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2/551, 24/274 Høn/Landås- nye navn på veier- 1654-1687-1688-1690 
 
Områdeplan for Høn-Landås ble vedtatt 14.11.2018. Høn-Landås er et av de 
viktigste utbyggingsområdene i kommunen. Her skal det bygges 1 500 - 1 600 
boliger. I tillegg skal området få et nærsenter for lokal handel og tjenesteyting, 
skole, barnehage og idrettsarealer. 
Det skal tilrettelegges for en høy arealutnyttelse med urbane 
bebyggelsesstrukturer, samtidig som Askers grønne preg skal videreføres. 
Byggingen av nye boliger og veier er i full gang, vi har nå stort behov for 
adresser og dermed nye veinavn.  
  
Hva skal ha navn: 
 
Adkomsten til de nye feltene starter i krysset ved Askerveien, vei se vedlagt 
oversikts kart(vedlegg1).  Dette er hovedveien gjennom hele planområdet, og 3 
gang/sykkelveien som skal ha navn. Senere vil vi se på behovet for navn til 
eventuell skole, barnehage, torg og plasser.  
 
Tidligere behandling: 
 
Før sammenslåingen med Hurum og Røyken var Askers navneråd i gang med 
navnsetting innenfor planen. De rakk å finne 3 veinavn som gikk til høring og 
politisk behandling, men i prosessen med sammenslåingen av kommunene 
stoppet saken opp. Navnerådet var et faglig råd til hjelp for administrasjonen og 
politikere med valg av lokalt forankrede navn.  
Det er nå en ny saksgang i navnesaker, det sendes ut høringsbrev til alle berørte, 
historielag og foreninger og lages et saksframlegg på grunnlag av innspill inn til 
kommunen. 
Vi vil allikevel ta med navnerådets anbefaling videre i denne saken.  
 
Flere mulige typer navn ble vurdert, blant annet navn med tilknytning til 
Knutekulen (tidligere hoppbakke), de omliggende gårdene/brukene, og 
enkeltpersoner. Når det gjelder å knytte veinavnet til en av de omliggende 
gårdene, blir dette misvisende ettersom veien vil gå over flere gårdseiendommer. 
Landås navnet ble vurdert, etter forslag fra men navnet stammer fra et mindre 
bruk som ble kjøpt av skipsreder J. L. Müller ved Hønsveien, og er således ikke 
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listet som et gammelt gårdsnavn fra Asker. Man ønsket å være restriktive med 
bruk av personnavn på veier, etter egne føringer for navn i Asker.   
 
 
Vei 1654: Folabruveien  
 
Ny hovedvei i denne planen går fra Asker sentrum (dagens Askerveien) –langs 
Lerkeveien- og E18- over jordene opp mot jernbanelinjene -under jernbanebrua- 
og ender i blindvei, litt sør for Hønsveien, se kartoversikt. Denne veien var til 
behandling i navnerådet allerede i 2011. Navnerådet ønsket å beholde navnet 
som da ble bestemt, Fålabruveien. Veinavnet ble omtalt i Budstikka i 2011, 
samtidig var navnet på høring, navnet ble godt mottatt. Fålabruveien ble ikke 
formelt vedtatt fordi veiløpet stadig var i endring, og dette utsatte vedtak av 
planen.  
Navnerådet så på dette som en fin anledning til å få fram jernbanehistorien i 
Asker, og relanserte navnet Fålabruveien- etter den gamle granittbrua som den 
nye veien vil passere, (vedlegg 3). I dag er brua bortgjemt og glemt, men i god 
stand. På planen fra utbygger ser vi at den skal tas i bruk og legges inn i en ny 
gangvei på boligfeltet. Til brua er det knyttet historier om Knud Asker som på 
mange måter bidro til å få jernbanen bygget mellom Drammen via Asker, til Oslo.  
Med jernbanen ble de to Hønsgårdene avstengt fra jordene sine. Navnet  
Fålabrua, har sin opprinnelse i at folk på gårdene drev folene og hestene over 
brua på beite. Brua er en overgangsbro/hvelvingsbro bygget i granitt (trolig fra 
Heggedal) i perioden 1869-72. Den står på den nasjonale verneplanen for 2  
kulturminner. Jernbaneverket har registrert brua med navnet Askerfyllingen bro. 
Jernbaneverket antyder at hvelvingsbrua i Asker er en av de første som ble 
bygget i forbindelse med jernbaneanlegg i Norge. Den opprinnelige skrivemåten 
Fåla har- etter oppfordring fra språkrådet - blitt omgjort til Fola. Asker dialekten 
var mye bredere før Asker ble en utviklings kommune. 
 
