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NAVNEKONSULENTENS NOTAT TIL AURESSENAVN I BO
KOMMUNE
Bruk av gardsnavn istedenfor navn

med

“—vegen”:

Det er flere kommuner som har valgt en lesning med å brnke gårdsnavna i adressenavna.
Fordelen er at forholdsvis lange vegstrekninger blir delt opp i mindre enheter, og sarntidg blir
allerede brukte navneformer fort videre. Samtidig kan dette gjøre at en unngår et nokså
ensforniig system med alt for mange “-vegen”-riavrl.
1 vedtaket fra Bø kommune er det et punkt “Beho[de gårdsnavn med nr uten endingen
vei”. Dette er ikke videre utredet i de medfølgende sakspapircne. men vi har gjort ei vurdering
av (lette tilrådinga vâr både når det gjelder evt. valg av slike adressertavn (både gårdsnavn og
andre alternativer) og skrivemåten av disse adressenavna,
For å handtere dette enklest mulig, bør en først fimw ut hvilke vcger som en ønsker å
beholde gårdsnavnene i. Det er de viktigste vegene (riksveg 820 og fylkesvegene) der det kan
være aktuelt å bruke gårdsnavn. Her peker Fv 820 seg ut som den mest sentrale vegstrekninga,
og dernest kommer de ulike fylkesvegene. I tilrådinga vår har vi gjort ei vurdering av
gårdsnavn og andre navn knytta til disse hovedvegene, og også gjort en gjennomgang av
aktuelle navn slik at disse umiddelbart kan brukes uten noen videre tilrådinger fra oss. De
fleste navnene her er gårdsnavn, men også en del andre navn må tas i bruk for å få et
gjennomgående system langs disse vegene. Vi har ingen inngående kjennskap til lokale navn i
Bø kommune, så her kan det hende at det også finnes andre aliernativer enn de vi har tilrådd.
I tillegg til riks- og lkesvegene er det ogsâ i de innsendte forslagene flere
adressenavn uten tillegget “vegen”. Dette er positivt for å skape variasjon i adressenavnene,
og for bedre å ta vare på lokale stedsnavn.
Det kan være greit om Bo kommune innledningsvis gjør noen prinsipielle
betraktninger og vedtak rundt bruk eller ikke bruk av “vegen” i adressenavna, særlig knyttet til
riks- og Mkesvegene. da dette også gi en del konsekvenser for hvilke navn som er
tilgjengelige for bruk på andre adresser.
Riksve2 820:
Denne riksvegen går gjenJiorn nesten hele kommunen. og det er kommet mange forslag på
vegnavn, som vi vil kommentere her med tilrådinger:
Forslag
Bruk av gårdsnavn
.

I
:

Kommentar
Dette kan være et alternativ av flere grunner. En
kan få delt opp lengre vegstrelminger, og delie kan
være hensiktsmessig langs en lange Rv 820. Man
beho]der dessuten eksisterende gårdsnavn el. som
adressenavn. Og man unngår konflikt meilom
skiliing av gårdsnavn ûg adressenavn.

Side 11

av49

Tilråding
Kan tilrådes.

Sak 337L3
Forslag
Boveien

Tilråding
Kommentar
Dette navnet forteller at vegen går i. rundt eI]er til Kan tilrådes under
tvil.
Bo. her må det være i en av de to forste
betydningene. Navnet kan aksepteres for hele
kommunen, men det vil få en uhensiktsmessig boy
nuinmerering. og man vil helt sikkert være nødt lii
å bruke gårdsnavn som tillegasadresse for å
• presisere besiedsadresse.
Frarådes
Dette er navn på innbyggerne i Vesterålen, og
frarådes.
Ftarådes
Delte kan knyttes til Regine Nornmn. men det er
mer et reklame-navn enn et unikt navn for Do.
Frarådes
Dette har en for suhtil undertone.
Frarådes
Dette er for generelt, “sjoveien” er normalt vegen
fra et gårdsbruk og ned til sjøen.
Dette blir også for spesielt. Det finnes ingen Lokal Frarådes
forankring i stedsnavn med “brottsjø”, og det er
vel ikke alltid denne slags vær i Bø.
Frarådes
Dette er vegen til, ved eller langs havet. Navnet
forteller ikke_noe_presist.
Frarådes
Deler av vegen går også på innersida av
kommune.
Frarådes
Dette er vegen til eller på Værøya, som ligger i
I ofoten, med unntak av den vegløse Oaukværoy.
Navnet passer mao. ikke.
Frurådes
Delle er vel mer humoristisk meni.
ringveger
Frarådes
Ordet “ringvei” brukes vanligvis om
rundt sktlTe byer. Samrnenselninga må skrives
Børingen” som er problematisk. Ring’ og
børing har flere ulike betydninger, t’.eks.
‘hyrdingen’ (båt ifr ‘fembøringi, ‘ring i ulike
• betydninger (jfr. iftering, alterring. boksering.
la)og adjektivet ‘ring’ (lite less, skral, fatijg).
!

Vesterålingen

Eventyrveien
Utveien
Sjøveien
Brottsjovcien

—_______________

Havveien
Ytterveien
Værøyveien

Bedringens vei
Bø-ringen

Eksisterendc navneskilt o nye adressenavn:
Forholdet mellom eksisterende vegskilt og nye adressenavn er reist i horinga. Vi har ingen
forutseining for ä gå inn og vurdere dette. Vi forutsetter imidlertid at kommunen i sin
behandling ogsà tar hensyn til eksisterende navneskilt. og evt retter opp eksisterende
navneskilt med nye skilt (og adressenavn) for å unngå misforståelser.
Vi gjor imidlertid oppmerksom på at Statens Vegvesen kan bruke egskiit av ulike
typer for å vise til et stedsnavn eller fortelle om et stedsnavn. Disse bor harrnoneres med
adressenavna.
Bruk av vesen eller veien:
Koirnnunen kan fritt velge mellom ett av disse etterledda. Det kan være rhnelig å ta hensyn til
allerede oppsatte vegskilt som ønskes videreført. Ellers er begge skriftformene likestilt
innenfor bokmål med uttalen “veien”.
Det kan imidlertid være lurt å begrense bruken av dette etterleddet slik at man får en
variasjon i adressenavnene. I mange tilfeller kan lokale stedsnavn dekke et område som vegen
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går gjennom, og i noen tilfe]icr kan en dele opp en veg ved å bruke andre mer hensiktsmessige
adressenavn Wen dette etterleddet.

Noen spesielle skrififormer:

skor / skår: B5dc i’Utskor” og “Skårvågen” er utta!en “.çkr,-”. Opphavet er ‘sko? (dialeki:
“skàrr”) i betydninga ‘skar’. I begge tilfellene kan en velge mellom skor eller skàr som
skriftspråk. Vi registrerer at bygdenavna i Senfral Stadnarnnregister (SSR) er skrevet
Skårvågen og Utskor, og tilrår disse. Dersom man ønsker en aulen skriftform for et av disse
navna, må det reises egen navnesak
mor/rnàr:

“Mårsund” blir uttala “mårrsnnn/” og kan etter uttaLe og etyniologi også skrives

Morsund. Vi har valgt å tilrå navnet som er registrert i SSR, Mårsund.
siøenfsiyen: Det ser ut som den vanlige uttalen er “sjyen” både i gårdsnavia: Eidssjyen,

Straumsjyen. Støttsjyen, Vinjesjyen og i mindre lokaliteter som Sersjyen. De fleste av disse
navnene er imidlertid registrert i SSR med sjøen. Vi tilrår å holde seg til oppforte
navneformer i SSR. “sj)en” er imidlertid ei så utbredt form i landsdelen at den kan tillates å
skrives “sjyen” også.
Vi foreslår ei ensartet navnsetting med sjøen i alle navn som inneholder et gårdsnavn:
Rissjøen, Straurnsjoen, Viujesjoen, Steinesjøcn. Dersom en ønsker sjyen i disse navna, må
det reises egen navnesak. Rissjøen er kartfesta Risesjøen, og det hM reises egen navnesak for
dette navnet gjerne sanimen med de andre navnene med etterleddet —sjøen.
I mer Jokale navn kan en velge om en vil ha sjy eller sjø, for eksempel Sorsjoen/ Sorsjyen,
Sjyhaugen! Sjohaugen, Sjøvegcnf Sjyvegeu/Sjyveien. Her er del viktig uten finner fram ti]
lokal uttale. Det bør også her vurderes å reise egen navnesak. jfr det som er sagt om Risesjaen.
Iiaug / håw I SSR er det bare registrert navu med etterleddet —haugcn. I muntlig form kan det
imidlertid se ut til at for[na “hågen” også er brukt, for eksempel i Einhågen (127. veg 439).
Slike muntlige törmer i aktiv bruk kan også brukes,
nesan)nessan: I flere tilfelle brukes ‘nes’ i fierta!l med uttalen uesan; Risnesan (26, veg
115). Kråknesan (30, veg 119). Skorpnesan (43, veg 161), Nesan / Ringstadnesan (59, veg
232), Sørnesan (60. veg 235). Snarsetnesan (64, veg 261). Stongnesari (veg 265) lier er
unalen “ne.sçan”. men vi må lempe oss litt etter rettskrivingas bruk av enkel s (et nes neset
nes nesa), og skrive nesan i flertall i disse adressenavna.
—

—

—

Bruk av

personnavn

i adressenavn

Generelt bor en være svært restriktiv med å bruke personnavn i adrcssenavn. Vi mener likevel
at tre slike adressenavn uten videre kan tilrådes:
Melckaltarget (67, veg 301): Dette ser ut til â være et innarbeidet navn.
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Wiikveien[Wllkvcgcn (118, veg 430): Vegen er oppkalt etter Bjarne Wiik (1901-1973), lærer
og skoleinspektør. Wiik ser ut til å være et faniilienavn uten stedfesting til Bø. Her kan
en velge mellom flere alternativer, alle skrevet med Wiik (dobbel i).
Regine Normanns veilveg (147): Regine Nonnann assosieres med flere steder i Dø
(Mårsund, Bø, Malnes), og i dag til Bø Museum og prosjektet “Ringelihorn’. Det bør
derfor vurderes nøye hvor en eventuell RegiHe Normanns vcilvcg skal gå.
Når det gfrlder de øvrige personnavnene i adressenavn, er det noen vi vil fraråde eller som
naturlig fa[Ier bort. Det gjelder bLa. disse:
Bertramveien/-vegeH (15, veg 104): Det ser ut til å være et uaktuelt navn siden vegstrekiilnga
ikke er med på den endelige lista.
Mary Bruuns veilveg (23, veg 112): Vi kjenner ikke til hvem dette er. Navnet virker nytt og
frarådes.
Søster Annas vei/veg (77 unr): Det ser ut til å være et uaktuelt navn siden vegstrekninga ikke
er med på den endelige lista.
Arne Johnsens veilveg (88. veg 335): Vi kjenner ikke til hvem dette kan være. Navnet er nytt
og frarådes.
Nordahistranda (108, veg 420): Vi kjenner ikke til hvem dette kan være. Her ser det ut til å
være et annet tradisjonelt navn i bruk, Vinjestranda.
Tre personnavn er u1ente for oss, og kan bare tjirådes dersom det allerede er vel innarbeidde
og brukte adressenavn. Det gjelder:
Finaveien/-vegen (114, veg 426): Vi kjenner ikke til hvem denne Fina (Josefine) kan være.
Ibenhartveien /-vegen (116, veg 428): Vi kjenner ikke til hvem denne Ibenhart kan være.
Annaveien/-vegen (127, veg 439): Vi kjenner ikke til hvem dette kan være. Anna er et svært
vanlig navn som ikke forteller on opphavspersonen, og bor kanskje av den grunn
ttnngås.
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Fv 911

Fv 911+
veg2IO(51)

2

(2)*

Rv 820?

