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Adressenavn, Ås kommune 

 

Vi har jamført navnene med opplysningene i Sentralt stedsnavnregister (SSR) og vårt 

arkiv (herredsregisteret og bustadnavnarkivet), og våre merknader følger nedenfor. 

Opplysninger om navnenes betydning er hentet fra bind II av oppslagsverket Norske 

Gaardnavne. 

 

To av navnene, Almveien og Heggveien, var innom oss for uttalelse i 2013. Vår 

merknad var da som følger: 

 

"Det er også litt underlig at veinavna Almveien og Heggveien er vedtatt uten binde-e. 

Bjørkeveien og Askeveien fins allerede i området, og de har skrivemåte med binde-e i 

SSR. Sammensetninger med trenavna alm- og hegg- er vanlig med 

sammensetningsfuge, i dette tilfellet binde-e, jf. ord som almeblomst, 

almegrein/almegren, almelund, almetre, heggeblom, heggeblomst, heggebladlus, 

heggebær, heggetre, heggeduft (alle disse orda er oppført i Tanums store 

rettskrivingsordbok). Almveien og Heggveien er så vidt jeg ser ikke meldt inn til SSR. 

 

Det er ikke noe gjennomgående system som gir regler for bruken av 

sammensetningsfuger i substantiv, men en kan peke på visse ordgrupper som oppfører 

seg mer eller mindre likt. Binde-e er ofte brukt når enstava ord inngår som førsteledd i 

ei sammensetning, særlig når førsteleddet er et dyre- eller plantenavn: bjørketre, 

bjørnejakt, bukkesprang, fiskemat, geiteragg, grisebinge, hestegal, kattemat, lusekam, 

oretre, ormegress, revesaks, saueskinn, torskerogn). Sammensetningsfuger som binde-e 

og binde-s har kommet inn i språket først og fremst for å lette uttalen av 

sammensetninger" (brev til Ås kommune, datert 5.3.2013). 

 

Mange av adressenavnene har et personnavn som forledd, og for noen av dem har vi 

ikke klart å finne opplysninger om personene som er oppkalt. Vi gjør derfor 

oppmerksom på at det er et vanlig prinsipp å unngå å bruke navn på nålevende personer 

i adressenavnene. Helst bør det gå minst fem til ti år fra en person er død til man 

Ås kommune 

v/Sofie Skåra 

Sofie.Skara@as.kommune.no  
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eventuelt velger å ta i bruk personnavnet som del av et stedsnavn. Dette 

navngivingsprinsippet er i samsvar med anbefalingene i en FN-resolusjon vedtatt av 

United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) på en konferanse 

i Berlin i 2002 (VIII/2 Commemorative naming practices for geographical features). 

 

 

Adr. 

kode 

Navneforslag Merknader fra navnekonsulentene 

1005 Abel Bergstrøms vei Ingen merknader. 

1025 Amunds vei Ingen merknader til skrivemåten, men se innledende 

merknad om oppkalling. Navnet er allerede registrert i 

SSR med status Godkjent. 

1030 Arboretveien Ingen merknader. 

1040 Arneborgveien Ingen merknader. Navnet Arneborg er ikke registrert i 

SSR, men finnes i matrikkelutkastet fra 1950. 

1090 Bamseveien Ingen merknader. 

1145 Berget Ingen merknader. 

1170 Bilittveien Ingen merknader. 

1230 Bjørnstadveien Ingen merknader. Bjørnstad er vedtatt skrivemåte for 

bruksnavnet. 

1235 Blåfjellet Ingen merknader. 

1240 Bodils vei Ingen merknader til skrivemåten, men se innledende 

merknad om oppkalling. 

1350 Brekkeskog Ingen merknader. 

1490 Børsumveien Ingen merknader. 

1501 Christian Magnus 

Falsens vei 

Ingen merknader til skrivemåten, men vi gjør 

oppmerksom på at dette adressenavnet er så langt at 

det også må registreres en forkortet versjon i 

matrikkelen. 

