54/Fv 60) ved Kroer kirke, får

navnet Kroerveien.
2. Veien fra Kroer kirke (Fv 54) til kommunegrensen til Hobøl, får navnet

Hobølveien.
3. Veien fra Revaugkrysset (Fv54/Fv60) til grense mot Vestby kommune (Garder)

får navnet Garderveien.

Ås, 20.03.2014

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg:
Saksgang-navnsetting.pdf

Vedtak i saken sendes til:
Oppmålingsvesenet v/ Halvor Bruun

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Navnsetting av fylkesveier i Kroer har vært behandlet i hovedutvalg for oppvekst og
kultur i to omganger,
7.november 2013, -hvor saken ble utsatt.
Videre i hovedutvalgets møte 22. januar 2014.

Her ble følgende vedtak gjort:

1. Veien ( Fv 54) mellom Revaugkrysset via Kroer kirke og til kommunegrensen
til Hobøl får navnet KROERVEIEN
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2. Veien (Fv 4) FRA Teigenkrysset til Vestby grense (mot Garder) får navnet
GARDERVEIEN

3. Veien fra Revaugkrysset til Teigenkrysset får navnet BRAATEVEIEN

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

Fakta i saken:
Gjennom linkene under kan man se navneloven, som bla a inneholder dette:

Skrivemåte og hvordan denne fastsettes.
Gårdsnavn - skrivemåte
Stedsnavnsregistret (SSR)

Lov om stedsnavn:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11

Språkrådets hjemmeside:
http://www.sprakradet.no/Tema/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/

Stedsnavnregistret finner du her:
http://www.kartverket.no/Kart/Stedsnavn/Sentralt-stadnamnregister-SSR/

Videre vises til våre vedtatte retningslinjer for navnsetting.(Vedlegg)

Alle veiene det foreslås navn på ligger i Kroer skolekrets.

Vurdering:
Det vises til pkt. 1 i vedtak av 22. januar. Her ble det bestemt at veien mellom
Revaugkrysset via Kroer kirke og til kommune (og fylkesgrense) skulle få navnet
Kroerveien.
Pkt. 1 i vedtaket innebærer at adressatene langs Kroerveien (fra Sentralkrysset til
Revaugkrysset) må skifte nummer i adresseringen, om en velger å opprettholde
dette navnevalget. Dette skjer fordi en i Hobøl kommune allerede hadde navnsatt
denne fylkesveien i Hobøl og fram til grensen mot Ås, - med navnet Kroerveien.
Nummereringen vil bli vanskelig å finne ut av om denne ikke er fortløpende.
Nåværende adressater i Kroerveien vil derfor måtte endre nummereringen på sine
adresser, om hovedutvalget opprettholder sitt navnevalg. Det foreslås at
hovedutvalget gjør en ny vurdering på bakgrunn av ovennevnte opplysninger. .

Rådmannen fremmer således sitt forslag på nytt:- bruken av navnet KROERVEIEN
gis på strekningen fra Revaugkrysset til krysset ved Kroer kirke. Herfra får denne
veien navnet HOBØLVEIEN til Hobøl grense ved Bakk .
Dette innebærer at den veien som går fra Ås sentrum beholder dette navnet fram til
det som tradisjonelt er sentrum i bygda -, Kroer kirke.
Veien fra krysset ved Kroer kirke til Hobøl grense, foreslås å få navnet Hobølveien.

Når det gjelder pkt. 3 i vedtaket er det her gjort vedtak om navnet BRAATHEVEIEN.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
http://www.sprakradet.no/Tema/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/
http://www.kartverket.no/Kart/Stedsnavn/Sentralt-stadnamnregister-SSR/
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Her er det to forhold som er verdt å merke seg; det er skrivemåten på navnevalget,
samt at veinavn med tilnærmet samme skrivemåte allerede er benyttet i området,
-på Danskerudfeltet, gjennom Bråtenveien. Beklageligvis var det rådmannen som

brakte inn forslaget om veinavnet Bråteveien.

Da disse navnene er svært like, kan man fort kan komme til å forveksle disse
navnene, - uansett skrivemåte. Rådmannen vil foreslå at dette navnet ikke benyttes,
da en beslektet variant av dette navnet allerede er i bruk.

Når det gjelder veinavn, er skrivemåten for disse underlagt norske rettskrivingsregler.
Skrivemåte av vedtatt veinavn, Braatheveien, har en skrivemåte som ikke vil bli
godkjent som offisielt veinavn.

Rådmannen vil videre gjøre oppmerksom på at Kaksrudnavnet (som var blant
forlagene i siste hovedutvalgsmøte) er i bruk på Kaksrud i Nordby (Kaksrudgata). En
vil ikke anbefale dette brukt i Kroer, for å hindre navneforveksling.
Skrivemåten følger stedsnavnloven.

Konklusjon med begrunnelse:
Bruk av navnet Kroerveien
Som beskrevet over vil navnevalget Kroerveien få konsekvenser for adressater som
i dag ligger langs Kroerveien. Rådmannen foreslår at navnet Kroerveien benyttes på
forlengelsen av nåværende Kroervei, - fra Revaugkrysset til krysset ved Kroer kirke.
Veien fra dette krysset til grensen mot Hobøl får navnet Hobølveien.

Skrivemåten på navn
Allment er det slik at stedsnavn i offentlig bruk skal skrives i samsvar med reglene i
stedsnavnloven. Ifølge stedsnavnloven skal alle vedtatte skrivemåter av stedsnavn,
også adressenavn, innmeldes i Sentralt stedsnavnregister. (SSR)
(Link til SSR, finnes i teksten over). Dette registret inneholder ikke bare vedtatte
navn, men også såkalte godkjente navneformer, - det vil si skrivemåter som var i
offentlig bruk da stedsnavnloven tok til å gjelde 1. juli 1991.
Skrivemåten BRAATHEVEIEN finnes ikke blant de godkjente skrivemåtene.

Rådmannen foreslår at navnet på veien mellom Revaugkrysset, gjennom
Teigenkrysset til Vestby grense (Garder), får navnet Garderveien.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Straks vedtaket er gjort.