Nr Objeidtype
Angi ein.
G4B-id,nr
(gru, bnr,
adrkode.
gatekode)

2012/6

Veggemoveien

——?

Er!. skrivetnåtealiernativ
Angi kilde
S=s.ynfaring
H=hydr. orig.
B=brev osv
Angi språk hvis
samisk el. kvensk

NAVNESAK nr:

K: Klaksjord,
Klal&sjorda
M:

K: Veggemoa
(gbr),
Veggemo
(mo)
M:

Skriveniåte(r) i
offentlig bn,k
Angi kilder
N5økonomisk
kartverJc
N5O-Norge
1:50000
Dnl=Den norske
los
S=sjøknrt
osv

(28)
Klakksjordveien

(28) Be-ringen
(22)
Nyjordveien
(28) Veggemoa
K: Beijerdingen

K: Beholde
gårdsnavn med
nr uten endingen
vei

Iloringsutlaieiser
Ångi kilde
Eeier/frster
K4commzrnen
L=lokale
organisasjoner
O=andre oJlëntlige
instanser

KOMMUIVE(nrognavn):

Veggemoa
el
Veggemoveien I
Veggemovegen

Tllråding
fra navnekonsulentene

KARTBLAD:

Mesteparten av vegen går gjennom gnr 44 (Skålbrekka I
Veggemoa), men med 2-3 hus på gnr 35 (Børge). Den første delen
av vogen kan få navnet Olset eller annet passende navn, mens den
siste delen kan få navnet Veggcmoa.
Hvilken sammenheng det er meilom denne vegstrekninga og
bureisingsprosjektet Ny Jord vet vi ikke, men det omfiittet
antakelig flere områder i Bo enn bare denne strekninga. Derfor
anbetäles ikke dette navnet.
Se veg 210 (SI)

Denne er kommentert under saksnr 154-157.

MerknrzdewBegnsnneise
(Llov om sladnnrnn,
Fforsknjlene)
Evt. henvisning til
frlges&iv

1867 Bøkommune

Sundsveien

Rosnesvejen

Fv 918

Fy 924

4

5

Grimstadveien

Fv 917

3

(28) Vurdere
vegskilt

Grimstaddalen
OR: 58 Boen,
udt bona
M: 66/13 Leite;
66/14
Oppheim
K: Sund (bygd),
Sundsmyran,
Sundsstraume
n, Sundsåsen,
Sundshammar
en
M: 59
OR: gnr 59
Sund
K; Røsnes
(28)
(bygd),
Jektnesveien
Rosnesvamet,
Røssnesskaret
M: 2/10 Vollan;
2/7 Thorstad

K: Bona (Boen
ikke anbefl
(bruk),
l3onsbukta;
Grimstad
(bruk, grend),
Grimstadbulct

Røsnesveien /
Rosnesvegen
el
Jelctnesveien/
Jektnesvegen
el
Røsnes

Sund
el
Snndsveien /
Sundsvegen

Grimstadveien /
C)rimstadvegen
Vegen kan tredeles;
1. Eidebakken eller
Leite
2. Bona
3. Grimstad

Vogen går frå vegluysset i Rosnes-gården og over gårdsvaldet til
Rosnes og mot Jekineset. Adressenavnet Rosnes kan brukes dersom
det ikke blir brukt på deler av Fv 913 (veg 145).

-

Vegen går i sitt heile gjennom gården Sund (gnr 59) og kan få
adressenavn etter denne.

Vegen starter på gnr 66 Eidet, og kan gjerne fà et nylaga navn for
den første biten, for eksempel Eidebakken. Deretter fortsetter vegen
over gården Bona (Boen) til gården Grimstad

F’v 916

8*

Raveien

Storhaugveien

Stmunieveien

7??

7??

7??

l0

11

9*

Auvågveieo

Fv 909

7

Vågveien

Pollveien

Fv 909

6

.

-

i
K: Raen,
• Ravatnet
M: 49. 12, 49.23
K: Storhaugen
ruk), 8
steder
M: 49/21, 49/22
K: Straume
(tettst),
1
Straum-elva
sjøen!
fjorden!
berget.
Straumsnes

K: Vågen
(bygdelag)
M: 48/1 48,2

Storhaugveien /
Srorhaugvegen
el
Storhaugen
Stral[mveien /
StTaumvegen

Ativåg
el
Auvågveien i
Auvågven
Vågveien I
Vågvegen
el
Vågsveieni
Vågsvegen
el
Vågen
Raveien /
)tavegcn

el
Pollen

(bruk),
Pollelva
Pollåsen
(bruk),
Pollåsen
Sloromåsen,
Pollåsvatnet
0K nr 10
Polleri
(27) Auvågveien
K: Auvåg
(28) Auvåg,
(grend)
OR: gnr 8 Uvåg vegnavnskilt
—

Poliveien!
Poflvegen

(27) Poliveien,
K: Pollen
tiiord), Pollen kommentar

Uklar lokalisering. Ikke aktuelt adressenavn. I andre
saiumensetninger fluler e-en bort (Stramsjoen, Straumijorden), og
vi tilrår det derfor her ogsâ.

Uklar lokalisering. Ikke aktuelt adrtssenavn,

Uklar lokalisering. Ikke aktuelt adresseimn

Området er kartfesta med Vågei som også Iran brukes sorg
adressenavn. Vi finner ingen eksempel på sammensatte navn, men
ber kan både Vågveien og Vågsveien wirderes, etter lokal
navnetradisjon

Vegea går foTst over gården Ringstad (ubebodd), men all
bebyggelse er på gården Auvåg som kan brukes som adresseuavu

Denne delen av Fv 909 kan godt få navnet Politi,, etter den florden
vegen går langsetter. Pollen er også gårdsnam her.

ilaugan

Nyflrdsveien

Veg 102

Veg 103

Veg 104

Veg lOS

Veg 106
(222)

13

14

15

16*

17
(55)

Moveien

Malnesveien

Bertnmveien

Moloveien

Veg 101

12

,

K: MaLneselva,
Matnessanden
;
[Çerkhaugen;
Jarberget
M: 51/Li
Myrtun; 5 1/5
SoLheim
M: 48/19
Moen; 48/66
Moan

M: 50/29
Nervod

Fimihugsande
fl; Nautneset
M: 50/3
Bakkejord:
50/4 Solheim

en

Sauffianshaug

men;
Buholmen
M: 50!1
• Hovden

K: flovden;
Panoskjerhol

Hanmeveien /
Hamnevegen

lei

Hovden
el
Moloveien /
Molovegen

-

Sankthanshaugen

Moan

Maluesveien /
Malnesvegen

el
Hauganveien!
Haiwanveen
Nautneset
(33)
el
Nygårdsveien
Nautnesveien i
48 st
Vindniøleveien Nautnesvegei
el
20 st
Nautnesveien 15 Hnnbugsanden
eL
st
Nygårdsveien /
Hygårdsvegei
Bertramveien /
Bertramvegen

Albinveien 11 st
Haugan 7st
oveneien Dst

Haugan
(33)
Huuanveien 45s1 el

(28) Molovegen
(33) Havneveien
39st
Moloveien 23st

Vegnr 106 og 22 kan ikke ha samme navn.
Veg nr 106 (17) og 222 (55) har blitt hytta om i en del sakspapir.
Denne vegen går sør for Husvatnet mot Ravaffiet. Momi er
bruksnavn i området, og kan brukes som adressenav,t. Moveien kan
sammenblandes med veg 222, og tilrådes derfor ikke.

Vi kjenner ikke til bakgrunnen for brnk av penonnavitet Bertram,
men generelt er vi tilbakeholdne med å Éilrå personnavn i
adres senavn.
Malnes er brukt i satnmensaue navn i områdeÉ, og kan brukes i
adressenavn. hvis en vil unngå samnienbLanding med gnr 51
Malnes kan en velge et annet navn

=

Vegendrpånordsida av Fionbugsauden (‘bog’ open bukt, vik)
der mesteparten av bebyggelsen er, og til Naotneset, Disse to
navna kan brukes som adressenavn, Vi kjenner ikke til bakgmnnen
forNygård-navnet. Vindmollevekn eret nylaga navn uten
tradisjon som vi ikke vil tilr.

Navnet Haugan er ikke karrfesta, men av horingsuttalelsene ser det
m til å være ro skrififormer. Hauan og Haugan. Vi tilrår å folge
gjeldende reuskriving, altså Haugan (med g). Jfr også veg nr 150
(Haugen eller øver-Haugen). Altemaiivt kan vegen kalles opp etter
den nærliggende Sankttiaoshaugen.

Vegen går gjennom Hovden (bnr 50/fl over Pannskjerholmen og til
Buholmen. Hvis adressenavnet Hovden ikke bnikes på Fv 915 kan
det godt brukes her.
l-lamn er det iradisjonelle navnet ‘Bo, derfor må fonna
Hamnevegen brukes hvis derte navnet velges. I4amnevegen kaim
imidlertid ikke brukes hvis dene navnet blir Inkl på veg 180.

Flobolmveien

øraveien

Veg 109

‘Jeg 110

Veg I I I

Veg 112

20

21

22*

23*

Kissjoveien

Kjerkbakken

Ksigsnesveien

‘Jeg lOS

19

Natthaugveien

‘Jeg 107

18*

K Risesjoen
(28) ÇRissjoen)
K: Mai) Bnms
vei

K: Floholman
(28)
(6 km til havs) “Floholmveieii
firer denne i
retniim
FloholmanT’
K: øra (bruk),
(28) ørn
Ora
Kirkegård,

.

K: Natthagan
Qiaug,
Nykvåg),
Natthagskjære
I (Nykvàg)
A:
Natthagbukta.
Natlhag(æra,
Naithagtlua
Satihagsundet
K: Krigsneset
(28) Krigsneset
M: 49/1 Syke,
49/3

—

Mary Bruiis vei
frarådes

Rissjoen
el
Rissjoveien /
Rissjavegen

øra
el
øraveien /
øiav ege fl
Kjerkbakken

Krigsneset
el
Syke
el
Krignesveien /
Kr1 gsn esvegen
Lian
el
Floholmveien /
Floholmvegen

Natthagan
el
Natthagveien /
Natthagvegen

Vegen går gjennom Risesjoen. Her er et område ved sjøen som
ligger under gnr 65 Rise, antakelig gamle naosflornter (b].a. 65/1,
65/5). En del av området ligger også under gården Eidet (bl.a.
66/12, 66/19). Navnet bor skrives i samsvar mcd det kartfesta
navnet, altså Rissjoen. Det bor også reises egen navnesak for
skrivernåten Rise- eller Ris- i forsteleddet.
Vi aråder oppka]lingsuavn av typen Mary Bruns vei fordi dette
ikke er en tradisjonell måte å lage navn på hos oss. En bor heller
ikke bruke nam på nålevende personer ved oppkallhig, uten at vi
vet om det er tilfelle her.

Delte er en bakke opp til Eidet kiitce.

Vegen går til og over øn, som kan brukes som adressenavn.

Floholman er en lokalitet til sjos og passer dårlig som adressenavn.
Nænneste kartfesta lokalitet er han som kan bnikes som
adressenavn.

Vegen gårgjennom gården Nyke (49/]) til Krigsoeset. ogbegge
disse nawa kan brukes som adressenavn. Nyke kan også nære
ktueli å bruke på deler av Fv 915 (veg 147).

Natthagan er en lokalitet litt nordvest for den aktuelle vegen, men
kan brukes som adressenavn. Sisteleddet er ‘hagan (i flcrtaII) og
ikke ‘haugen’.

K: (iiigeo

K:

Risnesveien

Uildringen

Åsanveien

Krålineset

Veg 116

I I?

Veg

Veg 118

Veg 119

27’

28’

29*

30’

Klæmningen

Risnesan

(28) (Risnesan)

M:
sjotomter

Kråknesan,
Kråknesbukta

navn)

ktærnnisngen

el
Kråknesbukta

Kråknesan

el

i flertall, Kråkncsan. Her kan en også bnike
strandnavnet Kråknesbukta som adressenavn.
Den kartfesta forma er

Åsvegen.

klemme, f).

