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Veinavn og adressering på c ampus

Bakgrunn
N MBU ønsker å gjennomføre skilting av veier på campusområdet. For å gjøre det enklere for alle å finne
frem på campusområdet har NMBU sett behov for å forenkle veinavn og adressering av bygninger. Det er
også behov for å tydeliggjøre hvorvidt veier er åpne for biltrafikk eller ikke. I tillegg etableres det nye
bygg o g veier, samtidig som noen fjernes. Veimønster og adressering vil måtte tilpasse seg dette.

Behovet oppstod i 2013, i forbindelse med utarb eiding av skilt og veikart for c ampusområdet. I oktober
2013 hadde NMBU møte med Ås kommune, hvor vi ble anbefalt å først se på selve navngivingen av veier.
Dette fordi adressering følger strenge regler basert på veinavn. I møte med kommunen ble det videre sagt
at det var noen forskjeller i de data som kommunen respektive veivesenet forvalter. Det har vært noen
uklarhe ter i hva som er riktig og hvem som sitter på de “riktige” dataene. Det er derfor uansett nødvendig
å harmonisere informasjonen på en måte som speiler hvordan c ampus brukes i dag.

Dette dokumente t legger fram noen utfordringer og ønsker angående eksisterende og fremtidig
adressering på campus Ås. Og foreslår nye veinavn samt endringer i eksisterende veinavn med et
overordnet mål om å forenkle navigeringen på campus. I nærmere fremtid er det ønskelig å fortsette en
dialog med kommunen om v idere adressering på campus.

Utfordringer med veinavn og dagens adressering i matrikkelen
I dag har noen bygninger flere adressepunkter med ulike gateadresser per bygning ( se figur 1
Urbygningen). Dette er flere punkter enn det som er ønskelig å kommun isere ut som brukerinformasjon
da mange punkter og adresser kan virke forvirrende for brukerne. Hvor er hovedinngangen? NMBU
ønsker å kommunisere adresser og punkter som primært viser på bygningenes definerte
hovedinnganger.

De mange veinavnene og adressene ser
ut til å komme fra en tradisjon hvor også
gangveier er gitt navn. Dette uten å
spesifisere at det er av typen gangvei.
Adressering for bil har tilsynelatende
derfor blitt gjort på e n måte som tar i
bruk gangveier og skaper et uoversiktlig
campusområde, spesielt for bilister som
kjører på GPS, noe som blir alt vanligere.
Et eksempel på dette er Fredrik A. Dahls
vei som begynner som bilvei, fo rtsetter
som gangvei, for å deretter gå r ov er til å
bli bilvei igjen. Tyngre kjøretøy og
vareleveringer er ekstra belastende.

Kartverket begrunner behov for flere adressepunkter med behov hos nødetatene. Regelen sier at
adressering alltid skal utgå fra den vei mot hvilken inngangen er rettet, og at alle innganger skal ha
adressepunkt. De mange navngitte veiene som går over område t, rundt bygningene, gjør da at mange
bygninger på Campus får flere ulike adresser. Men da flere veier som i dag ser ut som kjørbare bilveier
faktisk er gangveier eller avsperret med hindringer, vil informasjon om hvilken side som er hovedinngang
og nærmes te vei/parkeringsplass dit, være vesentlig å formidle.

FIGUR1 URBYGNINGEN
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Ønsker fra NMBU
Da den overordnede målsetningen er enklere navigering, og samsvar mellom NMBU sin informasjon og
Matrikkeldataene ønsker NMBU følgende:

- Veinavn endres slik at veier for biler er samm enhengende fra start til slutt .
Det er et mål at en sammenhengende vei ikke skal være delt opp i flere navn. Navn skal begynne
og slutte ved et kryss hvor veien ikke lenger anses å gå rett frem, eller ved veiens slutt.

- Ikke registrere g angveier med navn i matrikkelen . Det kan vurderes om gangveier ikke skal
registreres med navn i matrikkelen, for å forhindre at d isse blir benyttet som bilveier. De kan
fortsatt skiltes og brukes internt på Campus og da primært som informasjon til myke trafikanter.

- At gangveiers navn ikke brukes som adresse til bygninger.

- Bygningens veiadresse og nummer velges fra den vei mot hvilket bygningen har sin
hovedinngang .