Vei 1687: Folagrenda  
 
Navnerådet foreslo at den nye veien på planen som skal gå parallelt og litt sør for 
Hønsveien, kan få navnet Folabrugrenda.  
Folabruveien vil ende i Folabrugrenda som boligene rundt gatetunet her vil få 
adresser til. Det ble diskutert hvorvidt «grenda» passer i såpass nærhet til 
sentrum med mer urbant miljø. Navnerådet mente i sin tid at utbyggingen blir på 
jordbruksland, at navnet slik sett har kulturhistorisk verdi, og at ordet grenda 
vitner om hygge, felleskap og samhold. Bård H.Sydow, representant fra Selvaag 
mente i høringen at Folabrugrenda er for langt og tungt å artikulere, han ønsker 
en forkortning til Folagrenda. Navnet gikk videre som Folagrenda.  
 
Vei 1688: Knutekulen 
  
Knutekulen var en hoppbakke som lå i planområdet, under Østre Asker gård, 
(vedlegg 4). Bakken er registret som kulturminne, men ikke fredet.  
Dette var det første skianlegget med lys ved sentrum. Det ble avholdt 
skoleskirenn her. Flere kjente navn fra Asker idretten knyttes opp mot 
Knutekulen, som «Snippen» - Harald Høn og «Puskas», Steinar Antonsen.  
 
Vei 1690: ingen forslag foreligger 
 
Dette er en Gang/sykkelvei som slynger seg gjennom planområdet fra hoved 
adkomst i sør, til under jernbanebrua i nord, og østover gjennom boligområder, 
Se oversiktskartet. 
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Det kan bli nødvendig å adressere noen objekter til denne gang/sykkelveien, men 
hovedsakelig vil boliger få knyttet adresser til Folabruveien. 
 
Innsending av forslag til ny behandling i Formannskapet: 
 
Det er ingen forpliktelser for andre med nye innspill knyttet til disse 3 navnene fra 
Navnerådet, især gjelder det hvis nye forslag tar for seg hele planområdet og 
skaper en sammenheng i navnene, det kan være tematisk, kulturelt, geometriske 
formasjoner, osv. Se for brosjyre fra språkrådet om navnsetting av gater og 
veier (vedlegg 2). 
 
I tillegg har vi en gangsykkel/vei, vei 1690 uten navneforslag, som vi kan komme 
til å måtte knytte adresser til. 
Vanligvis adresserer vi etter kjøreadkomst, men på disse feltene står 
fotgjengeren i fokus, all parkering blir under bakken, og lite kjøring foruten på 
hovedveien.  
 
 
Kommentarer og innspill kan sendes pr. brev til Katrineåsveien 20, 3440 Røyken 
eller på e-post til post@asker.kommune.no innen 8.februar 2021. 
 
Spørsmål kan besvares på mobilnummer 46901325 
 
 
Med vennlig hilsen  
Randi Standnes og Nina E Dokken 
 
Analyse og geodata 
Asker kommune  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent i Asker kommune og har derfor ingen 
håndskrevet signatur.  
 
Vedlegg:  

1. Oversiktskart Høn/Landås  
2. Navnsetting av gater og veier 
3. Fålabrua – jernbanebro 
4. Knutekulen – kulturminne 
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