Åsveien I
Åsvegen

2. det å

Åsan er et vanlig navn som kan bn&es ute” etterledd. I
sainmensetninger må den bestemte fomia (-an) fjernes, derfor

ordbokfesta (=1. periode med hardt vær, in.;
Ordet ser ut til å iire hankjonn entall.
Åsan

Klemmingen

(Jttalen av nawlet er uklart, men det er bare Idenindng som er

[Jtt:

lokal tilkn)rnillg.

skrives Nildringa mens flertalisforma kan skrives Ilildrånge.. I og
med at dette neppe er et lokalt navn bor ei finne et annet med mer

Eidsvo[d
K: (ingen navn)

e]ler
helst annet navn

1-Jildringen

Risnesveen

Risnesveien i

ilhldringen er ikke kanfesta, og det er uklart om det er dialektforrn
i emall (hdfringa) eller flertall (hildringn(ey). Enffillgforma må

Vegen går iii Risnesan, og bor ha navil ener dette.

el.
Badstuveien I
Badstuv egen
el

Opphavet til navnet er uklart, antakelig er det ‘badstu’ (torkerom
for korn, malt), og derfor bor det skrives slik. [okaliteten
Badstllhallgen kan også brukes som adressenavn.

Badstuhaugen

Ukjent beliggenhet

Badstuveien

(28)

SbTmalmsveien/
Stvrmannsvegen

Hiidriugskjwr
an
5?2()
M:

K: (ingen
navn);

Inn

Nordbakken

65,44

65/34 Solstad.

65), 65/32
Solvang,

K: Risuesan
M:Rise(gnr

M: 48/2:

Veg 115

Badstuliaugen

26

Badstuveien

Veg 114

25*

Styrmannsveien

Veg 113

24

Jemiskarveien

Utskorveien

Slettenveien

Veg 125
(Fv 919?)

Fv 919

Veg 127

8
2
Vog1

32

33

unr

F

Veg 124

31

ucu-’

-

(28) Utskor

(28)
Ve2narnnskilt
(34)
Ve2slrekning

litt:

uaskårr
K: Sletten
(28) Sletten:
(bruk)
(34)
M: 68/2 Sfetten Slettenveien

M: 5411 Utskår

Urskårskallen

K: Iitskor,
Utskorelva,
Utskordalen,
Utskår,

K: Gjenden
(t]ell),
Gjenden
(berg),
Gjendskardet
el Skara;
Gjenskardbot
nen
Olt gnr 54
Jenn, udtjænn
A:
Jennskarbruke

I
J Nordnesei

K: Kysjordneset
M: 54/22
Rukta_ 54124
Knm,sen,
54/26
Hvsjordnesset
I

Sletten
eL
Seueveien /
Slettevegen

Utskor
el
Utsicorveien!
Utskorvegen

Jennen
el
Jenuskarveien:
Jennskarvegen

Hysjordneset

Det er uklart om Sletten er entall (dennj sktta) eller flertall (aWc
slett’n), men mest sannsynLig det siste, og derfor kan navnet skrives
Sletten. 1 sammensetninger må den bestemte forma —en tas bort.
Slettvegen har imidlertid en annen bediing (den slette vogen), og
bør derfor unngås. Et altewaxiv kan derfor være Slettevegeii.

=

(skor skard) og kartbruk. Det bør vurderes å reise egen navnesak
for å fä avklart skriftforma Utskor eller Utskår.

Mesteparten av vogen går pä gården Gtskor, som også kan være
adressenavn.
Gårdsnavnet er skrevet både Ulskor og Utskår. Vi tilrår å bruke
den første fonna som samsvarer best med uttale (skAtt), etymo]ogi

Denne vegen går først over deler av gården Mokland (69/6 og
69/24). men deretter er alL bebyggelse på gården Jennen, som kan
brukes som adressenavri Tradsjone1i har gårdsnavnet vært skrevel
Flienn-, Jenn- eller Jend-, mens alle nanimavna er skrevet Gjend
Skiiveinåtene Jenneset og Gjenneset er ikke anbelt i SSLt
Etymologisk passer Gjend- hest hvis dette er et norsk navn, men
opphavet kan også være el samisk jiednja (is, isbre.jokel). Vi diTt
forma Jernien som er dci, vanlige skrivemåten av gårdsnavnel.

Denne vegen ser ut til å gå over Flysjordneset.

35

34

Veg 131

Veg 130

Veg 129

Kråkbergveien

Møklandsveien
-

ICMokland
(grend),
Mokland
(bruk),
Moklandstjorden, /nesan, Ivatnet, I-elva
OR: Mokland,
Udt:
møkklanjnj
M: 69/1
Nordrcgârden,
69/2
Mellemgården
6913
Mi*land
nordre
K: Mokland
M: 69/19
Skoglund;
69/13 Rostad;
69/22 Granly
K: Kråkberget
(bygd),
Kråkbergan,
Kråkbergnesetl-bulctal
1ellct
OR:
Kraakberget,
udt.
krå:kbærje
M: 70/1
Solvoll; 70/4
Nygaard; 70/8
Fredlleim

(10)
Myklandsveien
(15) (16):
Mykland
(17) (18):
Myklandsveien
(28) Møkland
(34)
Møklandsvegen,
vegstrekning

Den godkjente skrififorma av nawwt som gårdsnavn og i andre
funksjoner er Mokland, og dette må også følges i aclressenavnet
som gjerne kan ståuten etterleddet ‘vegen’.
Dersom en ønsker ei form med Mykland, må det reises egen
navnesak for alle fimksjoner og varianter av dette navilet.

Det finnes ikke noe registrert områdenavn for denne vegstrekninga,
og et aiternativ kan derfor være Sor—Mokland.

Vegen går over gården Kråkberget som kan brukes som
adressenavn.

Mokland
el
Moklandsveien /
Møklandsvegen

Sor-Mokland

Kråkherget
el
Kråkbergveien I
Kråkbergvegen

Nord.yggeveien

Vangsveien

øvorveien

Veg 133

Veg 138

Veg 140

Veg 141

37

38

39

40

Mellaveien

Nesveien

Veg 132

36*

,

-

-

-

-

Mellomveien /
Mellomvegen
el
MeHaveien /
Mellavegen

Nesveien I
Nesvegen
el
Kråkbergneset
K: Nordrygge
(28) Nordrygge: Nordrygge
(gard),
“Bor vurdere
el
Nordryggeoya forholdet
Nordryggeveien /
mellom
Nordryggevegen
Nordiyggehol adresseskilting
men
og vegvisarskilt
0k: Rygge
her”
nordre, kaldes
norrygge
M: 73/1
Roligheten;
73/4
Neisomheten
mfl
K:
(26)
Vangen
M:
Vangenveien el. el
Vangen
Vangsveien/
(34) Vangen
Vangsvegen
øverveien /
øvervegen

K:
Kråkbergneset
M: 70/2 Sletten

Vangeu ser ut til å være bruksnavn i området, og kan brukes som
adressenavn.
Vangenveien kan ikke tilrådes med bestemt form i rsteleddet
(Vangen), her må skriftforma være Vangsveien.
øverveien og Mellaveien har liten lokal identitet. Men dersom
øverveien og klellavegen er lokale navn som er i bruk, kan disse
brukes.
Se veg 140 (40). Normalt sett skal rsteleddet skrives Mellom- i
samsvar med godkjent rettskriving. Men dersom Mcliaveien er i
bruk allerede som lokalt navn, kan fomu Mellavegen godkjennes.

1-Teile vogen går gjennom gården Nordrygge som kan være
adressenavn

Vogen går ned til Kråkbergneset og kan gjerne ha et forledd, altså
Kråkbergiieset

Skorpveien

Haugsnesveien

Veg 161

Veg 170

43

44

Verhalsveien

Veg 160

42

1-laugveien

Veg 150

41

‘en
(28) Verhalsan

fl

udt. hauksnés

OR: Haugsnes,

M: 3/I Solstad

lemman

Haugsnesveicn /
Haugsnesvegen
el.
Haugsnes

(gård),
Flaugsnesdalen!dalsvatnetl
tinden!

cl
Skorpnesan

Skorpvegen

Skorpnesvegen
el
Skorpveien/

K; Haugsnes

udt skårpa

M: 4/1 Neset,
4/llNesland
OR: Skorpen,

Skorpheia

(gard),
Skorpnesan,

K: Skorpa

udt,vé: rhalsan

OR: Verhalsen,
Skorpnesveien /

Verhalsvegen

(skard),
Verhalshohne

el
Øver-Verhalsan
el
Verhalsveien /

Verhalsan

(grend), Owe
Verhalsen
(bruk),
Verhalseii

K: Vcrhalsen

Oksebol,
kaldes hau

Haugen øvre
OR: Gnr6l

Haugveien /
Haugvegen

el

M: 61/1

Haugen

Haugen (ås)

øver-Haugen
el

Haugelva,

K: Haugen
(gard),

på gnr 3 Haugsaes. Det kan se ut som bosettinga på sidevegen til
Melkarneset også skal inngå i dette adressenavnet.

Vegen går over det som ser ut til å være den sentrale gårdsgninnen

Skorpnesan er nesa som vegen går ut til. Gården Skorpa ligger
strukket utover et større område enn dette adressenavnet. Her bor
en derfor ta utgangspankt i Skorpuesan i adressenavnet.

Dette er en kort sideveg til en del av gården Verhalsan som kan
brukes som adressenavn. Dersom en bruker Verhalsan om deler av
Fv 913 (veg 145), kan en ftye til øver- her, altså øver-Verhalsan.

bruke gårdsnavnet Haugen gjerne med tilegget øver-, altså øver
Haugen, på veg nr 150

Her må en passe på ikke å fä likelydende navn med veg nr 102
(Hauganvegen, Haugan). Det kan derfor være hensiktsmessig å

Harnnveien

Pollvikveien

Husvågveien

Astersetveien

Veg 180

Veg 181

Veg 200

Veg 205

45

46

47

48

:

•

fl

K: Astorsel
M: 621L
Asterset
Ga: gur 62
Asterset udt
asswrsét; gnr
65 Rise
(28) Asterset

Vegen år i sin helhet over gården Husvågen og kan fànavn efter
denne. Hvis dette vegMavnet brukes, må e’ imidlertid ulrngå
sammenblanding med veo nr 207 (50)

Mesteparten av vegen ser ut til å ligge på gården Rise (65), men
ender på gården Asterset (62/1). Bo ungdomsskole Ligger ved denne
vogen på Rise og har adressen Rise. Det kan derfor virke litt
unaturlig å bruke Asterset om begynnelsen av denne vegen selvom
vi ikke fraråder det. Astersetvegen forteller at det er vegen til
Asterset.
Asterset
el
Astersetveien!
Astersetvegen

Pollvikveien!
Pollvikvegen
el
Aust-Guvåg

Pålvikveien
1<: Pålvik&
PolIcn.
Po1låse,
Poildalen,
Pollåsvatnel.
Polivatnet
\1: 1114
PAlviken
K: Husvågen
(grcnd).
Husvågen
(vik).
Husimgåsen)
OR: gnr43
L-fusvaag. udt
hsvågen
M: 4313
Mc Ike rhaugen
43/6
Sorheien; 43/1
Totlen; 43/2
Gammelgårde

Vegen går fra Guvåg og gjennom utmarka mot og i retning (men
ikke heilt fram til) Flamn, ei vilc på ostsida. Vogen kan enten f
navn etter området den går gjennom, f.eks. Guvågmarka, eller
området den går i retning av, Hamnvegen.Det skal ikke være e i
sammenbindingsfil2a siden forsteleddet er Ilanrn. l-lanmveien kan
imidiertid ikke brukes hvis veg 101 får navnet Hamneveien.
Detblir feil å kalle vegen for Pollvika fordi bare en bnr ligger i
Polivika. Vogen går over den ause delen av Guvåg-gården, og kan
derfor kalles Aust-Cuvåg.
Skrivemåren av forsteleddet må være Poll— fordi det er en tydelig
polle i denne vika. jfr innsnevring (holme) i utløpet av vika.