- Andre innganger til samme bygning merkes med bokstav (figur 2 og 3 på side 3 ). Dette er den
måten andre universiteter, f.eks. Universitetet i Oslo (Blindern) er adressert på. Sammenlignet
med nummerering av bygninger på NMBU har dette området langt færre punkt også på store
bygninger. Utsnittene nedenfor viser eksempel på forskjellen. Utsnittene er tat t ut i samme
målestokk .

- NMBU er ikke mot at alle innganger nummereres og ønsker gi innspill til kommunen der hvor det
er mangler eller feil, som f.eks. ved BTB - bygningen. Ved vurdering kring hva som skal defineres
som inngang er AMK sitt behov for informasjon et godt utgangspunkt.

- Vurdere muligheten for å registrere bygningens navn i matrikkelen.
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FIGUR2 - ADRESSEPUNKTER PÅ BL I NDERN(NUMMER ANGIR ADRESSE PUNKT)

FIGUR3 - UTSNITT FRANMBU (NUMMER ANGIR ADRESSE PUNKT)

Prinsipper for navngivning av veier og navngivning av bygg
I forbindelse med at nye bygg og veier skal navngis har e iendomsavdelingen og
k ommunikasjonsavdelingen ved NMBU jobbet fram prinsipper for navngivning av veier og bygninger på
campus. Se link: https://www.nmbu.no/om/adm/eia/eiendomsinformasjon/bygg - og -
anleggsprosjekter/node/34197 .

Historisk sett har det ved navngivning av veier på campus Ås , blitt brukt navn på personer som har
betydd noe for utdanningsinstitusjonen eller navn som er knyttet til natur eller sted. Ved navngivning av
bygninger på campus Ås har dette skjedd på flere måter. Eksempler på dette er navn som forteller om en
funksjon eller aktivitet i bygget, navn som be skriver en detalj på bygningen, navn som er knyttet til sted
elle r navn som Cirkus og Tivoli so m ikke er lett å koble til noe.

Ved valg av vei navn vil NMBU videreføre samme tradisjon som tidligere, navn på personer eller navn
knyttet til natur eller sted. Store deler av campus er bilfritt, men v a releveranser og ordinær drift
medfører stor trafikk til og fra bygninger. Vei er skal i størst mulig grad være :

Gjennomgående eller blindveg med et klart endepunkt.
Åpen for ferdsel med samme type framkomstmiddel hele ve i en (enten blandet trafikk, sykkel - og
gangvei). Dette for å forenkle tilgang for vareleveranser og også lette orienteringen for gående og
syklende.

For navngivning av bygg gjelder det at b yggets navn skal være med å bidra til at det er lett å finne fram på
campus. Det kan også være en fa ktor i forhold til å skape tilhørighet og samhold. Når man velger navn på
nye bygg må dette enten beskrive en funksjon, være et stedsnavn på campus eller vise tydelig til en
spesiell utforming ved bygget (for eksempel Tårnbygningen). Store bygg med flere f løyer bør få et

https://www.nmbu.no/om/adm/eia/eiendomsinformasjon/bygg-og-anleggsprosjekter/node/34197
https://www.nmbu.no/om/adm/eia/eiendomsinformasjon/bygg-og-anleggsprosjekter/node/34197
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overgripende bygningsnavn, i tillegg bør det settes navn på de ulike fløyene slik at det blir enklest mulig å 

finne fram.  

 

 

Forslag til nye og endrede veinavn  
På bakgrunn av de nevnte utfordringene, ønskene og prinsippene som er utarbeidet for navngivning av 

veier, foreslås her nye veinavn og endringer i eksisterende veinavn på campus. Dette er utarbeidet i 

samråd med skiltgruppa ved NMBU. Supplerende kart som viser hvor de nye navnene foreslås, følger i 

Vedlegg 1 «Kart - Forslag til nye veinavn på campus Ås».  I denne delen synliggjøres også hvilke bygninger 

og veier som blir berørt av de nevnte navneforslagene nedenfor og hvilke veinavn det er ønskelig at 

bygningene får i adresseringsarbeidet.  