1690 Dylterudveien Ingen merknader. Forleddet Dylte- i gårdsnavnet er 

ikke sikkert tolket, men kan kanskje komme av et 

persontilnavn. 

1698 Dysterbråtan SSR har bare registrert skrivemåten Dysterbråten for 

dette navnet, men uttaleopplysningene i vårt arkiv for 

navn med tilsvarende etterledd tilsier skrivemåten       

-bråtan eller -bråtån. Vi har derfor bedt Kartverket 

om å reise formell navnesak på dette bruksnavnet. 

Kommunen må vente til det er gjort vedtak om dette 

før det kan tas i bruk som adressenavn. 

1710 E 18 Denne forkortelsen skal skrives E18 uten mellomrom. 

Men dersom denne veistrekningen trenger et 

adressenavn, må det bli noe annet enn denne 

forkortelsen. Er det en mulighet å bruke navnet 

Europaveien, slik Ski kommune har gjort? 
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1727 Eikelibuen Ingen merknader. 

1840 Eldorlia Ingen merknader. Gårdsnavnet Eldor kommer fra 

norrønt Eldhóll 'Ildhaugen', der l-en til slutt i navnet 

har gått over til r ved dissimilasjon. 

1850 Eldorveien Ingen merknader. 

1935 Emilies vei Ingen merknader til skrivemåten, men se innledende 

merknad om oppkalling. 

1937 Emily Kirkeruds vei Ingen merknader til skrivemåten, men se innledende 

merknad om oppkalling. 

1982 Feltspatveien Ingen merknader. 

1990 Fjeldstadveien Vi tilrår skrivemåten Fjellstadveien i samsvar med 

norsk rettskrivning og skrivemåten av bruksnavnet i 

SSR. Adressenavnet er dessuten allerede registrert i 

SSR med skrivemåten Fjellstadveien (status 

Godkjent). 

2070 Fredrik A. Dahls vei Ingen merknader til skrivemåten, men se innledende 

merknad om oppkalling. 

2090 Furustubben Ingen merknader. 

2105 Fålesloråsen Ingen merknader. Gårdsnavnet Fåle er forklart som 

norrønt Foli 'føll, unghest', kanskje opprinnelig brukt 

som navn på sjøen som nå kalles Pollen. Ordet slor 

betyr 'våtlendt og fet gressmark ved et tjern'. 

2110 Gamle Hogstvetvei Her ville vi vente bestemt form av navnet dersom det 

passer med den lokale uttalen, altså Gamle 

Hogstvetveien, jf. at Hogstvetveien allerede er 

registrert som adressenavn i SSR. Gårdsnavnet 

Hogstvet kommer av norrønt Haugsþveit, en 

sammensetning av ordene haug + þveit 'utskilt part'. 

2120 Gamle Kroervei Her ville vi vente bestemt form av navnet dersom det 

passer med den lokale uttalen, altså Gamle 

Kroerveien. Adressenavnet Gamle Kroervei er 

imidlertid allerede registrert i SSR med status 

Godkjent. Gårdsnavnet Kroer er en flertallsform av 

det norrøne hunkjønnsordet kró 'krå, krok'. 

2176 Glimmerveien Ingen merknader. 

2178 Gneisveien Ingen merknader. 

2179 Gosenveien Ingen merknader. 

2180 Granheimlia Ingen merknader. 

2185 Granheimtunet Ingen merknader. 

2245 Grunnfjellsveien Ingen merknader. 

2255 Grøterudveien Ingen merknader. Gårdsnavnet Grøterud kommer 

trolig av norrønt Grjótruð 'stenrydningen'. 

2260 Gråbeinstien Ingen merknader. 

2560 Hesteskoen Ingen merknader. 
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2605 Holtveien Ingen merknader. 

2755 Hønsestigen Ingen merknader. 

2758 Høvelkroken Ingen merknader. 

2760 Høyungsletta Ingen merknader. 

2820 Ileveien Ingen merknader. 

2822 Israndveien Ingen merknader. 

2832 Johan L. Hirsch vei Navnet må skrives med genitivs-s: Johan L. Hirschs 

vei. 