Husvàgen
ei
Husvågveien I
Husvgvegen

Hamnveienl
Hanmvegon
el
Guvågmarka

K: llainn

Innerlela

Husvågen

Klakbjordvcien

Veg 206

Veg 207

Veg 210

49

50

51

K: Husvågen
(grend, vik).
Husvâgpolien:
Husvågåsen
K: Klaksjord,
Klakksjorda
OR: bnr 8:3
Kinksjorden,
• udt kIakkçfra
M; 7/3 Græss;
7,2 Mvrvold;
64fl
Mdlorttgården
64/6
Sorbakken;
64/3
Sorgården;
64/1
Nordgården:
6412
østgården;
64/9
Nordbekken;
64/8
Labakken; 8/9
Lien; 8/5
Meflomgården
osire; 8/3
Skansen
(3)
Klaksjordveien:
(28) Klakksjord:
(23)
K[akksjordveien
annen
nnde[ing

(28)

Eller
tredeling av
vegsirekningæ
1. Langmoa (gur 8)
2. Gåsland (gnr 64)
3.Klakksjorda(gnr8)

Klakksjordveien’
Klakksj ordvegen

Vegen går over e gårdsnummer, og den kan derfor deLes lite hvis
ønskelig. Uttale (klakksjora) og ctymoLogi (k1akkellknatt, berg)
tilsier skrivemMe med dobbel k, aLtså Klakksjorda.

Tnnerleia kan erstattes Vi ]ienner ikke til bakgnnrnen for å foreslå veguavnet Innerleja. I
med
utgangspunktet kjeimes det upassende. Dersom det cr1 bruk som
Stoleveien /
navn i dag. kan det brukes, hvis det ikke allerede er i bruk, fraråder
Skojevegen
vi det.
• Skolevegen kan være et alternativ.
1-lusvågen
0k

Geitnesveien

Engenesveien

Ringstadåsen

Veg 220

Veg 221

Veg 222
(106)

Veg 225

Veg 230

53

54

55
(17)

56

57

Moan?
Moveien?

Holhaugveien

Sørgårdsveien

Veg 211

52

Sorgårdsveien)
Sørgårdsvegen
el
Sorgården
el (under tvil)
Sor-Klaklcsjorda
Geitneset
el
Geitnesveien /
Geitnesvegen

Holbaugveien)
Holhaugvegen
el
SØT-Vea
el
Varhaugen
el
Vardhaugen
1K; Vea
Veanioa
(8) Veamoa
M: 34)4 Vea;
el
Moveien /
Movegen
(27)
Engenesveien!
K; Engeneset
(Engenes ikke Engenesveien
Engenesvegen
tilrådd);
Storskogåsveien Vegen kan også 2Storskogåsvat (28)
eller 3-deles:
net;
Storskogåsveien I. Storskogäsvatnet
Gronnhaugen
2. Gronnhaugen
M:
3.Engeneset
K:
(27)
Ringstadåsen
Ringstadåsen Ringstadåsen
Eller vegen kan
M:
todeles:
i. Ringstadåsen
2. Ringstadvatnet

K: Geitneset
(gård),
Geitneset
(nes)
M:
K: Vea;
Varhaugen
M: 34)9
l-{olhaugen
OR; gur 34 Vea

K: (ikle
Sorgården)
M: 8/8
Fagerbakken

Her er en del hytter ved Ringstadvatnet, mens gårdsbosetninga er i
Ringstadåsen. Det kan være greit å holde seg til det etablerte
gårdsnavnet, altså Ringstadåsen.
Et annet alternativ kan være å dele vegstrekninga to (til elva
mellom Ringstadvatnet og Gås]andsvaffiet) og kalle den rste
strekninga for Ringstadvatnet.

Hvis ønskelig, kan denne strekninga deles i to (eller tre):
Storskogåsvatnet og Engeneset, området imellom kan evt fl. eget
navn, teks. Gronnhaugen (jfr bar 9)16).

Veg nr 106 (17) og 222 (55) seruttil å ha blitt hytta om i en del
sakspapir. Veg nr 106 og 222 kan ikke ha samme navn. Mo- som
forsteledd er for generelt, her kan en gjerne bruke Veamoa.

Vegen går over flere bruk, det siste har navnet Holhaugen. Navnet
Vea er også lokalisert hit, og det kan brukes med et forledd, for
eksempel Sor-Vea. En kan også bruke den nærliggende
Varhaugen (evt Vardhaugen) som adressenavn.

Vegen går i hovedsak på Geitneset, og de 2 husa er her. Dette
adressenavnet kan derfor brukes.

Vegen går på en del av gården Klakksjorda. Her kan en velge et
utinerkingsledd Sør-, enten knyttet til gårdsnavnet (Sør
Klakksjorda) eller mer generelt (Sørgården). Hvis Sorgården er i
bruk som navn i dag, er dette å foretrekke. Hvis det er snakk om å
lage nye navn, kan også Sor-lClakksjorda være et alternativ.

Nesveien

Veg 232

59

Sernesveien

Pollåsveieri

Veg 235

Veg 240

60

61

(59?)

Ringstadveien

Veg 231

58*

K: Polläsen
(gbr),
Pollåsen (ås),
Pollåsvatnet;
Kleiva
M: 1014
Po[låskleiven;
10/7 Åsgård
tJtt: påljljå:sn

____________

Kr Soniesan.
Sørvågen
(vik),
Sømesodden

K: Leirbukla

ringsla.
K: Ytlerneset

K: Ringslad,
Ringstadåseril-vaffietlelvæ
Otrenr9
Ringstad. udt

Ringstad
el
Ringstadveien I
Ringstadvegen

Somesveien

Somesvegen
el
Sornesan
eL
Sorvågeri
(27) Pollåsveien Pollåsveico!
Pollåsvegen
el
Pollåsen

Ringstadnesan
el
Nesan
e]
Nesveien /
Nesvegi
Leirbukineset
(27)
Leirbukniesveie le)
fl
Leirbuktnesveien /
Leirbuktnosegen
S.rnesveien
27)

(27)Nesveien

(27)
Riugstadveien,
strekninga:

Dette området ligger på vestsida av Pollåsvarnet, og vi gjør
oppmerksom med at navnet bil forveksies med Pollåsen på
austsida av Pollåsvatnet.

Vegen går langs Sorvågen i retning Sorncsan. I-ler kan dit væ.e
like naturlig å la utgmgspunki i navnel på vika som bosetninga
ligger langs, altså Sorvigen.

Vegei Rår over Lcirbnktnesct som kan være adressenavu.

Vegen gärut mot et eller flere nes, og kan gjerne harned ‘nesan’
som ett av ledda. For å markere dette fra andre ‘nn’ i Bo. bor en ha
forleddet Rinastad- med, Ringstadnesan. Det vii gjøre at en unngår
nilsforståelser.

Vegen går i sin helhet over gården Ringstad, og en kan godt ha
gårdsnavnet som adressenavn eller del av adressenaniet

Kalveien

Veg 260

Veg 261

Veg 265

Veg 270

63

64

urt

65

Lokkøyveien

Snarsemesan

Straurusnesveien

Veg 250

62

M: 13/7; 13/6;
13/5; 13/10;
13)1; 13/2;
13/3
Utt: låkkiya

?åkkøia

K: Snarsemesan
M: 12148
Burshaugen;
12131 1-leimly;
12/2 Snarset
nullen; 12/44
Solnm; 12/17
Nvheim
K: Grindberget.
Stongneset.
Nesan
titt: ,ieppd
grin jn/bærge
K: Lokkoya,
Lokkøyiågen,
Lokkoesan
OR: gm 13
Lokkøen, udt

Siraumsness’

Snarsetvågen
Un: ‘neppâ

K: Straumsnes
M: 11/8
1-Tolmen;
11/29
Solheim;
11/24
Straunisnes

-

(28) Lokkoya

(12)
Snmserveien
(28) Snarset
K: Snarsetveien

(28) Kaivegen

Lokkoy
el
Lokkoyveien /
Lokkøyvegen

Stongnean

Snarsetnesan

Snarsetvägen
el
Kaheien /
Kaivegen

Stnumsnes
cl
StraumnesveienJ
Straunisnesvegen

Det er lltt usikkert om nesa som vegen går utover bar enlaflsfom,
(Stongneset) eller fltallsform (Nesan). Ener mønster fra andre Des
i Bo. tror vi at det er fle.tallsforma med utnwrkings[edd som ber
brukes her, altså Stong.wsan. Griadbcrget Ugger ifi kartet ikke i
området der vesen dr. og bor derfor ikke brukes.
Vegen går over den viktigste gårdsgrunnen i maUilçkeigården
Lokkoya som kan brukes som adressenavn.

‘nes’).

Mesleparten av bebyggelsen ligger langs vegen som går ut mot
Snarsetaesan. En kan derfor bruke dette som adressenavn. Merk
skrivemâten med enkel s i sisteleddet (“nesan”. flertall av et

‘Kai’ som forsteled4 forteUer lite om lokaIsering det er mange
veger i Bo som fører ifi ei kai. 1-ler kan en i stedet bruke den
nærliggende Iokaliteta Snarsetvågen i adressenavnct.

Straumsnes kan brukes som adressenavn. Det er kartfesta i
ubestemt form (Straumsnes), og en bor bruke denne forma.

Veg 301

Veg 302
Veg 303

67

68*
69

(69)

(69)

‘Jeg 300

66

t

Dampskipskaia
Handkleppveien

Meldcaltorget

Hestliagveien

E

K Vikan (gnr);
Vikan-tinden!flesa/-ovwtjellet
OR:gnr38
Vikan, udt
vikvå,
M: 38/4
[-{ankleppn

Sjå over
M: 39/5 Skm-et:
38/4
Hankleppan

[MCI

-

K:
K:
Haudkieppan
(gbr);
Handklepptinden/-dalen!haugen/-elva
M: 38/4
Hankleppan

K; Hesthagtm
(bruk),
Hesthagen
(utinark),
Hesthagtinden
M: 29/24
Hesthagen
K: Mil&elsoya,
Mikkelbakken

(9)
llandkleppveien
+ Vikanveien
(28)
Handkleppan

Handkleppan
e]
Struuwsjoen
el
Handkleppveien/
HandkIepp egen
Vikan
eller
Vikanveien!
Vikanvegen

Dampskipskaia
Vikanveien/
Vikanvegen
el
Handlcleppveie&
Haudkleppvegen
el
Vikanijorden

Mekicaltorget

1-lestliagan
el
Hesthagveien /
Hesthagvegen

Se ovafor.
Denne vegsirekninga (ait 28) går fra l-landkleppan og dl Vikan.
Bosetiingaor på/i Vikan.

Se veg nr 303 ovafor.
Denne vegen går innerst i Vikanorden, fra Suanmsjoen oo ender
opp i Handkleppan. Det kan derfor virke lin ulogisk å bruke
flaodkieppan som navn (uten ‘vegen’), kanskje adressenavnet
SLraumsjoen kan passe bedre her enn form 307.

Etter det vi kan se, så er dette ei oppkal[[ng etter en som het Mikal,
men som i dagligtalen blei kalt “Mekkal”. Dialektforma ser ut til å
ha så sterk forankring at den kan tillates.
Det er tydelig at navnet har en lengre tradisjon sju dampen gikk her.
Normalt gir en adressenavn etter et område som blir omfatta av
heile namnet, eller etter endepunktet. Sia endeprniktet her er Vikan,
bor vegen få naviiet Vikaovegen.
Et annet alternativ er å briake navnet Haadkleppvegcii om den
første strekninga fram til Handkleppan, og så gi dcii siste delen av
vegen navnet Vikaovegen. Vikan- er bnikt i eksisterende
navnesammenseinger og kan også brukes her.
Et tredje alternativ er â kalle heile denne vegen tar Vikanfjorden.

