
Endelig vedtatte veinavn: 
 

Tall i () henviser til inntegnet trase på vedlegg (kart) 

1. Parsellen fra kommunegrense Fauske – til og med Kannflogtunnelen (Sommerset) gis 

adressenavnet Sørfoldveien. (1) 

2. Parsell nord for Kannflogtunnelen, gjennom Gleflogtunnelen, forbi Kjelvika til 

Raudhammartunnelen gis adressenavnet Kjelvikveien. (1) 

3. Parsell nord for Raudhammartunnelen, gjennom Sørfjorden til og med Kobbhammartunnelen 

gis adressenavnet Sørfjordveien. (1) 

4. Parsell nord for Kobbhammartunnelen, inkludert adresseringsobjektene på øst-side av E6 

i Elvkroken, langs Kobbelva til og med Middagsfjelltunnelen gis adressenavnet Kobbelva. (1) 

5. Parsell nord for Middagsfjelltunnelen, langs Kobbvatnet til og med Kobbskartunnelen gis 

adressenavnet Kobbskarveien. (1) 

6. Parsell nord for Kobbskartunnelen gjennom Mørsvik til kommunegrense Hamarøy gis 

adressenavnet Mørsvikveien. (1) 

7. FV 616 mellom kryss ved Valljordveien - Djupvik gis adressenavnet Seljeåsnesveien  

NB! Må behandles på nytt pga. endring 

8. Parsell fra Valljordveien – Mellomhaugen gis adressenavnet Strømdal. (2) 

9. Parsell E6, Straumen sør – Elkem Salten gis adressenavnet Valljordveien. (2) 

10 Parsell fra kryss ved Lakselva til kommunegrense Fauske ved Vallvatnet gis 

adressenavnet Vinterveien. (2) NB! Må behandles på nytt pga. endring 

11. FV 539 fra kryss E6 Straumen sør til kryss E6 Straumen nord gis adressenavn 

Søster Brits vei(3) NB! Må behandles på nytt pga. endring  

12. Parsellene Seljeveien og Smiveien på Straumen slås sammen til en parsell med 

adressenavn Smiveien (3) 

13. Parsellene Askveien og Ospveien på Straumen slås sammen til en parsell med 

adressenavn Ospveien. 

14. Parsellene Buen og Reitanveien på Straumen slås sammen til en parsell med 

adressenavn Reitanveien. (4) 

15. Parsell kryss FV 539, Straumen nord til veis ende ved E6 Langstranda gis adressenavnet 

Langstranda. (5) 



16. Parsell avkjøring fra E6 til Helland og til veis ende ved Helland kirkegård gis 

adressenavnet Hellandsveien. (6) 

17. Parsell fra Hellandsveien til kryss E6 /Øvre Evjen gis adressenavnet Trolldalsveien. (6) 

18. Parsell fra kryss E6 ved brua Tørrfjordelva til Lappelva gis adressenavnet 

Lappelvveien. (7) 

19. Parsell kryss E6 v/ Andkilen til veis ende, inkludert Skreddervika og Sommerholvika 

gis adressenavnet Andkilen. (7) 

20. Samtlige adresseringsobjekter på østside av E6 i Megården – Nedregård gis adressenavnet 

Megården. (8) 

21. Parsell kryss E6 sør for bru Tørrfjordelva til veis ende i Buvika gis adressenavnet 

Buvikveien. (8) 

22. Parsell fra kryss E6 i Trengsel til veis ende i Lakshol / Øvereng gis adressenavnet 

Laksholveien. (9) 

23. Parsell fra Laksholveien og samtlige adresseringsobjekter i Nordfjorden (lokalt 

Nerfjorden) gis adressenavnet Nordfjordveien. (9) 

24. Parsell fra kryss Laksholveien / Bakken bru og adresseringsobjektene på Bakken – 

Bakkemoen gis adressenavnet Bakken. (9) 

25. Parsell fra E6 ved Gyltvikvatnet, gjennom Gyltvik og til kryss Kvarvsveien gis 

adressenavnet Gyltvikveien. (10) 

26. Parsell fra Gyltvikveien til veis ende på Nedre Kvarv gis adressenavnet 

Ner-Kvarvsveien. (10) 

