
Forslag til manglende vei- og adressenavn 

Balsfjord kommune 2021 

 

Innledning:  

Balsfjord kommune jobber med å fullføre adressering i hele kommunen.  

Det mangler fortsatt noen vei- og adressenavn. 

 

I denne runden er 5 veinavn til behandling: 

1. Nils Vollans vei – Navneutvalget har fremmet nytt forslag som alternativ til tidligere 

foreslåtte «Betongveien».  

Tverrvei mellom Industriveien og Skogveien i Nordkjosbotn. Tverrveien var tidligere en del av 

Industriveien, men ønskes som egen vei for mer ryddig adressering. Veien har blitt tildelt 

midlertidig navn: Veg 4510. 

Begrunnelse: 
Ishavsskipper Nils Vollan ble landskjent etter at han og hans mannskap på seilskuta «Sjøliv» 
reddet Roald Amundsen og hans mannskap i 1925. Nils Vollan var da 29 år. 
I 1922 var Vollan med på å Berge mannskapet på 12 personer på skuta «Hvalen» fra forlis. 
Vollan er så absolutt en hardhaus som bør hedres, og kanskje særlig spesielt som alternativ til 

Betongveien. 

 

2. Anna Hemmingsens vei – Navneutvalget har fremmet nytt forslag for hovedveien i nye 

Meistervik boligfelt (reguleringsplan ID 253). Veien har blitt tildelt et midlertidig navn: Veg 

2710. 

Begrunnelse: 

Anna var født den 19 mars 1879, og døde den 9 desember 1957. Anna ble født på Sjåvikøra, 

og er direkte etterkommer etter mestermannens sønn som bodde der. Anna ble gift med 

Johan Hemmingsen på gården Haugen, gården der aktuell vei ligger, og fikk tre barn, 

Hemming, Johan og Petra. Anna satt som enke fra 1936 til sin død i 1957.  

Især i denne tiden satte Anna så absolutt fotspor etter seg, dyktig og arbeidsom. Hun drev 

småbruket/ gården mønstermessig og var opptatt av godt dyrehold. Hun fikk i 1927 premie 

for ei ku, form av en sølvskje, på dyrskuet i Malangen. Dette var hun stolt av. På gården var 

det, i tillegg til kyr, både hest, sauer, geit og høns, som vel var vanlig på de fleste gårdene. 

Anna drev stort sett gården alene da mannen vanligvis drev med båt. Hun utvidet gårdsdrifta, 

og økte dyrkbart areal i form av nybrott.  

I tillegg til gårdsdrifta skjøttet hun både post og telegrafen i bygda. Den gang var det telegraf 

i kommunal regi. Det sies at da Anna en gang søkte kommunestyret om å øke årslønna fra kr 

5 til kr 10, ble det fra en kommunestyrerepresentant spurt om hun var helt umettelig det 

kvinnfolket? Anna Hemmingsen tok også imot losjerende da det falt seg naturlig i og med at 

veien fra Tennes endte ved huset hennes.  

Anna er kommentert i Malangen bygdebok på følgende måte: «Anna Hemmingsen er kjent 

som en dyktig og strevsom kvinne som i mange år med stor nidkjærhet har røktet telefon og 

senere poståpneri på stedet. Hun har fått diplom for sine husflidsarbeider og spesielt for 



dreilsvæv som det står på diplomet. Denne utmerkelsen fikk Anna for innsendt vevearbeid til 

Norges jubileumsutstilling i 1914 i Kristiania. (100-årsjubileet for grunnloven) Hun var dypt 

religiøs, og var aktivt medlem av misjonsforeninga hele livet, og drev også et omfattende 

sosialt arbeid. 

 

3. Lauraveien – Navneutvalget har fremmet nytt forslag som alternativ til «Elementveien» på 

internvei mellom Hølveien og Element Nor/ E6 og stikkvei til sandtak. 

Begrunnelse:  

En dame med navnet Laura Sørkjos drev gårdsbruk i Sørkjos og hadde seter der 

Elementfabrikken nå ligger. Området har alltid vært kalt Laurasætra. Veien ble bygget i 

forbindelse med regulering av området til Laurasætra industriområde. Det vil derfor være 

naturlig å kalle den kommunale veien som går opp til Laurasætra industriområde for 

Lauraveien. 

 

4. Johan Karls vei – Navneutvalget har mottatt navneforslag til sidevei fra Hølveien 

Begrunnelse: 

Fra gammelt av gikk denne veien under navnet Johan Karls vei. Bakgrunnen for dette 

var veibygger og første bosetter etter veien het Johan Karl Johansen, og senere sønn 

med samme navn bosatt på samme gård. Et snev av humor kan vel og leses ut i fra 

dette navnet med hentydning til Karl Johans gate i vår hovedstad. 

Johan Karl Johansen, også kalt Sørkjos var en aktiv mann i det kommunale liv i Balsfjord, 

politisk engasjert, aktiv og plikttro medlem av Balsfjord Arbeiderparti. Han satt i flere årtier i 

skolestyret, ellers medlem og varamann i kommunestyret gjennom flere perioder. Var 

medlem av datidens forsorgstyre og ligningsinstansene, var kjent branntakstmann og 

domsmann og ellers med i en rekke utvalg og styrer. 

Johan Karls sønn Johan Karl Johansen overtok gården i 1947, ofret 5 år av sitt liv som 

uteseiler for å forsyne Europa med nødvendig utstyr i krigsøyemed, her ofret han sin helse, og 

døde i 1952. 

 

5. Strandveien Park – Navneutvalget har mottatt forslag til endring av veinavnet «Ner-Bukta». 

Veien starter ved Strandveien/FV 858 og går inn i et boligområde på nedre Storsteinnes. 

Begrunnelse: 

Ner-Bukta assosieres med nedre del av Buktafeltet som også kalles «Hønsesvingen», 

nærmere Snevefeltet. Dette er hovedgrunnen til at beboerne i området ikke ønsker det 

vedtatte navnet Ner-Bukta. Andre innbyggere i kommunen har kommentert at navnet hører 

til et område lengre unna. Det har tidligere vært problemer for beboerne at navnet heller ikke 

har vært brukt av Kartverket, f.eks. drosje og nødetatene finner ikke frem. 12.12.18 mottok 

realsameiet et svar på en henvendelse om endring av veinavnet. Her står det: «En adresse 

skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne frem til 

bygninger.» Dette har vi flere eksempler på at ikke er tilfelle med veinavnet Ner-Bukta.  

Strandveien park realsameie har forslag på nytt veinavn: Strandveien park. Årsaken til dette 

forslaget er at under byggingen av området ved tomta ble Strandveien park brukt av 

utbyggere, naboer og kjøpere. Veien er en sideforgreining av Strandveien og området har et 

fint parkanlegg og lekeplass som beboere og naboer bruker, derav Strandveien park. 

 

Høringen gir berørte anledningen til å uttale seg før adressenavn sendes videre til stadsnamntjenesta 

for tilråding. Stadsnamntjenesta kan tilråde alternative skrivemåter i henhold til lokale stedsnavn. 



Veinavnforslagene legges ut på kommunens hjemmeside og i lokalavisen. 

Forslagene er ute til høring til 21.05.2021 

Eventuelle merknader og nye forslag vil behandles i navneutvalget. Hvis noen har innspill, bes disse 

meldes til:  

Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes, postmottak@balsfjord.kommune.no 

 

Kontaktperson: Ronald Wolden 

E-post:  ronald.wolden@balsfjord.kommune.no 
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