Vegen går gjennom et område som ser ut til å ha hatt navnet
Hesthagan (flertall),] fl det bniksnummer 29/24 og kartnavn i
området. I den sammensatte forma bor flertalisforma sl’fes, altså
Hestbagvegen.

Bakken

Betelveien

RAdJ,usveien

Veg 307

Veg 308

Veg 309

Veg 310

Veg 311

73

74

75

76

77

unr*

j*

Vese Rabbveieu

‘Jeg 306

72

;

.

Stnumsjoveien

Sorsjyveien

Risvikveien

Veg 305

71

HoyeIlveien

Veg 304

70

-

-

M:
M: 37/79
Toppen

K:

K: Straumsjoen
(grend,
vedtak 1995)

(kai)

k: Sorsjoen

Risvika

.

Betelveien!
Beleivegen

I

el
Toppen
Rådhusveien /
Rådhusvegen
K: Søster Annas Blir ikke tiirådd
vei
K: Rådhusveien, Rådhusveien /
el Straume + nr Rldhusvegen

(28) Betelveien

Bakken

Vesabben

Sorsjyen
Suaumsjoen
el
Langbaugen

Sonjoveien
(28)
(Straumsjoen)

el

Sersjoen

el

(9) Sorsjyveien

Risvikvegen

Risvilveien

e]leT

Risvika

Hogfiellvegen

Storhaugen.

Hogijeilveien
(28) (Risvika)

her. Vi foresLår at

cl

M: 39/29

bakom. Forsteleddet kan ikke være llogtjell-, for det hiwer ikke

Hriytjel[vegen

Storhaugen

sjøen kan brukes, del er også

også gårdsoavnet.

Vi fråråder å bruke et slikt personnavn.

dette.

regislren i Kartverket Sisteleddet kan skrives —sjyen eller —sjøen.
Enerledder —veien trengs ikke her.
Denne vegen går fra et kryss ved Saume og mot Slraumsjoen.
Hvis en vil ha et navn uten ‘vegen’, kan en bnke den nærliggende
lokaliteten Uanghallgen Som navn (mesteparten av bosettinga er
nær denne). Da kan veg 303 (69, alternativ 2A) fà navnet
Straumsjocn.
Vei 330 er foreslått Rabbveien, og for å unngä to nesten like navn,
kaa en kune endinga ‘vegen’ her, og bare bruke Vetrabben.
Vesu-e som fjirste ledd er Ikke i sanvar med lokal tradisjon i
stedsnavn.
NavneL kan ha sannoenheng med at det er en bakke her (jfr bnr
3 7/8) og kan bmkes som adressenavn.
En av eiendommene her (bar 3779) beiter Toppen, og hvis en
ønsker el navn uten ‘vegen’, kan det være et alternativ å bnike

—

Risvika. jfr

Naniesamme.setninga Sor

Vegen går i retning

en henter navnet fra nærmeste lokalita,

lier er ikke noe hell, bare Storhaugen (70 moh) som ligger like

Høyfjeilveien /

til seg. Forsteleddet kan være høy (torka gras), men

Navnet er henta fra et boligfelt (1995). Navnet har neppe noen lokal

tradisjon knytta

vedt 1995);

Storliaugen
el

(boligfelt,

K: Roy]e11

Fagerhaugveien

Rabbveien

Veg 325

Veg 330

Veg 331

82

83

84*

Nedre
Sævkjønna?

Fisk-uelvveien

Veg 320

81

Bardoveien

Veg 315

80*

I

Myrveien

Veg 313

79

:

Solheimveien

Veg 312

78*

-

Solheimveien /
Solheimvegen
el
Rabben
el
Solheim
(22)
Gronnvollen
Grønnvoliveien; et
Grop.nvollveien/
Gronnvollvegen
el
Myrveien /
Mvrv egen
K: Smååsen
Bardoveien /
M: 36/16
Bardovegen
Nygård; 36/18
el
Små-åsen
Smååsen
K: Fiskuelva;
(9)
FiskumyTan
Fiski!mvran
Fiskumyrveien, el
Ut:frsknuwha Fiskumyran?
Fiskuelva
Myranveien frarådes
(31)
Mvranve len
I Fagerbaugveieuj
K: Faerhaugen
(gbr);
Fagerhaugvegen
Fagerhaugen
el
(ås);
Fagerhaugen
Fagerhaugval
net;
Fagerh augelva
M:
K: Rabben
(31)
Rabben
M: 36/4 Rabben Rabbenveien
el
vestre; 36/7
Rabbveien /
Rabbenostre
Rabbvegen
Utt: sæv
Ner-Sevoirna

K: Rabben
M: 36/4 Rabben
vestre; 36/7
Rabben østre

Gårdene øst og vest for vegen heiter Rabben. så navnet passer. I
sammensetninger faller den bestemte forma (-en) bort, og vi må
altså skrive Rabbycien. fler må en også unngå forveksling med veg
nr308 (ogevt3l2).
Dersom dette navnet utgår, kan en bruke Sevtjonna (uten forleddet
‘øver-’) for veg nr 332.

Vegen dr over to frder. anr 36 øyjord og gnr33 Fagerhaugen.
Det kan være naturlig å bruke det siste som utgangspunkt for
vegnavner.

Vegen går over Fiskumynn og til endepunktet ved Fiskuelva. Det
er også naturlig å velge det navnet som dekker flest av området,
Fiskumyran.Myranveien uten ubnerkingsleddet Fisku- blir for
generelt med tanke på alle myrene i Be.

Vegen går mnck Smååsen, ûg kan ift navn etter denne. som også er
navn på bnr 36/18 ved vegendett Tydinga av Bardo- i forsteleddet
er uklar.

Inuspill 22 sier aÉ området heiter Gronavollen, og vegen kan fà
dette navnet. Porsteleddet kan etter gjeldende rettskriving skrives
Gronn- eller Gron-. Lokal uttale tilsier at forma Gi-enn- bor
velges.

Solheim er ikke registrert som navn, og er bolig et yngre
bruksnavn. Nærmeste lokalitet her er Rabben, som også kan brukes
som adressenavn. Men hvis Rabben forbelioldes veg nr 330, kan en
kalle denne (veg 312) for Solheim.

Liveien

Nilsàsveien

Sløyfa

Veg 334

Veg 335

Veg 336

87

SS

89

unr

Skogveien

Veg 333

86*

Sevtjonna

Veg 332

85

M: 36118 Smäâsen; 36/5
Mellomåsen

-

05Ue

K: Rabben.
Nilsåsen
M: 36/7 Rabben

Utt: sæv

(22)
Laguneve len

(3 I) Inngår i
Nilsåsveica

(9) Sævtjonna,
plassering:
K:
Sævtjonnsveien,
Arne Johusens
vei

Mellomåsbuen
el
Sloyfa

Skogveien!
Skogvegen
Lia
el
Nilsåslja
el
Linjen I
Liv egen
Mellomåsei
el
Mellomåsveea /
Mellomåsvegen

øver-Sevtjønna
el
Sevtjenna
el
Sevtjonnveien I
Sevtjonnvegen
el
Sevtjonnsveien!
Sevtjønnsvegen

‘legen ender i bur 3615 som heher Mellamåsen. Nilsåsen ligger
næmere veg nr 330 og 334, mens Smååsen ligger sør for denne
vogen. Mellornåsen kan derfor være et hrnelig navn. Nilsås-navnet
kan forbeholdes veg nr 334. Hvis brnksnavnet Mellomåsen uttales
Mellaåsen, og dersom en ønsker å skrive det slik (Mcllaåscn), må
det opprettes egen navnesak.
Siden denne vegen starter og ender i veg nr 335, kan den gjerne
hete Mellomås pluss et etterledd som feks. —bot. Errerleddet ber
ildce starte med s fordi forledder lett kaji oppfattes som Mellomå-,
derfor kan ikke t
Mcllomåssloyfa tilrås.
Vi tar ikke stilling til dette navnet.

Lia forteller ke]t og ei1 om ve heloilnga NiIsseii ligger like
bak, så hvis en wenger et utmerkiug1edd. kan Nilsåslia være et
beveilg aderenavn.

Vi tar liSe omsyn til plasseringa, men regner med at Sevtjrn.na er
et lokalt uavil i området, sjel om det ikke er kartfesta. Skrivemåten
må være Ses- i frrsteleddet. Sev kan enten komme av sov ( ‘kanal,
kunstig vassveg’) eller av Siv (nonønt sef graslignende rnyT- og
vaunplanter).
Se også veg ur 33 I.
I sammensatt form kan en velge ei form med eller uten s i
saiurnanbindingsfhga, Sevtjennsveien el Sevtjonnveien her må en
imidlertid sjekke lokal utiale.
Arne Johnsens_vei_fiarådes.

t

:

I

i

K: Soberg
(grend);
Soberg (gbr);
Sobergssande

Sobergsveien

Veg 341

9!

(91)

(21) (25) (28)
(29) eIder
stort sett
vegstrekninga
(fl)
Vegstrekning
Skårvågljellet; for
Skån’ågshaga Sobergsvegen
n
(25) Kommentar
OR: gur 40
om vegnamn
Skaarvaagen, (28) Skårvågen
udt
med tilleggsoppl
skårrvågen
(29)Il&e
M: 40/6
Skårvågveien
Skarvågen
K:
Skårvågsveien

Sgalsen
OR: gnr 39
Soberg. udt
sgbærg

Sobergskjæret

Sobers$haen/
-hagan;
Sobergst3elleL

fl;

K: Slcårvågen
(bygd);
Skårvågen
(vik);
Skårvågsberge

Skårvågveien

Veg 340
Fv 903

90

Seberg
eller
Sobergsveien /
Sobergsvegen

Soberg
1
e
Sobergsveien /
Sobergsvegen

-

Vegen kan todeles:
I Søberg
2. Skårvågen

Skårvågveien /
Skårvågvegen
el
Skärvågveien/
Skårvågvegen
el
Skårvågsveien/
Skårvågsvegen

I

Sevegnr34O(90)og34l (91)

Se veg nr 340 (90).

Gårdsnaviiet Soberg kan bnikes aiene eller som del av et
sammensatt adressenavn.

Merimadene om at gnr 39 Soberg strekker seg heilt fra Straume og
sørover til Soberg er riktige. Det kan derfor være naturlig å la heile
strekninga fra Straume til Soberg tà nvllet Sobergvegea.
Skårvågvegen blir da å gå fra Skårvågkrysset. Hvis en velger
vegnavn uten etterledd, blir adressenavna Skårvågen og Soberg.
ForsteLeddet i Skårvägen er skrevet skår”, men uttalen er “skårr”
som skulle indikere “skorr’ eller “skor” som skriftform.
Skrivematen “sko?’ finnes i andre navn. Dersom en velger
skrivemåten Skorvåg€n, må det reises egen nawesak.
I sammanbijgdiugfiiga finner en navn både med
(Skårvågsberget) og uten s (Skråvågijellet), og en kan velge dette i
adressenavnet også.
For Soberg-navnet, se veg nr 341(91).

Veg 351

Veg 344

93

97

Veg 343

unr

!

Veg 342

92

Langnesveien

Halsaveien

Naddveien

•

nr 350 t navnet Foroya. I motsatt ff11, kan den t navn etter bnr I,

Vollan som ser ut til å være en Lokalitetsbeskrivelse i tiLlegg til
bruksnavn.

Denne vegen ser ut tii å gå Like sor for der som kan ha vært deii
ganiJe gårdsgrmmen, Tofta (jfr 30/6), og kan få navn etter denne,
eller den kan navngis etter neset som vegen ender p Langncsct.