27. Parsell fra E6 nord på Kvarv til veis ende på Øvre Kvarv / Rødberg gis adressenavnet 

Kvarvsveien. (11) 

28. Parsell som går fra Kvarvsveien, første stikkvei til høyre etter bru over Kvarvelva gis 

adressenavn Einmoen. (11) 

29. Parsell fra Kvarvsveien retning Bloman gis adressenavnet Blomanveien. (11) 

30. Parsell som tar av fra Kvarvsveien i retning Breidalen / Hamran gis adressenavnet 

Sjybakkan. (11) 

29. Parsell som går i retning sør fra Kvarvsveien i Kvarvdalen til veis ende ved Lillekråkmyra 

gis adressenavnet Trollhågveien. (11) 

 



30. Adresseringsobjekter på nord-østside av E6 i Aspfjorden og i Ospfjorddalen til og med 

Storelvvatnet gis adressenavnet Aspfjord. (12/38) 

31. Parsell på sør- og vestside av E6 i Aspfjorden og til veis ende på Aspenes gis 

adressenavnet Aspenesveien. (12/13) 

32. Parsell som går fra kryss E6 Sommerset , forbi gamle fergeleie og til veis ende på 

Sommerset gis adressenavnet Sommerset. (14) 

33. Parsell som går sør-vestover fra E6 like sør for bru ved Kobbelv vertshus og til veis ende 

ved Viknes gis adressenavnet Sørfjordmoen. (15) 

34. Parsell som går fra E6 til boligfelt gis adressenavnet Steinveien. (15) 

35. Parsell som går ut fra E6 til Sørfjordskar, Holmen, Kveldmoen og Svenskmoen gis 

adressenavnet Sørfjordskar. (15) 

36. Parsell som går fra E6 på sør-vestside av Kobbhammaren gis adressenavnet 

Kobbhammaren. (15) 

37. Parsell FV 613 fra Elvkroken gjennom Ørnes, Engan og Leirfjordgården til kryss ved 

Storforsen / Bonnpåelva gis adressenavnet Leirfjordveien. (16/27/28) 

38. Parsell som går ut fra Leirfjordveien forbi industriområdet ned til `Steinkaia` gis 

adressenavn Elvkroken. (16) 

39. Parsell som ut fra Leirfjordveien i Elvkroken og som omfatter byggefeltet i Elvkroken gis 

adressenavnet Kobbelvsletta. (16) 

40. Parsell som tar av fra E6 sør for Middagsfjelltunnelen og nordøstover mot Vasshauet og 

videre til Memaurkollen gis adressenavnet Kobbelveidet. (17) 

41. Parsell som tar av fra Kobbskardveien og går til veis ende ved kraftstasjonen i Kobbvatn 

gis adressenavn Kobbvassveien. (18/19) 

42. Parsell som tar av fra Kobbvassveien ved bru over Gjerdalselva og som går opp til 

kommunegrense mot Hamarøy nord for Gjerdalsvatnet gis adressenavnet 

Gjerdalsveien. (19) 

43. Parsell som går fra E6 til Mørsvikvatnet og til veis ende gis adressenavnet Mørsvikvatnet. 

Adressenavnet omfatter også fritidsbebyggelse på sør-østside av vatnet. (20) 

44. Parsell som går fra E6 ved campingplass i Mørsvikbotn og fram til veis ende på 

Mørsvikneset gis adressenavn Mørsvik. (21) 

 



45. Samtlige adresseringsobjekter i området Sildhopen, både på øst og vestside av E6, gis 

adressenavnet Sildhopen som også gjelder for strekninga på FV 613 til Stia mot 

Storeidet. (22) 

46. Parsell som går fra brua over Lisjeidelva ved FV 613 og til veis ende på Håkjerringnes 

gis adressenavnet Håkjerringnesveien. (23) 

47. Parsell fra Stia mot Sildhopen og fram til kryss FV 613 / vei til Håkjerringnes gis 

adressenavnet Storeidveien. Samtlige adresseringsobjekter på Storeidet adresseres til 

Stroreidveien.(23) 

48. Parsell som går fra kryss mot Håkjerringnesveien på FV 613 til Bonåsjøen gis 

adressenavnet Bonnådalsveien (24/25) 