2855 Kaksrudgata Ingen merknader. Forleddet i gårdsnavnet Kaksrud 

kan komme av det norrøne mannsnavnet Kalfr. 

Uttalen /kaks´ru/ av Kalfsrud må i så fall komme av at 

l-en i uttalen har falt bort, hvorpå fs har gått over til ks 

(det finnes mange eksempler på tilsvarende 

lydendring). 

2860 Kilehagen Ingen merknader. 

2870 Kirkerudveien Ingen merknader. 

2960 Klaveveien Ingen merknader. 

3025 Kråkstadveien Ingen merknader til skrivemåten, men adressenavnet 

Kråkstadveien finnes allerede i Ski kommune. Er dette 

en fortsettelse av den samme veien? 

3035 Kvartsveien Ingen merknader. 

3037 Kveldroveien Ingen merknader. 

3100 Landåsveien Ingen merknader. 

3155 Langlisletta Ingen merknader. 

3160 Lensmann Østerns vei Ingen merknader til skrivemåten, men se innledende 

merknad om oppkalling. 

3200 Lettvintveien Ingen merknader. 

3345 Lunneveien Ingen merknader. 

3430 Marie Kirkeruds vei Ingen merknader til skrivemåten, men se innledende 

merknad om oppkalling. 

3435 Markusløkka Ingen merknader. 

3610 Myrerveien Ingen merknader. 

3635 Myråsdalen Ingen merknader. 

3700 Nedre Bekk vei Dette adressenavnet er allerede registrert i SSR med 

de godkjente skrivemåtene Nedre Bekkvei og Nedre 

Bekk vei. Vi ville imidertid vente bestemt form av 

dette navnet, altså Nedre Bekkveien, jf. at Bekkveien 

allerede er registrert som adressenavn i SSR. 

3710 Nessetveien Vi tilrår skrivemåten Neseveien, jf. at 

bustadnavnarkivet har registrert sammensetningen 

/ne:´səbærjə/. Alternativt Nesveien hvis det passer med 

den lokale uttalen. 

3715 Nesset terrasse Vi tilrår skrivemåten Neset terrasse i samsvar med 

norsk rettskrivning, men er dette et etterledd som 
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passer på området? Utenlandske lånord som allé, 

aveny, chaussé og terrasse er noe brukt i de større 

byene, men passer mindre bra i småbyer og i 

bygdemiljøer der det ikke er tradisjon for slike ord i 

adressenavnene. 

3730 Nordbyfaret Ingen merknader. 

3750 Nordbyveien Ingen merknader. Dette adressenavnet er allerede 

registrert i SSR. 

3755 Nordengveien Ingen merknader. 

3770 Nordre Skuterudvei Her ville vi vente Nordre Skuterudveien i bestemt 

form. Forleddet i gårdsnavnet Skuterud er det norrøne 

mannsnavnet Skúta. 

3970 Nøstvetveien Ingen merknader. Gårdsnavnet Nøstvet kommer av 

norrønt Nautsþveit, en sammensetning av ordene naut 

'kveg' (muligens brukt som tilnavn) + þveit 'utskilt 

part'. 

4045 Olav L. Moens plass Ingen merknader. 

4055 Ole Sverres plass Ingen merknader. 

4255 Pentagonveien Ingen merknader. 

4280 Polleveien Ingen merknader. Pollevannet er vedtatt skrivemåte 

for navnet på vannet. 

4352 Revaugberget Vi tilrår skrivemåten Revhaugberget i samsvar med 

skrivemåten i SSR og navnets opphav (norrønt 

Refhaugar, 'Revehaugene').  

4353 Revjatoppbrua Vi har ingen opplysninger om navnet i vårt arkiv, men 

dersom det er kjent og brukt lokalt, har vi ingen 

merknader. 

4355 Ringkollen Vi har ingen opplysninger om navnet i vårt arkiv, men 

dersom det er kjent og brukt lokalt, har vi ingen 

merknader. 