Vollan

Tofta
el
Forrrytofta
el
Langneset
el
Langnesveien I
Lango esvegen

Forøyvegen

30/9
Fredheim;
10/LO
MelLomg&den
30!L Vollan;
30/2 Austgård
M: 30/6 loften;
30/16 Sorenga

SSR, men er et vanlig bn,ksnavn.

el

Foroyveien

30/22

M:

i

Vegen serm til å omfatte den sentrale bosetninga på gnr 30 Foroy.
Dersom Rv 820 (154) ikke bruker gårdsnavn San adresse, kan veg

Ronninçzen er ikke regisirert

Storhaugen er ikke registrert som navn i SSR, men hvis det er en
nærliggende lokalitn, kan navnet brukes. Bmksnumra i o.nrdet har
navn med forleddet ‘Fjell

euerledd.

Halsaveien!
Halsavegen

Vegen ser ut til å gå gnnom den senirale gArdsgninnen på Søberg.
Halsa er ikke registrert som navn i SSR, men kan brukes uten

Naddan er en haug som ligger ca 3400 m nordaust for bnr 39/93
og 39/I 72. Meiksietta er et lcartfesta navn her, som også kan
brukes. Uttalen av navna bor sjekkes.

Halsa
el

Naddveien I
Naddvegen

el

el
Melksletta

Naddan

Solbakken:

fl

Middagshauge

fl;

Sebergssude

Meiksietta

K: Purkhaugen;
Purkholjan;

Vikran

Veg 371

Veg372

102

4
jj’j

]

Forleitet

.

K: Formen

Forraen

Veg 362
Veg 369
Veg 370

100

unr
(01

K:

Ner-1-Ioleveien

Veg 361

99

M:
K: Vikran
M:
Un: vekbw,

fl

,

(19) Vean
(19) Siouer
fors1aa for
gårdene Føre.
Fjæi-voll.
Grimstad
(28)Vikran

K: Forleitet,
(19) Støttet
Leilhaugen.
forslaea for
Melkarhaugen rårdene Føre.
Fjærvoll
Gammclårde Grimstad

-

udt lønghauen

OR: gur32
Lynghaugen,

hode

K: Hole,
Holelva;
Lyngbaugen;
Lydlaugtindenj-dalen!dalsrabbe&—
tjønl]a
OR gur 31
Hole, udt

Lynghaugveien

Veg 360

98

Vilsan

Forleitet

Ner-nok
et.
Ner-l-{oleveien!
Ner-L-Iolevegen
Formen

Vegen kan todeles:
1. Flole
2. Lynghaugen

Lyngbaugveien /
Lynghaugvegen

i

Vikran sorut til å være eljorde Jitinord for vegen, men navnetkan
brukes. Forsteieddet må skrives etter ge1dende reuskriving, vik,
slik at heile adresmiavnei skrives Viliran.

Vegen starter ved Forleitet og ender ved Gammelgârdea. Her må
en uam,en velge en navn, og da kan slanpunktet være greit å bruke.

Forraen er godkjent kartuavn og kan brukes.

Det kan se ut som Ner-Flate er et etablert navn, og det kan brukes.

Denne vegen gâr i hovedsak over gårdene ble (gnr 31) og
Lynghallgen (gnr 32). Hvis el, skal ha navn uten etterledd, bor
vegen deles i to ved gàrdsgrensa.

Torsteinsgata

Ner-Gimstad

Veg 401

Veg 402

103

104

-

K: Gimstad
(bygd);
G inistadsj,enJ-bukta/nesei/-oyraJmyran)bakkenrraeii
0R iir 27
Gimsra& udi
jemmsfa
M: 27/8
Gimstad; 27:7
Gimsiad
Utt:jemrras&
ner-jern msra

Fjærvollraen,
(jfr
Gimstadraen)

Sletten; 28/39
Sletten; 28/67
Myreng;
28)68
Vonbysa;
28/6
Fjærvollsirand
en; 28)21
Stnnden;
28/24 Rabben

M: 28/50

-

(3) Gimstad
Nedre
(19) Starter
forslaga for
gårdene Føre,
Fjærvoll,
Grimsmd

gate
(19) Stotter
forslaga for
gårdene Føre,
Fjærvoll,
Grimstad
(28) Torsteins
gate

(9) Torsteins

Ner-Gimstad

el
Torsteinsgate
el
Fjærvollraen

Torsteinsgata

dette.

Gården Gimstad har tradisjoneLt ikke vært delt i et nedre og øvre
gårdsvald. Som adresserrnvn kan er. LikeveL bruke utmerkingsledda
Ncr- og Over- ornde to vegadressene. Den tradisjonelle uttaler. av
disse navn&edda er Ner- og Over-, og skrivemåten mi være etter

aktuelt å bruke som adressenavu. ‘rad’ ser ut til å være hankjonn
entaU eller flertall og kan bnikes hvis dette samsvarer med lokal
uttale. Giinstadraco ligger litt Lenger sør
Hvis Torstehis gate er en etablert uttaLe (jfr innspill 28), kan dette
navnet brukes, men normaLt skrives sLike adressenavn i ett,
Torsteinsgata eLler Torsteiiisgatc.

Vegen går mot det som hefter FjÆrvoliraen, og videre nordover
mot Fjærvollstrandai Der første av disse naw.a kan også være

Dosveien

Gammelveien

Nordahistranda

Kattberget

Vinjehaugen

Veg 404

Veg 405

Veg 410

Veg 420

Veg 421

Veg 422

ur

106

107

108

109

110

øver-Gimstad

Veg 403

105

(3) Gimstad
øvre
(19) Stotter
forslaga for
drdene Fare,
Fiærvoll.
Grimstad

tJit: vennfe
sfrflnfl/a
K: Kattberget
M: [9/18
[allmugeri
(Jtt: kaubærge
K:
Hannahaugen
M: 19i27
Sieiten; 1928
Blomstervold
;_Un:_vcflnje

1<: Doken
(gravplass);
Kjosen;
Strandsjoen,
Stranda

K: se over
OR: se over
• M: 2713
! Cimsiad;
27/lO
Gimstad; 27t2
Ginistad; 2719
Gimstad
K: Kleppelva
Cii: kI&ppælva
Cii: dsd:sen og
(3) Dosaveien
dtrsa
(19) Smtter
forslaga
(28) Dosa
]<: Støttsjøen
Un: suausjpen

Utt: jernnistri
&iver-jerninsta

Vinjebauge.

Kattb€ret

Dosa
el.
Doseien
Dosvegn
Stotisjoen
el.
Gamnielveian /
Gamnielvegen
Vinjosiranda
el
Kjosen

Kleppelva

øver-G imstad

Navnet Vinjehauge. er ikke registrert men kan brukes hvis det
finnes i lokui trudisjon. Han.ahaugea er kartfesta navn i omrihiet.

Kattberget er registrert navn. l3ruksnaviiet Kithaugen kan også
brukes hvis det er navn på en lokalitet i området

Det tradionel1e navnet ser ut til å være Viujestrauda, og vi lilrår
derfor dette. Norddaleo er en ubebodd dal lenger nord i Bo.
NordahL regner vi med er et persounavn, og generelt bor en unngå
slike navn. Et annet aktuelt navn kan være Kjosen som dekker
mesteparten av området.

Den lokaie uttaleri ser ut til å være Dosa, og navnet bor rette seg
efter dette. Opphavet til dos’ er uklart, men uormait bor det som
opflttes som bestemt form (—a) sloyfes i saimnensetninger, derfor
Dosveicu.
Vegen går ned mot Stottsjoen, og kan ta navn etter dette.
Ganimelveien har ikke noe godt utmerkingsledd (Gammel-) som
viser beliggenhet.

Vegen gär langs Kfrppelva, og dene kan brukes som adressenavn.

Se Ner-Gimstad (veg 402).

Veg 427

115

lbenhartveien

Idreusveien

Veg 42

Veg 429

116

117

!

Finaveien

Veg 426

114

Torgveien

Vinjesjoveien

Veg425

113

:

BelLevue

Veg 424

112

Sikanveien

Veg 423

111

(6) Oskars vei
Oskar’ vei

(28) Torgveien

Utt: rårrge

fl [9 [0:
ll,enhmt
Johan Iolmsen
f I 902

Vinjesjoei

(28)
(Vinjesjoen)

(28) Idrettsveien ldrettsveien /
ldreltsvegen

lbenhartveien!
lbenhartvegen

Torgveien!
Torgvegcn

Oskars vei fraràdes

Vinjesletla
el
Finaveien I
Finavegen

Be[Ievue

(28) Bellevne

Uu: bellevy
Tidligere
militært
anlegg?
K: Vinjesjoei,
Vinjevågen,
Osen
Dr v.uPesh’en
M: 19t27
Slenen

Sikan
el
Skagumyran

(28) Sikan

K: Skagamyran
Utt: si:kan

Vegen går i nærheten av en idrettshall.

Det er uklart hvem eller hva Fina er. Det kan være el lokalt
personnawi (Josefina?) som er opphavet. Området virker nokså flart
(hdeforskjell 20 m). og en kan godt ta utgangspunkt i b.ir 27
(Sleuen) og kalle området for Vinjesletta.
Vi fraråder oppkallingsnavn av typen Oskars vei fordi det ikke er
iradisjonell måle å lage navn på. Skrififorma må i tilfelle bli
Oskarsvegen eller Oskarvegen.
Vegen går frå det orm-ådet som blir kalt Torget mot Rundbaugen.
Der rmnes 1k-e noe kanfesta navn for dette området Torget kan
dcrtbr bnikes om hele sirekninga.
Detie kan være lbeiiart J Johnsen (1% 1-1981), Vinje. Navnet kan
godkjennes.

Vi Lilrår åb-ukena’net Viajesjoen uten etleHeddel veien forå
gjore det lenere åunale.

Sikan er navnet på en dal som etter kartet ligger inneut& denne
veiea. 1-ler er flere hauger som dekker deler av området, mens
Skagamyran strekker seg langsetter heile vegsuekoinga.
Adressenavnet Skagamyran kan alternativt brukes på veg 444.
Bellevne er et etablert navn med en forbistorie og kan brukes.
Skrivemåten br rette seg efter den skriftforma som har vært brukt
lokalt.

Veg 451

119

.

Veg 430

118

K:
(13) Wiikveien:
Skyttarhaugen (23) Wiikveien
—23 underskr
17/65
(31) Wiikvoien:
Myrvold;
K: Wiilcveien
17/44
Skjønerhauge
n (obeb);
17/4? \
eIIem
4
skjmierhaug;
17/46Norc
skjouerhaug
Utt: opp lett
vLkan
A: Bjarne Wiik
(1901—1973),
lærer og
sko leinspe ktor
Tommerholmveie K:
(28)
Tomnierholin Tornmerholmvei
n
en;
en
Swrliaugen
M: 18145
1-leimLy; IS/lO
Sollieim; IS’S
Osen; I 8/1 5
Storhang;
18/10
Slorhaugen

Bjarne Wiiks ve

Storbaugen
el
Tommerholmveien!
Tommerholmvegcn

Wiikveien frarådes

Bjarne Wiik-veien /
Bjarne Wiik-veen
el
Bjarne Wiiks vei!
Bjarne Wiiks veg
eL
Skyttarhaugen

Vegen går ikke til Tommerholinen, som er en ubebodd hoLrne som
bare kan nåes på æm sjø, men den går langs Storliangen som kan
bnikes som adressenavn.

Vegen er oppkalt etter Bjarne Wiik (1901-1973), Lærer og
skoleinspektor. Wiilc ser ut til å være et familienavn uÉcri stcdfesting
til Be. Her kan en velge mellom flere altemativer, alle skrevet med
“Wiik” (dobbel i).
Wiikveien er ikke et godt adressenavn fordi det kan oppfattes som
ei feilskriving av ei vik som adressen skal fare til. Skrivemåten bor
dertbr være Bjarne Wiik-vegen, som er mest Lik dagens navn og er
å foretrekke, eller Bjarne Wiiks veg, som er mer hoytidelig stil.
Et annet alternativ er å taiie vegen for Skyftarhaugen (jfr bar
17/44 og 17/47).
Jfrvegnr437.

