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Forslag til navn på nye og endrede veiparseller - endring etter omlegging ny E6 
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB) viser til Rana Kommunes kunngjøring 3.1.2018 der det bes om forslag 

til nye veinavn. SORB er organisasjonen som på Røssvoll og Skonseng er bindeleddet mellom aktørene lokalt og 

det offentlige i saker som angår bøgda. Vi har derfor innhentet forslag fra innbyggere og behandlet navn som 

gjelder veistykkene: 

1 Parsell Langvassåga bru (Røssvoll bru) til kryss ny E6 

2 Nåværende Røvassdalvei fra kryss nåværende E6 til kryss ny E6, inkl veien forbi Røssvoll kirke.  
 

Bakgrunnen for forslagene 

Vi har lagt ut saken på vår oppslagstavle på facebook og fått inn forslag pr epost og på facebook der rundt 20 stk 

har foreslått og drøftet saken. Deretter har vi i SORB behandlet saken i et arbeidsutvalgsmøte. Forslagene fra 

innbyggerne var gode og SORB trengte bare å behandle de forslagene som kom inn. 

I vurderingene har vi brukt følgende prinsipp i rettledningene fra kartverket og språkrådet (sitat): 

1. Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen. At en bygger på den lokale 

navnetradisjonen, vil si at en prøver å føre videre lokale, tradisjonelle stedsnavn i adressetildelinga. Slik 

bidrar en til å bevare stedsnavn som kanskje ellers ville gått ut av bruk 

2. Navnet bør passe på stedet. At et navn passer på stedet, betyr at det uttrykker særdrag ved 

adresseparsellen eller området rundt 

3. Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale. Adressenavna skal hjelpe oss å finne fram dit vi skal. Når en 

skal velge navn, bør en derfor legge vekt på at navnet er lett å oppfatte, skrive og uttale. 

Vi har også tatt hensyn til diverse andre punktene fra rettledningene som nevner bruk av egennavn, bestemt form, 

ikke oppdeling av veistrekninger, ikke korte strekninger mm. 

 

 

Her har vi listet opp de brukbare forlagene som kom inn med SORBs kommentarer til forslagene bak hvert 

forslag: 

1 Parsell Langvassåga bru (Røssvoll bru) til kryss ny E6 

 Røssvoll  Dette er det navnet som har mest oppslutning blant befolkningen. Det passer på  

    stedet og ivaretar navnetradisjonen fordi de som bor langs denne veien alltid har 

bodd på Røssvoll 

 Røssvollveien  Dette er nest mest oppslutning om. Fordelen med dette navnet er at det skiller seg  

    fra navnet Røssvoll som er stedsnavnet og personer med samme etternavn 

 Røssvollsletta  Disse to siste navnene ivaretar ikke gammel navnetradisjon ettersom de er  

 Røssvollstrekka  kommet til i nyere tid som popularitets-navn fra journalister ol.  

 

Konklusjonen på navneforslag fra SORB er dermed Røssvoll eller Røssvollveien 

 

SORB vil også tilføye at hvis det ikke er foretatt navneendring på brua som bør dette gjøres. Dagens bru over 

Langvassåga heter Langvassåga bru. Det er også bestemt som navn for den nye brua over Langvassåga. Da mener 

vi den gamle brua må få nytt navn som må være «Gamle Langvassåga bru» eller «Røssvollbrua». Røssvollbrua 

vil ivareta en god navnetradisjon ettersom det har vært det vanlige navnet på brua, den går til Røssvoll og det 

henger sammen med at brua til Skonseng heter Skonsengbrua. Bruken av bestemt eller ubestemt form antar vi 

ivaretas av Statens vegvesens regler for brunavn. 
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2 Nåværende Røvassdalvei fra kryss nåværende E6 til kryss ny E6, inkl veien forbi Røssvoll kirke.  

 Kirkeveien  Dette er det navnet som har mest oppslutning blant befolkningen. Det passer på  

stedet fordi veien nettopp går forbi kirka og gjør det da lett å finne fram.  

 Nystaneset  Dette har god oppslutning fordi det er det brukte stedsnavnet. Dette navnet passer  

hvis veistubben bare var mellom veikyssene (altså ikke forbi kirka). For de som 

bor bak kirka passer ikke dette forslaget.       

 Skogmoveien  Ettersom denne veien ikke går til Skogmo anbefales ikke dette navnet  

 Menighetsalléen  Disse to siste navnene ivaretar ikke gammel navnetradisjon ettersom de er 

 Kirkeallèen  kommet inn i nyere tid (muligens som en spøk). Dette er vel strengt tatt ikke en  

    allé og allé er ikke en veibetegnelse som brukes i vårt område 

 

Konklusjonen på navneforslag fra SORB er dermed Kirkeveien for veistykket fra Kirka og til bebyggelsen bak 

denne. Hvis veistykket mellom E6-kryssene kan ha et eget navn mener vi dette skal være «Nystadneset». Hvis det 

skal være bare et veinavn mener vi hele veien får navnet «Kirkeveien» 

 

 

 

Vi mener vi har lagt ned et grundig arbeide i navneforslagene og håper og forventer at våre forslag blir tatt hensyn 

til 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 

 
Finn Løkås (leder) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SORBS generelle formål er å fremme samarbeid og utvikling i bøgda. Laget består av representanter for 

alle lag, foreninger og organisasjoner i bøgda, i tillegg til engasjerte representanter fra næringsliv og 

privatpersoner. Vi er et bindeledd mellom aktørene lokalt og mellom lokalmiljøet og det offentlige i 

saker som angår bøgda. For informasjon om Skonseng og Røssvoll bøgdalag (SORB) og hva vi jobber 

med henvises til vår nettside: http://skonseng.no/html/foreninger/sorb.html  
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