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Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 

    Sak/dok.: 06/04753-182 05.12.2022 

  Ark.: 326.12 BS  

Oppstart av navnesak 2022/445 - navn på bruer, kryss og tunnel E6 Gyllan - Kvål i 
Melhus kommune 
 

Nye Veier ved prosjektleder Jan Olav Sivertsen ber om at Statens kartverk gjennomfører navnesak for 
konstruksjoner på E6 mellom Kvål og Gyllan i Melhus kommune (se vedlagt brev). Kommunen gjorde vedtak 
om trasé i oktober i år. Planen vil bli sendt kommunen for førstegangs behandling i mars 2023. 

Kartverket sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. Den gjelder 
følgende navn: 

1. Fosskrysset     vegkryss  
2. Fossbrua    bru   
3. Røskaftbrua    bru   
4. Grinnisbekkbrua – Grinnisbrua   bru   
5. Homyrkamtunnelen   tunnel (på vestsida av Gaula) 
6. Lobrua     bru (over Loa) 
7. Eidsmobekkbrua – Eidsmobrua  bru (over bekken ved Eidsmo) 
8. Kåsabrua    bru  (over Gaula fra Nerkåsa mot Kvålslykkja)  
9. Kvålskrysset    vegkryss (sør for Kvål) 

 

Planskissene vises nedafor. For å se navneforslaga på kart, søk opp navnet i norgeskart:  
www.norgeskart.no/ssr/.  
 

Høring 

Nye Veier velger navn på sine anlegg. Kartverket vedtar skrivemåten etter lokal høring. Kommunen har rett 
til å uttale seg, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjelder stedsnavn de har særlig 
tilknytning til.  

Etter lov om stadnamn § 4 skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av 
navnet og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. Navn på konstruksjoner har ofte et stedsnavn som 
førsteledd. Etter utfyllende regler for skrivemåte bør man da bruke den sammensetningsformen som 
samsvarer med dialektuttalen. Kartverket har sammenlignet med andre navn med samme førsteledd, 
men det er viktig at folk med lokalkunnskap stadfester. Vi ber derfor om at de som uttaler seg, opplyser hva 
som er rett sammensettingsmåte og kommenterer om de foreslåtte navna passer med lokal navnebruk.  
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1, 2. Fosskrysset og Fossbrua (overgangsbru i krysset) 

Vegkryss ved Foss med overgangsbru. Foss- er brukt i andre sammensetninger: Fosshaugen, Fossvegen mfl. 
 

 
 

3. Røskaftbrua 

Bru over Gaula ved Røskaft. Røskaft- er brukt i andre sammensetninger: Røskaftøya, Røskaftsveet mfl. 
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4. Bru over bekken ved Grinni 

Sammensetningsform er Grinnis- i andre navn: Grinnisvollen og Grinnisvegen.  
Grinnisbekken er ikke registrert i SSR, kommunekartet har Rognabekken.  
 

 
5. Homyrkamtunnelen.  

Tunnel på vestsida av Gaula mellom Losa/Leberg og Evjen. Ingen sammensetninger med dette navnet eller 
andre navn på -kam(b)- er registrert i kommunen. 
 

 

6. Bru over Loa 

Sammensetningsform Lo- i Loåsen.  Et alternativ er å bruke gårdsnavnet Losa-, jf. Losamelen og Losavegen. 
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7. Bru over bekken ved Eidsmo 

Eidsmobekken er ikke registrert i SSR eller kommunekartet. En mulighet er Eidsmobrua direkte til 
gårdsnavnet. 
 

 

8, 9. Kvålskrysset (kryss på E6 sør for Kvål) og Kåsabrua (bru på E6 over Gaula) 

Kåsa- og Kvåls- brukes i andre sammensetninger, Kåsahåggån, Kåsavegen, Kvålsvollen, Kvålsvegen. 
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Videre saksgang 

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, f.eks. med notis i en lokalavis og på 
nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. De 
skal sendes til Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo (post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. 
Språkrådet vil så gi endelig tilråding til Kartverket. Hver av partene (inkl. kommunen) har to måneder på seg 
til å gi høringsuttalelse, fra de mottar brevet. 

For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige spørsmål, 
kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50. 

  

Med vennlig hilsen 

 

Lars Mardal        Berit Sandnes 

fylkeskartsjef        stedsnavnansvarlig 

   

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 

 

 

Lenker: Lov om stadnamn 
Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn  

 

Vedlegg:  Brev fra Nye Veier 

  Kommunekart: Melhus (kommunekart.com), åpne kartlaget historiske stedsnavn 

 

Kopi SPRÅKRÅDET 
Anne Sørtømme, MELHUS KOMMUNE 
NYE VEIER AS 
Jan Olav Sivertsen, NYE VEIER AS 
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Deres ref. Saksbehandler Arkiv Status, hjemmel Dato 

 jos 2019/206-356 

 

Offentlig 25.11.2022 

 

  

 

Navnsetting av bruer, tunneler og kryss på strekningen E6 Gyllan – Kvål i Melhus 

kommune 

 

Nye Veier har ny E6 under planlegging på denne strekningen. Trasévedtak ble gjort av 

kommunestyret i Melhus i oktober i år, og reguleringsplan for vedtatt trasé er nå under 

utarbeidelse. Planen vil bli oversendt kommunen for 1. gangs behandling  i mars 2023. (Vedtatt 

trasé er angitt med mørk rød linje på kartet under). 

 

 

 

Vi foreslår følgende navn på denne strekningen: 

 

• Fosskrysset og Fossbrua 

• Røskaftbrua 

• Grinnibekkbrua 

• Homyrkamtunnelen 

• Loabrua 

• Eidsmobekkbrua 

• Kåsabrua 

• Kvålskrysset 

 

 

 

 



 

NyeVeier AS 

Side 2 

 

 

 

 

Fosskrysset og Fossbrua: Nytt kryss på Hovin og overgangsbru i krysset. 

 
 

 

Røskaftbrua: Bru i E6 over Gaula ved Røskaft.  
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Side 3 

 

Grinnibekkbrua: Bru i E6 over Grinnibekken. 

 

 

Loabrua: Bru i E6 over elva Loa 
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Side 4 

 

Eidsmobekkbrua: Bru i E6 over Eidsmobekken 

 

 

 

Kåsabrua: Bru i E6 over Gaula ved Kvål. 

Kvålskrysset: Kryss på E6 ved Kvål 
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Side 5 

 

Det gjøres oppmerksom på at Røskaftbrua og Kåsabrua forutsettes bygd som to parallelle 

bruer, én for hver kjøreretning. Det bør derfor vurderes om navnet på bruene skal ha 

flertallsform. 

 

Vi ber om at Kartverket tar navnesaken opp til behandling. Spørsmål vedrørende saken kan 

rettes til undertegnede. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nye Veier AS 

 

Jan Olav Sivertsen 

Prosjektleder plan 

 

 

 