Aiterveien

Steinestranda

Vettenveien

Veg 433

Veg 434

Veg 435

Veg 436

Veg 437

121

122

123

124

125

5l9’ttarhaugen

Rishaugveien

Skagenveien

Veg 432

120

Rishaugen
el
Rishaugveien /
Rishaugvegen
Steinestranda

Alteret
el
Altersveien I
Altersvegen

Slcagen frarådes

Skagan
el
Skagavågen
el
Skagaveien /
Skagavegen

Utt: sjøttar

Skyttarhauglia
el
annet lokalt navn

el

Skyttarhaugen

Steinestranda
K: Veten /
(28) Vetten eller Vetten
Bovetten
annet etterledd
eller
Utt: opp le venn
annet navn

K: Skagen /
(9) Skagan
Skagan
(28) Skagan
(grend);
Skagen (lykt);
Skagamyran;
Skagavågen
(våg)
M: 18/3
øvergården;
18/1
Nordgården;
18/2
Mellomgården
Utt: skaan
K: Alteret
(nes); Alteret
Qwbne);
Altersvågen
Utt: allfire
(28) Rishaugen*
K: Rishaugen;
Skagamyran

Denne vegen går verken til eller forbi Vetten, som ligger ca 3,5 km
mma. Her bor en velge et mer lokalt navn. ‘vete’ i tydinga ‘varde’
blir normalt skrevet med enkelt, Veten, men her kan en skrive med
dobbelt, Vetten, som samsvarer med lokal uttale.
Dersom en ønsker å bruke Skyttarhaugen på veg nr 430, kan veg
437 f et nylaga adressenavn Skyttarhauglia eller aller helst et
annet lokalt navn

Steinestranda er et godt veguavn.

Vogen går fra Skagan og utpå Alteret (nes) som kan være
adressenavn. I sammenseming ser det ut til at —s- brukes, jfr
Altersvågen, derfor tilrår vi Altersvegen (med s). Dette kan også
gjøre at en unngår ei uheldig sammenblanding med ‘alter’ i kirkelig
betydning (selvom ordopphavet kan være det samme).
III kartet går vegen Over Skugamyran og ender under l4ishaugen.

Lokal uttale av stedsnawet er ‘skagan’ og selvom noen skriver sitt
ettornavn ‘Skagen’, må adressenavnet følge uttalen, derfor Skagan.
Hvis etterleddet ‘vegen’ brukes, må en skrive navnet i ubestemt
form flertall, som på dialekt blir ‘skaga’, dvs Skagavegen. ,jfr også
stedsnavna Skagamyran og Skagavågen. Det siste kan også brukses
som adressenavn. Vi tilrår primært å bruke et adressenavn her uten
etterleddet ‘vegen’, dvs Skagan el Skagavågen.

Veg 440

128

Langekra

Brennaveien

Veg 441

Veg 442

129

130

unr

Einerhaugveien

Veg 439

127

Dalveien

Skreddarveien

Veg 438

126

K: Annaveien

(24) Bjarnes vei
K: Langekra
M: 17/26 øvre
Langekkeren
Utt: langcekkra
K: Breima;
(28) Brenna
Brennahaugen
Utt: opp)
brennja

Ud: oppi dal,,

K: Mslndalen; (20) Dalveien
Brennahaugen
; Steinedalen
M: 17/6
Mellemgården
; 17/7
Mølnervolden

L. Tverrstranda
M: 17/15: øvre
Tverrstranden
; 7714
Tverrstranden
nedre
K: Einåsen;
Einåselva
Utt: einhågen

Brenna
el
Brennaveien!
Brennavegen

Langekra

Navnet fiarådes

Steinedalen
el
Dalveien /
Dalvegen

A,maveien frarådes

Einhaugen
el.
Einhågen
el.
Einhaugveien?
Einhaugvegen
el.
Einhågveien /
Einthågvegen

Tverrstranda
el
Skreddarveien!
Skreddarvegen

Vi kjenner ikke opphavet til Brenna (ei brenne” (dial. ei brennja)
avsvidd stykke i skog eller på fjell), men det kan brukes som
adressenavn. Alternativt kan Brennavegei. brukes etter mønster av
Brennahaugen.

Vi fraråder personnavn i adressenavn. Vegen ser ikke ut til å være
aktuell.
Ei e&e el ækre, norront elo’a er etjordstykke som tidligere har
vært åker. Navnet forteller om tidligere virksomhet og er derfor et
godt navnevalg.

-

‘Dalen’ er et navneledd som ikke forteller om beliggenhet. Vegen
fører mot Steinedalen, og dette kan brukes som adressenavn helst
uten etterleddet ‘vegen’.

Det framgår ikLe av adressenavnet hvem denne personen Anna er,
og vi fraråder generelt å bruke personnavn i adressenavn. Anna er
et svært vanlig navn som ikke forteller om opphavspersonen, og bor
kanskje av den gnmn unngås.
Einhaugen er ikke kartfesta her, men’ andre stedsnavn er
førsteleddet skrevet Ein-, og uttalen i dette tilfellet er einhågen’.
Vi tilrår derfor å skrive Einhaugen eller Einhågen, men lokal
uttale nør sjelckes her. Einhågen forteller at dette er et gammelt
navn, og tjirås hvis det er slik navnet uttales. Etterleddet ‘vegen’
kan sløyfes for å få et enklere navn.

De to nabobrakene her heter Tverrstraoda, og dette kan ogsa
brukes som adressenavn. Vi kjenner ikke bakgrunnen for a bruke
Skreddar-.

Festhaugveien

Breitindveien

Grotanveien

Steinesjeveien

Veg 443

Veg 444

Veg 445

Veg 449

131

132

133

134

(28) Grotlun

K: Grouan
M:

Groltan
el
Skagasiøyfa

eirerleddet ‘vegen’.

el
Fesihaugveien /
Festhaugvegen
el
Festhegdveie&
Fesrhogdvegen
SkagamyTan
el
Breiiindveien i
Breitindvegen

Mesteparten av vegen går over gården Stdnesjoen (bnr 1715).

Skagasloyfii?

Detre er en sideveg til veg nr 434.
Breitinden & en ås SOU1 ligger 1,5 km unna, det er uklart hvilken
sammenheng det s*edsnavnet har med denne ycien. Kanskje vegen
går forbi Brehinden som er et landemerke som det dermed kan
forsvares å bruke som adressenavn. Dersom Skagamyran ikke blir
brukt som navn på veg 423. kan navnet brukes her.
Grottan er en tenengfonnasjon ca i km unna denne vegen. Det kan
virke litt unatwlig åtlylte” denne hit, men samtidig er det et navn
verdi ä ta vare på. Kanskje vegen går forbi Groftan som er et
Jandenierke som det dermed kan forsvares å bnike som
adressenavn. Vi ser at “Ordførersløyfa” er nevnt (men ikke
foreslått) hva med å bruke etterleddet og kalle dette for

Festhaugen er ukjent for ën informant, mens Festhogda er kjent,
stilling til om nawet
er riktig lokallsert, derfor to tilrådinger. Festhogda bør skrives uten

jfr også horingsuttalelse. Det er vanskelig å ta

Festhaugen
el.
Festhogda

K:
(28) Steinesjoen Steinesjoen
Tverrstranda;
Ste inesj Øen
M: 17/15 øvre
Tverrstranden
17/14
Tverrstrandcn
nedre; 17/5
Steinesjoes
EJtt: steines/ven

-

(28) annet
etler]edd

•

(5) Festhogda
eller
Festhaugveien

K: Skagainyno

Lit: fiesthsgda
(Festhaugen
ukjent)

Fosthaugen

K: Festiiaugen
M: 17/34
Volien; 17/I

Villaveien

Sjoveien

Steinsvikveien

Veg 451

Veg 452

Veg 470

Veg 471

136

137*

138

139

llarveisa

Sjohaugveien

Veg 450

135

Sjøhaugveien!
Sjohaugvegen
el
Sjohaugen /
Sjyhaugen
el
Mehaugen

Farveisa

Sjoveien /
Sjovegen
el
Sjyveien /
Sjyvegen
eller
annet navn
Steinsvikveien /
Steinsvikvegen
el
Steinsvikneset

Evt
Sjyhaugveien /
Sjyhaugvegen
(31)
Villaveien/
Sjehaugveien
Villavegen
K: Sjohaugveien el
Dampskipshaugen

(30) Villaveien
(31) Villaveien
(32) Villaveien
(36) Villaveien:
K: Vil]aveion

K: Steinsvik;
Steinsvikelva;
Stcinsvilcvâge
n
M: 16/3
Steinsvik;
16/7 Nesset;
Utt: i Steinsvika
K: Farveisa
(28) Farveisa
M;
Utt: fler!
farve/sa

Dampskipsha
ugen

K: Mehaugen

Farveisa er et godt adressenavn.

Dersom en vil ha et navn uten vegen’. er Steinsvikneset et godt
alternativ.

Det kan være en fordel å ta utgangspunkt i en nærliggende lokalitet.
På kartet finner vi Dampskipshangen like sør for denne vegen, og
den kan brukes som adressenavn.
Se for øvrig vei nr (450) vedr evt ombytte av adressenavna
Villavegen og Sjohaugvegen.
Sjovegen blir vanligvis brukt om en veg fra gårdsbebyggelse til
Jjæra, og navnet er vanlig for alle gårder. Her kan en altemativt
finne en lokalitet i nærheten som kan brukes som adressenavn.
Forsteleddet kan skrives Sjo- eller Sjy

1-Ivis en tar utgangspunkt i nærliggende lokaliteter, er Meliaugen
aktuell.
Villaveien er et nam som forteller lite om lokaliteten som villaene
ligger i.
Lokaliteten Sjohaugen er ikke kartfesta, og vi veit derfor ikke noe
om den høver på denne vegen eller veg 451. Evt oinbytting av
Villaveien og Sjohaugveien kan vi heller ikke uttale oss om.

Risnaklcveien

Kjerkhaugveien

Prestegårdsveien

Veg 481

Veg 485

Veg 490

14J

142

143

-

Mårsundveien

Veg 480

140

fl

K: Bo
M: 14/1
Prestegården

M:
Utt: ri:snakkan
1<: Kjerkhaugen
M:
Utt: kjerkhauen

-

(28)
Prestegårdsveie
n

I K: Mårsund;
(28) Mårsund
Mårsundkjosen!vågen!e11eti-neseUskjæret
OR: Maarsund,
udt mårrsunnj
M: 15/4
Gamlegården;
15/1 Mårsund;
15/18
Fagerheim;
15/2
Austgård;
15)7 Nesset
Utt: inårrsunnj
K:Risnakkan
(28)
(kart) I
(Risnakkan)
Risnak]cen;
Risnakkho]me
tilrår.

Risnakkveien I
Risnak]cvegen

Vegen går til Bo prestegärd.

Kjerkhaugen er registrert som stedsnavn tre steder i Bo, og kan
brukes som adressenavn her.

Både Risnakkan og Risnakken er registrert som navn, men
muntlige opplysninger tilsier at det korrekte er Risnakkan, som vi

Risnakkan
el

Kjerkhaugen
el
Kjerkhaugveienl
Kjerkhaugvegen
Prestegårdsveienl
Prestegårdsvegen

Bnr 15)4 ligger på en gammel gårdshaug, og det er derfor naturlig
med Mårsund-navnet her. Hvis en ønsker å forbeholde Mårsund
som adressenavn langs Rv 820 kan en ye til et etterledd her,
feks. Mårsundvågen.