 

Ragnhild Sundbys plass foreslås på ny plass nord for Urbygningen. Ragnhild Sundby var den første 

kvinnelige professoren ved Norges Landbrukshøgskole (NLH). Hun var også en markant leder av Norges 

Naturvernforbund i mange år. I 1958 fikk hun stillingen som dosent ved NLH og oppgaven med å bygge 

opp Zoologisk avdeling i Urbygningen. Stillingen ble omgjort til professorat 1969, og Sundby ble med 

dette NLHs første kvinnelige professor. 1987–89 var hun første kvinnelige prorektor ved NLH. Hun ble 

æresmedlem av Norges Naturvernforbund 1984, fikk NLHs pris for pedagogisk virksomhet 1992, ble 

æresdoktor ved Universitetet i Tromsø 1993 og ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1997.  

- Kilder:  

 https://nbl.snl.no/Ragnhild_Sundby.  

 Norges landbrukshøgskole 1859 – 1959 

- Urbygningen blir berørt av dette navneforslaget og det foreslås at inngang nord på Urbygningen 

får dette navneforslaget som adresse. 

 

(Mary Ann) Elisabeth Stephansens vei foreslås på Fredrik A. Dahls vei nord, fra Arboretveien til plass 

nord for Urbygningen. Navnet, Fredrik A. Dahls vei foreslås avviklet på denne strekningen. Stephansen 

var en norsk, akademisk pioner, blant annet første, norske kvinne med doktorgrad i matematikk (1902). 

Graden fikk hun ett år før universitetet i Kristiania tildelte doktorgraden til sin første kvinnelige 

doktorand. Ved NLH var hun assistent i matematikk 1906-21 og så dosent fra 1921 til hun gikk av med 

pensjon i 1937. I hele sin tid ved NLH hadde hun ansvaret for å bearbeide de meteorologiske målingene 

ved NLHs værstasjon. Skrivemåten Elisabeth er den som brukes i de tre første kildene 

(jubileumsberetninger for NLH og Folketelling i 1875, Bergen). Senere benyttes Elizabeth.  

Kilder: 

 Norges landbrukshøgskole 1859 - 1959 

 Norges landbrukshøgskole 1859 - 1934 

 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295007084 (Folketelling 1875 for 

1301 Bergen kjøpstad 

 Historier NLH-UMB 

 https://nbl.snl.no/Elizabeth_Stephansen 

 

- Parkbasen, Parkhallen, Likkista, Vetrinærbygningen, KA-bygningen, Sagabygget, Mellombygget, 

H12 og Jordfagbygningen er bygninger som blir berørt av veiforslaget. Det er foreslås at 

adressepunktene med innganger fra denne veien får adresse med navn Elisabeth Stephansens 

vei.   

 

Oluf (Johan Gudbrand) Thesens vei foreslås på den nye hovedinnkjøringen fra Drøbakveien i vest. 

Navnet refererer til veterinæren Oluf Thesen som var den første husdyrlæreren ved Aas høiere 

landbruksskole og en pioner innen veterinær- og landbruksfag i Norge. Han har historisk tilknytning til 

opprettelsen av den høiere landbruksskole i Ås 1859, hvor han var tilsatt som lærer i «veterinærlære» og 
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ble værende i sin stilling til han døde i 1895.  Han hadde en nøkkelrolle i opprettelsen av Norsk 

Dyrlægeforening (nå Den norske Veterinærforening) i 1888, hvor han var styreformann fram til sin død. 

Navnet har forankring til veterinær- og landbruksfaget og kan passe til den nye veien som er opprettet i 

forbindelse med samlokaliseringsprosjektet.  

Kilder:  

 Ola Syrstad (Follominne 2001),  

 Halvor Hektoen (u.å.)  

 https://nbl.snl.no/Oluf_Thesen 

 

- Husdyrfagbygningen, Forteknologibygningen, Fellesbygget (planlagt bygg) og 

Veterinærbygningen er bygninger som blir berørt av veiforslaget. Det foreslås at 

adressepunktene med innganger fra denne veien får adresse med navn Oluf Thesens vei.   

 

 

Fougnerbakken – foreslås å starte etter Ragnhild Sundbys plass nord for Urbygningen. Veien har navn 

etter sveitservillaen Fougnerbakken like nord for Tårnbygningen.  