4358 Ringnestunnelen Ingen merknader. 

4630 Seierstenåsen Vi tilrår skrivemåten Seiersteinåsen i samsvar med 

anbefalt skrivemåte i SSR og uttalen /sęi´əṛṣṭęin/ i 

bustadnavnarkivet. 

5005 Slorhøgda Vi har ingen opplysninger om navnet i vårt arkiv, men 

dersom det er kjent og brukt lokalt, har vi ingen 

merknader. 

5010 Smebølveien Vi tilrår skrivemåten Smedbølveien i samsvar med 

skrivemåten i SSR, norsk rettskrivning og navnets 

opphav. Gårdsnavnet Smedbøl, norrønt Smiðabœli, er 

en sammensetning av ordene smiðr 'smed' og bœli 

'bosted'. 

5015 Smiebakken Vi har ingen opplysninger om navnet i vårt arkiv, men 

dersom det er kjent og brukt lokalt, har vi ingen 
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merknader. 

5020 Snarveien Ingen merknader. 

5035 Snekkerveien Ingen merknader. Dette adressenavnet er allerede 

registrert som vedtatt i SSR. 

5155 Sollihagen Ingen merknader. 

5160 Solliveien Ingen merknader til skrivemåten, men vi gjør 

oppmerksom på at dette navnet blir svært likt det 

allerede eksisterende Solveien. Kommunen bør 

vurdere om det går an å bruke et annet etterledd i dette 

adressenavnet for å unngå forveksling. 

5365 Støkkenbrua Ingen merknader. Gårdsnavnet Støkken, norrønt 

Stykkin, er en sammensetning der etterleddet er det 

norrøne ordet vin 'naturlig eng, beite', mens forleddet 

trolig er ordet stokk. 

5430 Søndre Skuterudvei Her ville vi vente Søndre Skuterudveien i bestemt 

form. Forleddet i gårdsnavnet Skuterud er det norrøne 

mannsnavnet Skúta. 

5590 Tofaret Ingen merknader. Gårdsnavnet To kommer av det 

norrøne hunkjønnsordet tó 'gressplett, liten grønning 

mellom klipper og kratt'. 

5740 Tunveien Ingen merknader. 

5780 Tømmerveien Ingen merknader. 

5835 Universitetstunet Ingen merknader. 

5840 Utsiktsveien Ingen merknader. 

6025 Vinterbromyra Ingen merknader. Vinterbro er vedtatt skrivemåte for 

grendenavnet og poststedsnavnet. 

6040 Vollholen Ingen merknader. 

6045 Vollstubben Ingen merknader. 

6100 Von Sibberns vei Vi viser til innledende merknader om oppkalling. 

Dersom personen som skal oppkalles skrev navnet sitt 

von Sibbern, må også adressenavnet skrives med liten 

forbokstav, altså von Sibberns vei. Jf. adressenavnene 

von der Lippes gate og von Øtkens vei i Oslo. 

6207 Østensjøveien Ingen merknader. 

6208 Øvreveien Ingen merknader. 

6250 Åsveien Ingen merknader. Dette adressenavnet er allerede 

registrert i SSR. 

5367 Støttumveien Ingen merknader til skrivemåten, men dette 

adressenavnet er allerede registrert i Vestby 

kommune. Er dette en fortsettelse av den samme 

veien? 

1760 Ekebergveien Ingen merknader. 

1020 Almveien Se innledende merknad. 

2390 Heggveien Se innledende merknad. 
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3705 Nedre Pentagonvei Her ville vi vente skrivemåten Nedre Pentagonveien i 

bestemt form, jf. forslaget Pentagonveien ovenfor. 

2290 Gultvetveien Navnesaken om gårdsnavnet Gultvet ligger til 

behandling hos Kartverket. Kommunen må vente til 

det er gjort vedtak i denne saken før navnet kan tas i 

bruk som del av et adressenavn. 

4760 Sjødalveien Her ville vi vente skrivemåten Sjødalsveien med 

binde-s, jf. tilsvarende navn i SSR. 