Mårsund
el
Mårsundveien I
Mårsundvegen
el
Mårsundvågen

Fv 901

Rv 901
820
Fv 9 [3

144*

unr*

145

Veg 491

um*

*

Rv

Guvågveien

Veaveien

Omfhtter bare to bnr 63/3 og 63)2

Guvägveien /
Guvågvegen
el
Jonijorden
el.
Vegstrekninga kan
også deles i 7-8
enheter:
1. Rottåsen

M: bor 63/3 og
63/2

Vogen går langs Jomtjorden, og en kan derfor også bnike dette
navnet

3. Berge
4. Fagerhaugen
5.Vea
6. Po[len
7. Ramberg

K: Sørge
K: Fagerbaugen
K:Vea
[C: PoUen
K:
(28)
Rambergveien
(4)
Jerntjordveie,i
(28) Guvåg,
vegskilt

ok
ok
ok
ok
ok
Se kommentarer til veg 144 ovenfor

2. Oyorda

1. Straume

K: Stnanne
(tens1)
K: ø)jorda

(27) Bo-ringen
(28) Vegskilt

Navnet Ramnfloget finnes tre steder i Bo. Uttalcn og karttbrma
tilsier at navnet mä skrives Ramiiflogan. Dersom en ønsker ‘vegen’
som etterledd, må adressenavnet skrives Ramnllogvcgen.

Denne vegstrekninga strekker seg fra Snaume, gjennom gårdene
nr 35 Oyorda, gnr 35 Borge. gnr 33 Fageitaogen (deler), gnr 34
VeL gnr 10 Pollen, gnr 11 Ramberg (deler). Normalt sen vil et
neavn med —veien vise iii at denne vogen går fl, i eller gjennom et
stod. Veavegen blir i så måte litt uklar jon. al vegen også går
giennom andre gnr, men fra vesi og sør går vegen iii Vea, s4 navnet
kan vegsirekninga deles opp, se nedenfor
kan linikes. Alrernativt
Første del av vegen starter i Siraiune, og bor i så Ml få et hovelig
navn som kan inneholde Straume- i forsteleddet
Dtime veghilen omfitier gården Oyorda, som kan brukes som
adressenavn

i

Ramnflogan
el
Ranmflogveien!
Ratunfiogvegen

Veaveien I
Veavegen
Vegstrekninga kan
også deles opp i 6-7
enheter

rasstlö:gan

M: 14/1
Presiegrden
Un.

t;

K: Raixmfloget;
Ramn[logau
(kart):
Rrflogvanw

146

Fv 914

Jorlandsveien

-

K: Reinshangen
M: 60/1, 60/2,
60/13, 60/9,
60/5,
60/8,60/12,
60/6, 60/7
M: 8126
(eiendomsteig)
K:
M: 6/6 Nesset
K: Skorpa
(gard),
Ca: Skorpen,
udt skårpa
M: 4/12, 4,8,
4/7, 4/4, 4/3
Toften, 4/2,
4/1 Nesset,
4/5, 4/6
K: Vcrha]sen
M: 3/7, 3/24,
3/8, 3/13,
3/12, 3/11
OR: Verhalsen,
udt,vé: rhalsan
K: 1{osnes
(bygd)
M: 2/9
K: Guvåg
M:gnrl
K: Jorland
(28) Vegskilt
Dette området omfatter bur 6/6 Nesset, 6/7 og flere nausttomter til
gnr 6, kan ifi navn etter bnr 6/6 Nesset.

4 Verhalsneset

Jorlandsveien /
Jon andsvegen
el
Jonland
el
Vogen kan to- eller
tre-deles:

8 Guvåg

7. Røsnes

6 Verhalsan

Mesteparten av vegen går ennom gnr 5 Jorland.

Trenger ikke eget adressenavn

3

5 Skorpa

Omfatter heile gårdsnr 60

2. Reinshaugen

147

Fv 915

Nftvågveien

K:
A: gnr5l
l4alnes
K: Eidet (Eide,
ikke anbelt)
K:Gnstad
K: Kvalvika
Å: Kvalvika
K: Sandvika
Å: Sandvika
K: Nykvåg
Å. Nykvågen

j
5
Jj

K: Iar[and
K:

Eidevegen.
Gumdvegen,
Sandvikvegen,
Ntrågvegen
K Re2ine
Nonnanns veg

(7) Regine
Normanns veg:
(28) Nykvåg:
(35):

gnr5l

gnr 66
gnr4s

gnr 46
gnr 47
gnr 48

2. Eidet
3. Gustad
4. Kvalvika
5. Sandvika
6. Nykvågen
cl Nvkvåg

Bur 72)3 Elvegård, 72/13 Skoghmd og 72/12 Solheim er deler av
Sor-Rygge.
Gnr 5 Jorland
Jorland kan også omfatTe bnr 4/14, 4/9 og 4/10 (under gàrden
Skorpei) eller disse kan ifi et eget navn.
Det mest naturlige er å bn,ke gårdsnavn her som ellers i kommunen,
altså Nvkvågvegen, dvs vegen til Nykvåg.
Regine Nonnann assosieres med flere steder i Bo (Mårsund, Ba
Malnes), og i dag til Bo Museum og prosjektet “Ringelihorn Det
bor derfor w,rderes nøye hvor en eventuell Regine Normanos veg
skal gå. Vi tar ikke stilling tiL dette i tilrådin2a vår, men uttaler oss
bare om skrivemåten.

1.Malnes

Denne vegstrekninga
kan også innde[es
etter &årdsnavna:

Nykvågveien /
Nykvågvegen
el
Regine Nommns vei!
Regine Nonnans veg

-

[ Hove[[g naw
mangler
2. Jer[and
3 Jrlandssjoen

Nordre-Riksvei

Boheimen

153

Ei’ 820

K: Melkameset

Melicerneset

154

K: Kmmsvågen

Krumsvågen

150
151
152

K: Hovden
( ingen sms)

Vikervågen

Hovdeveien

149

Ei’ 915

K:Nyke
K: Hovden
K: Vikervågen,
Gullvilcerberg
et

148

(9) Boveien
(22) Nordre
Vesteråling
(28) nonska
namn
(31)
EventyTveien
nord
(34) Endra
veg lengde

(28)
Melkarneset

(27) Vekran
(28) Gullvikran,

(35)
Hovdevegen el
Hovdenvegen
(33)
1-lovdenveien
49s
Hovdeveien 27s
(28)
Midnattsolveien
7
K Hovdenveien

Etterleddet ‘veien’ bor sløyfes.
Mangler i materialet
Fonna “Melker” hçrver ikke med lokal uttale, og forsteleddet må
skrives “Melkar-”

gnr49
gur 50
Her kan en velge mellom alle tre navna. Vi mangler lokalkunnskap
til å tilrh hvilket navn en bor velge. Etterleddet ‘veien’ bor sløyfes.

Bøheimen tilrådes
Boheimen bo- og behandlingssentcr er en institusjon, og det er
ikke
uheldig at institusjonsnavnet brukes som adressenavn. Her bor en
Valhaugen kan brukes fume et lokalt områdenavn. Lokaliteten Valhaugen ligger her, og
kan være et alternativ, uten tillegget “vegen”
Boveien /
Se kommentar og begrunnelser nedenfor og i tilrådingsbrev.
Bovegen
eller
gårdsnavn

Melkarneset

l.Nyke
2. Flovden
Gulivikran
el
Vikran
el
Vikervågen
Krumsvågen

T-Iovden
el.
Hovdeveien!
Hovdevegen
el.
Denne vegstrekninga
kan også inndeles
etter gårds- og
områdenavn:

Midtre-Riksvei

Søndre-Riksvei

Rv 820

Rv 820

j56

Rv 820

Bøveien

155

(I 54)

!

:

-

(9) Boveien
(22) Midtre
Vesteråling
(28) uonska
namn
(31)
Eventyrveien
midtre
(9) Bøveien
(22) Søndre
Vesteråling
(1) Utveien,
Sjøveien,
Brottsj øve len,
Havveien,
Ytterveien,
Værnyveien
Bedringens veL
Midnaasolveien
(28) uønska
namfi
(3 I)
Evenn-Tve len
sør
(19) Fare
Ejærvoll og
_Grimstad.

(6) Boæringen
(9)Boveien
(34) Boveien
(28) Veaveien

Boveien I
Bøvegen
eller
gårdsnavn

Bøveien!
Bovegen
eller
gårdsnavn

Se kommentar og begninuelser nedenfor og i tilrdingsbrev.

Se konuuentar og begnmnelser nedenfor og dlrådingsbrev.

sted.
Se kommentar og begrunnelser nedenfor og i tilrådingsbrev.

Vi tar ikke stilling til denne izmdelinga, navnet er konunentert annet

Se kommentar og begrunnelser nedenfor og i tilrådingsbrev.

Rv 820

Rv 820
Forslag til
navn i
rekke fia4ge
nord-vestsør-aust

157?

154157

østre-Riksvei

5 Ranmåsbugen

K:
Rainnåsbugen
K: Rottåsen
K:
K: Rise
K: Skålbreldca
K: Flogmyran
K: Straume
(vedtak

11. Straume

6. Rottåsen
7. Rottesnes
8. Rise
9. Skålbrekka
10. Hogmyran

4. S.mdsmyran

K: Sundsmyran

-_____________

2. Sorrygge
3. Sommarland
(Kråkberget)

K: Sorrygge
K: Sommarland
K: Kråkberget

—

1. Ryggedalen el
Ryggedalsvamet

Boveien /
Bøvegen
eller
gårdsnavn

K: Ryggedalen;
Ryggedalsvat
net

(9) Boveien
(i2)Ostre
t’lkesvei
(22) Østre
Vesteråling
(25) Bnik
gårdsnanm:
Stratimeveien
ForØyveien
Fjærvoliveien
osv
(28) uønska
namn:
(31)
Eventvrveien øst

Dette er noen bruk under gnr 63 Rottesnes
Gor 63
Gnr 65
Gnr 44
Dette er et område som ligger under gor 43 Husvågen og som bor få
et områdenavn
(mr 37

Gnr 72
Gnr 71
Kråkbergct ligger på en sideveg, og bor ikke brukes som
adressenavn langs Rv820
Dette er i et område mellom gnr 71 og gur 59, som kan få et
områdenainn som høver
Dette er noen bruk under gnr 61

1-ler er en del hytter rundt vatnet, og flitidseiendommer trenger også
adressenavn.

Se kommentar og begrunnelser nedenfor og i tilrådingsbrev.

23. Snarset
24. Ramberg
Hellijorden

Gnr29
Gnr28
Gnr27
Gnr 26
Gnrl9
Gnr 17
Gnr 16

13. Føre
14. 9ærvoll
15. Gimstad
16. Kleppelva
17.Vinje
18. Steine
19. Steinsvik
el Steinsvika
20. Mårsund
21.Bo
22. Loldcøya

Merethe Skille RAdmairn

Einar Botnmark
Teknisk sjef

Magne Heide (sign)
namnekonsulent for norske namn i Nord-Noreg (nynorsk)

austsida av fjorden, i Sortiand kommune.

Gnr 15
Gnrl4
Lokkeya (gBr 13) ligger på en sideveg og det er vanskelig (men
mulig) å bruke Lokkøya som adressenavn langs Rv 820.
Gnr 12
Gnr 13
Det ser ut til å være 5 fritidseiendommer i delte området @nr 1/13,
115, 1/li, 1/13, 1/24). Disse kan bruke Hellqorden som adresse,
men det må avklares med Sortiand kommune om bruken av navnet
da selve gården HeI]1 orden (med 1-2 fritidseiendommer) ligger på

Gnr 30

12. Foroya

7.8.2013
Eva Forsaa Mikkelsen (sign)
navnekonsulent for norsk navn i Nord-Norge (bobnål)

I1eI1orden

Straumsjøn den 29.08.20 13

158?

K: Snarset
K: Rmnberg
K: I1e1lorden

K: Mårsund
K:Bo
K: Lokkoya

K: Foroya
(ved
K:Fore
K: Fjærvoll
K: Gimstad
K: Kleppelva
K:Vinje
K: Steine
K: Steinsvik