 

Arboretveien – foreslås videreført på det nye veistykket fram til Osloveien. Arboretveien er navnet på 

veien fra Syverudveien og vestover langs Nordskogen. Tidligere gikk Arboretveien ut i Drøbakveien. Her 

er veien omlagt i forbindelse med justering av veiene på campusområdet. Derfor foreslås Arboretveien å 

legges langs kanten av arboretet og Nordskogen slik at den kommer ut i Osloveien i vest. Navnet knytter 

an til arboretet i Nordskogen.  

- Fiskelaboratoriet og SVAS varmesentralen har adressenavn Arboretveien i dag og foreslås 

videreført. Det er ønskelig at innganger til Veterinærinstituttet får adresse med navn 

Arboretveien.   

Christian Magnus Falsens vei – foreslås forlenget til Kirkeveien. Det er snakk om strekningen fra 

innkjøringen i Kirkeveien, nåværende Fredrik A. Dahls vei, rundt Bioteknologibygningen og fram til Johan 

L. Hirsch vei. Dette er en viktig innkjøring til NMBU, særlig for vareleveringer. Navngivingen er i dag 

kaotisk og delt i flere veistykker. Dette forslaget er utarbeidet på bakgrunn av kommunens anbefaling. 

- Meieribygningen, Varmesentralen, Palasset, Bioteknologibygningen og Posthuset blir berørt av 

veiforslaget. Det er foreslås at adressepunktene med innganger fra denne veien får adresse med 

navn Christian Magnus Falsens vei.  

 

Abel Bergstrøms vei – navnet foreslås å utgå fra matrikkelen. Det er ønskelig å beholde navnet internt 

på gangveien fra Meierisvingen til Fredrik A. Dahls vei (gangveien), forbi Andedammen i sør.  

 

Fredrik A. Dahls vei – foreslås å utgå fra matrikkelen. Deler av Fredrik A. Dahls vei er i dag stengt for 

gjennomkjøring og delt i to separate strekk grunnet veiomlegging. Veien er oppkalt etter lærestedets 

første direktør. Med de nye navneforslagene som nevnes her, utgår veinavnet fra matrikkelen, men det er 

ønskelig å beholde navnet internt på gangveien mellom Åsbakken og Høgskoleveien, forbi Andedammen i 

nord, da navnet bør knyttes til det eldste campusområdet. 

- Vitenparken, Smia og Stallmesterboligen blir berørt av forslaget og det foreslås at disse 

bygningene får adressenavn Høgskoleveien.   

 

 
Veinavn som beholdes  
 

Åsbakken  

Beholdes som i dag. 

https://nbl.snl.no/Oluf_Thesen
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Johan L. Hir s ch vei
Navnet beholdes. Navn etter direktør Hirsch, som også har en minnestatue etter seg langs denne veien.

Ole Sverres plass
Ole Sverres plass (Urbygningen, begge sider). Bør kun gjelde sydsiden.

Vedlegg 1
«Kart - Forslag til nye veinavn på campus Ås » . Kartet er et utklipp fra Statens kartverk, Norgeskart. Det er
meningen at kartet skal vise en oversikt over campus Ås. Kartet er ikke oppdatert etter nyere endringer
av veier på campus Ås.

Feil og m angle r i adresser på campus Ås i dag
NMBU øn sker å gi innspill til kommunen der hvor det er mangler eller feil i inn ganger og adressering i
dag . Her vises det derfor til eksempler . Num m er på bygg ene angir adressepunkt som er registrert i
Follokart – kommunekart
( https://kommunekart.com/klient/follo/follokart?urlid=9aa1871cc99d43bc9284ba7f880df773 ).

R ød ring viser omriss over området hvor det finnes feil i Follokart - kommunekart og sor t trekant angir
innganger eller varelevering, hvor det mangler adressepunkt.

Bioteknologibygningen : H ovedinngang er mangler adresse

https://kommunekart.com/klient/follo/follokart?urlid=9aa1871cc99d43bc9284ba7f880df773
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Økonomibygningen: Mangler adresse varelevering

SKP : Varelevering mangler adresse (Kirkeveien 16 B) i Follokart
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Fougnerbakken 7, 9 og 11 – finnes ingen bygninger her lenger
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