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1. Bukkespranget 

Reguleringsplanen Bukkespranget var under utarbeiding ved forrige runde med navnsetting. 

Det foreligger nå mer detaljerte planer for område, og det er et par nye veier som trenger 

navn. Hovedveien inn til de eksisterende frittliggende hyttetomtene heter Bukkespranget. 

Det foreslås at navn til de to veiene til områdene med leilighets bebyggelse viderefører 

dette, men får tilleggene Nedre og Midtre. 

 

Forslag:  

Nedre Bukkespranget 

Midtre Bukkespranget 

 
  

Midtre Bukkespranget 

Nedre Bukkespranget 
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2. Finnerud 

Veien tar av fra veien Finnerudskogen i Sigdal og fører til flere hyttetomter som ligger i 

Krødsherad (pr. d.d. med gnr/bnr. i Sigdal). Eiendommene ligger oppover lia på oversiden av 

Finnerud-gårdene. Forslag til veinavn tar utgangspunkt i dette.  

Det er i dag en fritidsbolig som er adressert til veien Finnerudskogen på den delen som ligger 

i Sigdal. Sigdal kommune bør vurdere om veien skal få samme navn i Sigdal som i 

Krødsherad, og ev omadressere fritidsboligen, slik at skilt kan settes opp fra «hovedveien». 

  

Forslag: 

Finnerudlia 
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3. Glesne 

Veien tar av fra Fv. 192 Vestsideveien og fører til eiendommene på Øvre Glesne. Forslaget til 

navn tar utgangspunkt i gårdsnavnet.  

Forslag:  

Øvre Glesneveien 
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4. Lia 

Veien tar av fra Fv. 192 Ringnesveien og fører til flere eiendommer. Hovedbruket i område 

heter Lia, og det foreslås å bruke dette navnet som utgangspunkt for veinavnet.  

 

Forslag:  

Lia eller Liaveien 
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5. Nore 

Veien mellom Nore fra Vestsideveien til Norefjellveien søkes opprustet til skogsbilvei. Som for de 

fleste andre skogsbilveier foreslås det derfor et veinavn på veien. 

Forslag:  

Øvre Noreveien 
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6. Noresund 

I forbindelse med reguleringsplan Noresund nord er det regulert en ny vei inn til området fra 

Nedre Rudsveien på nedsiden av Granfeltet og mot eiendommen 188/72 – Brennbakken. 

Det lå tidligere et forsamlingslokale i området kalt «Ungbirken». «Ungbirken» er også et 

kjent dikt skrevet av Jørgen Moe i den tiden han var prest i bygda. Om språkrådet 

godkjenner denne skrivemåten er noe usikkert. Veien skal også gå videre forbi 

«ungbirktomta». Det foreslås derfor å sende begge navnene til språkrådet for uttalelse ang. 

skrivemåte.  

 

Forslag:  

Brennbakken eller Ungbirkveien 
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7. Noresund 

Veien tar av fra Fv. 192 Ringnesveien og Norestrand. Det er vedtatt ombygging av 

underetasjen av Kryllingheimen til leiligheter og helsetjenester. Endringen fører til behov for 

flere forskjellige adresseenheter i Kryllingheimen-bygget, og derfor trengs det eget navn på 

denne av veien.  

Forslag:  

Salsteinodden 
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8.  Slevika 

Den ene veien tar av fra Fv. 280 Krøderfjordveien og fører til bl.a. gården Slevika. Det foreslås å 

bruke dette navnet som utgangspunkt for veinavnet.  

Forslag:  
Slevikaveien 
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9.  Tryterud 

Veien ligger hovedsakelig i Ringerike kommune, men innkjørsel går fra Havikveien/Tryterud i 

Krødsherad. Det foreslås at veinavnet også vedtas i Krødsherad for å få en sammenhengende 

adressering uavhengig av kommunegrense slik som for Havikveien. 

 

Forslag:  

Aureveien 
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10.  Tørkopp 

Veien tar av fra Fossliveien og fører til flere hytter. Veien ble tildelt navnet Tørkopplia i 

forrige runde med navnsetting, men skiltet ble satt opp ved avkjøringen hakket lenger nord 

enn planlagt. Etter nærmere vurdering bør begge veiene har eget navn. Det foreslås derfor 

at Tørkopplia navnet flyttes til neste vei, slik det er skiltet, mens den «gamle» veien bytter 

navn til Nedre Tørkopplia.  

 

Forslag: 

Nedre Tørkopplia 

 

 

  

Tørkopplia (eksisterende) 

Nedre Tørkopplia 
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11.  Øvre Gulsvik 

I reguleringsplanen Øvre Gulsvik som er under utarbeidelse, kommer det til noen nye veier 

som trenger navn. To veier tar av fra Norefjellveien og en fra Tårnfalkveien nedover i lia. Det 

er fra tidligere benyttet navn på fugler som er observert i omkringliggende områder på 

Norefjell. Det foreslås å videreføre dette. 

 

Forslag:  

Blåmeisveien  

Rypeveien  

Svartmeisveien 

 

 

Svartmeisveien 

Blåmeisveien 

Rypeveien 


