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Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S21/3599. 

 
Gbnr.15/19–Høringsbrev-Nytt veinavn på stikkvei fra Semsveien 
 
Asker kommune ønsker innspill til veinavn på ny stikkvei fra Semsveien. Det er 
gitt rammetillatelse til småhus bebyggelse nær krysset Solliveien og Semsveien, 
se utklipp under. For større utsnitt kan man bruke våre kartsider. 
Denne reguleringsplanen var under arbeid mens vi hadde et navneråd i Asker.  
Deres forslag til nytt navn videreføres, men kommunen tar svært gjerne imot nye 
og andre forslag. 
 
Den nye veien- påført 15/19- med adkomstpiler og ny bebyggelse: 

 
 
Litt lokal historie: 
 
Edvard Strands kassefabrikk som forsynte bygdas gartnerier med emballasje lå 
på bruksnummer 15/25, utskilt fra 15/5 i 1924. Etter fabrikken ble veikrysset 
Semsveien/Solliveien kalt «Kassa på Sem». Historisk ble det også drevet tørking 
av ved på denne plassen. 

https://kart.asker.kommune.no/geoinnsyn/#?application=GI3Admin&project=Asker&guid=997c4143-193d&layers=1169,1152,1151,8020,8019,8018,8017&zoom=15&lat=6635430.09&lon=579632.87&params=11000000000
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Semsveien_(Asker)
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Solliveien_(Asker)


2 

Vår alles poet, sanger og forfatter og Alf Prøysen jobbet og bodde 4 år på Vøyen 
gård. Gården ligger riktignok på den andre siden av Semsveien, men jordet hørte 
opprinnelig til gården. 

Vøyen = Opprinnelig navn er Vodin som betyr beitemark ved vadested. 
Vadestedet var antakelig der gårdene Vøyen, Sem og Berg møtes nedenfor Sem 
sag. Dialekt uttalen var /vå-i/. 
I Asker har vi fra før navnene Vøyen terrasse, Vøyenveien, og Vøyentoppen. 
Vøyenenga er vurdert - men det er et stedsnavn i Bærum, så det ble lagt bort, 
for å unngå misforståelser. Vøyenstubben er foreslått fordi den nye veien ikke er 
så veldig lang, og med Vøyen-forstavelsen blir den lett å lokalisere geografisk i 
Asker. 

Bruksnavnet på eiendommen 15/19 i matrikkel er Østenga. 

Forslag til navn: 

Vøienstubben - Den nye veien ikke er så veldig lang, og med Vøyen som 
forstavelse blir den lett å lokalisere geografisk i Asker. 

Prøysenenga- Høsten 1941 fikk Alf Prøysen jobb som fjøsrøkter på Vøyen gård i 
Asker. Han bodde på gården til 1944. Mens han bodde der skrev han 
konfirmasjons og bryllupssanger på bestilling fra folk i bygda. 

Østenga  – Bruksnavnet på gbnr.15/19 står oppført som Østengen i Matrikkelen. 
På historiske kart heter jordet Østjordet.  
Østenga har veldig lik uttale som Østhellinga, en kan tenke seg situasjoner pga 
likheten.  
Navnet finnes også i nabokommunene Lier og Bærum. Forslaget et nevnt, men 
anbefales således ikke. 

Godt begrunnede forslag sendes på e-post til post@asker.kommune.no eller som brev til 

Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken innen 1.oktober 2021. 

Vennligst merk emnefelt eller konvolutt med "Veinavn på ny stikkvei fra Semsveien, Esak 

21/3599".  

Se gjerne språkrådets brosjyre om navnsetting av veier. 

https://www.askerbibliotekene.no/lokalsamlingen/kunstnere-i-asker/alf-proysen/
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Sem_(g%C3%A5rd_i_Asker)
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Berg_(g%C3%A5rd_i_Asker)
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Sem_sag&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Sem_sag&action=edit&redlink=1
mailto:post@asker.kommune.no
https://www.asker.kommune.no/contentassets/467ac91c4b1c43458798be5b08a4dfce/navnsetting-brosjyresprakradet2017.pdf
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Vedlegg: flyfoto 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Randi Standnes 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent i Asker kommune og har derfor ingen 
håndskrevet signatur. 
 

 
Asker Eiendomsselskap AS, Kanalen 3, 0252 OSLO 
Ida Kristine Kirkeslett Nielsen, Solliveien 4 B, 1384 ASKER 
Andreas Skårdalsmo Eikrem, Solliveien 4 C, 1384 ASKER 
Jorund Kristine Møllen, Solliveien 4 C, 1384 ASKER 
Tollef Wøien, Vøyenveien 18 A, 1384 ASKER 
Anders Bakke, Solliveien 37 C, 1384 ASKER 
Asker og Bærum historielag 
Sem og omegn vel 
 
 
 
 
 
 