49. Parsell som går fra Bonnådalsveien over Gjerdelva og til veis ende på Hestestokkheia gis 

adressenavnet Nordheiveien. (25) 

50. Parsell som går fra bru like nord for Bonåsjøen og som følger FV 612 til Strøksnes og 

videre til veis ende på Ytter-Strøksnes gis adressenavnet Strøksnesveien. (26/27/28) 

51. Parsell som går fra FV 612 midt i bygda på Inner- Strøksnes til veis ende gis 

adressenavnet Vadalveien. (27) 

52. Parsell som går fra veikryss ved Strøksnes Handel nord-østover og fram til veis ende ved 

FV 612 Strøksnes nord/øst gis adressenavn Vollanveien. (27) 

53. Parsell som går fra FV 612 ved havet sørover langs havna og ut på moloen gis 

adressenavnet Sjyveien. (27) 

54. Parsell som går nord-østover ut fra FV 612 i retning Hestvikdalen gis adressenavnet 

Øvermo. (28) 

55. Parsell som strekker seg langs hele FV 826 fra kommunegrense Fauske til veis ende ved 

gamle fergekai i Røsvik gis adressenavnet Røsvikveien. (29) 

56. Parsell som går ut mot Kinesodden gis adressenavnet Kinesveien (29) 

57. Parsell som går fra Røsvikveien forbi kirken og til veis ende i Nes / Håkjerringnes gis 

adressenavnet Nesveien. (30) 

58. Parsell som går forbi sykehjemmet, kirkegården og opp til skytebane gis adressenavnet 

Røsvikdalen (31) 

59. To mindre veier som går ut fra Røsvikveien sør-vest for kai i Røsvik gis adressenavnet 

Jektvollen. (31) 



60. Tre mindre veier som går ut fra Røsvikveien nord for kai i Røsvik gis adressenavnet 

Bordstollia (31) 

 

Sammenslåing eller endring i adressering av parsellene Strømveien og Hermannstolveien 

utsettes inntil videre og at endringer utredes og alternativer er gjort kjent for beboerne i disse 

parsellene 

 



 

Endelig vedtatt 
områdenavn: 
 

Tall i ( ) henviser til inntegnede områder i 

vedlegg. 

1. Røyrvatnet (32) 

2. Siso (32) 

3. Fagerbakkan (32) 

4. Lillevatnet (32) 

5. Falkvika (32) 

6. Hellvika (32) 

7. Buvika (32) 

8. Faulvatnet (33) 

9. Svartvatnet (33) 

10. Steinfjellvatnet (33) 

11. Rago (33) 

12. Vassbakkan (33) 

13. Nevervika (34) 

14. Ånsvikfjellet (34) 

15. Hammarvika (34) 

16. Kinesodden (34) 

17. Kvarvsøyra (34) 

18. Rismålsvatnet (34) 

19. Småvatnan (34) 

20. Aspfjord (34) 

21. Slåttvika (35) 

22. Solskinnsbakkan (35) 

23. Ytter-Låkthågen (35) 

24. Sommersetvatnet (36) 

 

 

 

 

 

 

 

25. Storvika (36) 

26. Kjelvika (36) 

27. Kolbakkheian (36) 

28. Nedre veikvatnet (36) 

29. Austerelva (36) 

30. Haugen (37) 

31. Kalvskinnvatnet (37) 

32. Korkvatnet (38) 

33. Stormyrodden (38) 

34. Horndalsvatnet (39) 

35. Eiavatnet (39) 

36. Hestvikmarka (40) 

37. Nakken (40) 

38. Vakkerlivatnet (40) 

39. Ner-Tørrhågen (40) 

40. Sjunkfjorden (41) 

41. Færøya (41) 

42. Korsvika (41) 

43. Haukenes (41) 

44. Bjørnsvika (41) 

45. Sagnes (41) 

46. Jektvika (41) 

47. Sagvatnet (41) 

48. Rørstad (42) 



49. Movika (42) 

50. Sagfjorden (42) 

51. Grovassmarka (42) 

52. Tennvassmarka (42) 

53. Jordbrumarka (42) 

54. Brattliskogen (42) 

55. Reinvik (43) 

56. Salhus (43) 

57. Mjånes (43) 

58. Sildhopvatnet (43) 

59. Tennvatnet (43) 

 

 