1481 Burumveien Ingen merknader. Gårdsnavnet Burum, norrønt 

Búreimr eller Búreimar, er en sammensetning der 

etterleddet er ordet heimr 'bosted' og forleddet trolig er 

ordet bur, som ofte brukes i navn på høyder og fjell. 

2558 Hestehagen Ingen merknader. 

4295 Rasmus Solbergs vei Ingen merknader til skrivemåten, men se innledende 

merknad om oppkalling. 

6030 Vinterbroveien Ingen merknader. Vinterbro er vedtatt skrivemåte for 

grendenavnet og poststedsnavnet. 

6023 Vinterbrobakken Ingen merknader. Vinterbro er vedtatt skrivemåte for 

grendenavnet og poststedsnavnet. 

6027 Vinterbro terrasse Ingen merknader til skrivemåten, men er dette et 

etterledd som passer på området? Utenlandske lånord 

som allé, aveny, chaussé og terrasse er noe brukt i de 

større byene, men passer mindre bra i småbyer og i 

bygdemiljøer der det ikke er tradisjon for slike ord i 

adressenavnene. Vinterbro er vedtatt skrivemåte for 

grendenavnet og poststedsnavnet. 

2395 Helgestadveien Ingen merknader. 

3545 Moer allé Ingen merknader. Gårdsnavnet Moer er en 

flertallsform av ordet mo 'sand- eller grusslette'. 

5372 Sutterholveien Ingen merknader. Gårdsnavnet Sutterhol, norrønt 

*Sútarahóll, betyr 'Skomakerhaugen'. 

2595 Holstadkroken Ingen merknader. Gårdsnavnet Holstad kommer av 

norrønt Hávarðsstaðir, der førsteleddet er 

mannsnavnet Håvard. 

2160 Garderveien Ingen merknader til skrivemåten, men dette 

adressenavnet er allerede registrert i Vestby 

kommune. Er dette en fortsettelse av den samme 

veien? 

5366 Støkkenbråten SSR har bare registrert skrivemåten Støkkenbråten for 

dette navnet, men i bustadnavnarkivet har vi registrert 

uttalen /stø`kkənbrå:tan/. Vi har derfor bedt Kartverket 

om å reise formell navnesak på dette bruksnavnet. 

Kommunen må vente til det er gjort vedtak om dette 

før det kan tas i bruk som adressenavn. 
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5007 Slørstadveien Ingen merknader. Førsteleddet i gårdsnavnet Slørstad 

kommer av et elvenavn Slufra eller Slufr. 

4290 Pukstadveien Ingen merknader. Forleddet i gårdsnavnet Pukstad er 

det norrøne ordet púki 'djevel'. 

Nye veier i høst: 

3973 Odd Tandbergs plass Vi viser til innledende merknad og prinsippet om å 

ikke oppkalle nålevende personer. Vi anbefaler derfor 

kommunen å finne et annet navn på denne plassen. 

1043 Askehauglia Ingen merknader. 

2570 Himmelstien Her ville vi vente skrivemåten Himmelstigen, jf. 

uttrykket, men det er kanskje ment som et ordspill på 

ordet sti, jf. de tre neste forslagene? 

5719 Trappestien Ingen merknader. 

5723 Trollstien Ingen merknader. 

3437 Markusstien Ingen merknader. 

 

 

Vi minner kommunen om at alle nye adressenavn skal meldes inn til Sentralt 

stedsnavnregister v/Kartverket, 3507 Hønefoss eller på e-post post@kartverket.no, jf. § 

12 i stedsnavnloven. Lenke til skjema for innmelding av adressenavn finnes på denne 

siden: http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Adresser/Kommunen-

som-adressemyndighet/adresseveilederen/. Melding om vedtak skal også sendes til 

stedsnavntjenesten, jf. § 9 i forskriften til stedsnavnloven. 

 

 

For navnekonsulentene Vidar Haslum og Botolv Helleland 

 

 

Line Lysaker Heinesen 

Sekretær/førstekonsulent 
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