
Nye adressenavn i Hemnes 2015 

Endringene er vist i vedlagte kart. Her er det brukt farger i et system som kan forklares slik: I kartene 

utenfor tettstedene er det brukt farger for å skille adresseparsellene fra hverandre. Utenfor 

vegsystemet er det brukt mørk lilla for å skille adresseområder og navn på disse fra adresseparseller 

på vegnettet. Her er navnet skrevet i svart. 

På tettstedskartene er det bare brukt svart og rødt. Svart strekt og tekst viser dagens adressering 

som ikke foreslås endret. Rød strek og tekst viser foreslått ny adressering med navn og avgrensning. 

De adressenavnene som foreslås opphevet, omtales i teksten under. 

Hemnesberget krets 

Hemnesveien - fra Sjøgata ved fergekaia til kryss E6 på Varpen (nye Sørlandsveien), erstatter delvis 

1001 Sørlandsvegen, endret skrivemåte og flytting for 1038 Hemnesvegen, fylkesveg. 

Sundsveien - fra Prestengbakken til kryss Hemnesveien på Sund. 

Geitvikveien - fra Juvikveien til vegende på Høyneset. 

Vetenveien - fra Geitvikveien til vegende på Veten. 

Sjøgata - fra Aasfjæra til kryss Oldervikveien, og vil omfatte dagens 1002 Sjøgata, et lite stykke av 

1003 Torggata og hele 1004 Lapphellvegen.  

Odden – fra kryss Hemnesveien ved Torget til vegende i Odden, vil erstatte dagens Sørlandsvegen fra 

starten til Torget. 

Kirkeveien – fra kryss nye Odden. Den vil omfatte dagens Odden, dagens adresser i Krokvegen, 

dagens Skolegata og dagens Kirkevegen.  

Bardalsveien - fra kommunegrense Leirfjord til vegende ved fergekaia med arm til Neverlia. Dette er 

videreføring av navnet i Leirfjord kommune. 

Områdeadresser - Sandnes, Hestneset, Mastervika, Åfjellet, Leirvika, Espervika, Hundneset og 

Sundsmarka.  

Adresseparseller som utgår på Hemnesberget: 1001 Sørlandsvegen, 1004 Lapphellvegen, 1006 

Krokvegen, 1007 Odden, 1008 Skolegata, 1009 Lorentzenbakken, 1010 Doktorbakken, 1011 

Prestbakken, 1018 Bankbakken, 1019 Andersenbakken, 1020 Tommassenbakken, 1021 Forsbakken, 

1022 Møllebakken, 1036 Marenvegen, 1037 Gammelvegen.  

Navnesaker: Stedsnavnet Åfjellet vil kreve navnesak. 

Finneidfjord krets 

Sørlandsveien – E6 fra kommunegrense Rana til Korgfjelltunnelen. Dette er videreføring av navnet i 

Rana. Erstatter 6000 Europaveien. 

Finneidveien - fra kryss E6 i Nordmarka til kryss med Hemnesveien/fv. 808. Erstatter Hagavegen. 

Nordsjybakken – fra kryss Finneidveien til naustområdet Kabelvåg, erstatter 2002 Nordsjøvegen. 

Havneparken – fra kryss Nordsjybakken til vegende ved Finneidfjord Industrier, vil omfatte det som 

nå kalles Finneidfjord havnepark.  

Sørsjybakken - fra kryss Finneidveien ved gammelskolen til kryss Hemnesveien og blir adressenavn 

for dagens 2005 Haugabakken som utgår, og øverste del av 2004 Storhaugvegen.  

Områdeadresser - Holmstranda og Rostafjellet. 



Adresseparseller som utgår på Finneidfjord: 6000 Europavegen, 2002 Nordsjøvegen, 2005 

Haugabakken, 2009 Hagavegen. 

Navnesaker: Nordsjybakken og Sørsjybakken vil kreve navnesak. 

Bjerka krets 

Bjerkadalsveien - fra kryss E6 til vegende i Bjurdalen, fylkesveg til Forsmoen. 

Målvassveien - fra kryss Bjerkadalsveien til vegende ved Lille Målvatn 

Breivika - fra kryss Bjerkadalsveien til vegende på Fagerenget.  

Stasjonsveien utgår og adresseres i Nergårdsgata og Nermogata. 

Mulaveien - fra kryss E6 på Valla til vegende på Mula, fylkesveg til kryss ved Røsså bru. 

Utimoen - fra kryss Mulaveien til vegende på Utimoen på Valla. 

Skogan – fra kryss Nergårdsgata til kryss Mulaveien. 

Kangsliveien - fra kryss med Skogan til vegende i Bjerkalia. 

Bjerkaliveien - fra kryss Nergårdsgata til vegende i Bjerkalia. Den vil omfatte dagens Leirveien. 

Leirveien – fra kryss Bjerkaliveien, omfatter bebyggelsen i det gamle leirområdet. 

Knophs vei - retting av feil skrivemåte. 

Lillebjerka fra kryss 3030 Rønningveien til boliger, gårdsbruk og bygdetun, vil omfatte dagens 3020 

Smibakkveien og dagens 3010 Buliveien.  

Akersvassveien - fra grense Rana til Gresvassdammen, navnet er samordnet med Rana. 

Områdeadresser - Røssåfjellet, Stormålvatnet, Bleikingan, Gresvatnet, Okstindan og Kangsen. 

Adresseparseller som utgår i Bjerka: 3010 Buliveien, 3020 Smibakkveien, 3120 Industriveien, 3100 

Stasjonsveien 

Navnesak: Røssåfjellet vil kreve navnesak. 

Korgen krets 

Leirskarddalsveien - fra kryss Sørlandsveien (E6) i Olderneset til vegende ved Mørkbekken. 4007 

Leirskarveien opphører som adressenavn. 

Skedslettveien - fra kryss Leirskarddalsveien ved Holmen til vegende ved Skredslett. 

Øverleirveien - fra kryss Leirskarddalsveien til vegende i Øverleiren. 

Jerpbakkveien - fra kryss Leirskardveien til vegende ved Jerpbakken. 

Nerleirveien – fra kryss Leirskarddalsveien til kryss Sørlandsveien (E6) på Bjerkmoen. Nerleirveien vil 

omfatte dagens Sentrumsveien nord for Leirskarddalsveien og dagens 4011 Troneshatten. 

Bleikvassliveien – fra kryss Sørlandsveien (E6) til kryss på Åsli i Bleikvasslia. Bleikvassliveien vil ta opp 

i seg deler av dagens 4012 Parkveien, hele 4013 Kanalveien, hele 4019 Sjøforsen. Både Parkveien, 

Kanalveien og Sjøforsen vil utgå som adressenavn i Korgen. Bleikvassliveien er fylkesveg. 

Sentrumveien – fra kryss Bleikvassliveien til kryss Leirskarddalsveien, vil omfatte deler av dagens 

4012 Parkveien i tillegg til deler av dagens 4002 Sentrumsveien som endrer skrivemåte. 4004 

Naustbakken er adresselaus og utgår som adressenavn.  

Brygfjelldalsveien - fra kryss med Bleikvassliveien ved Bjuråga bru til vegende i Innderdalen. 

Messaveien – som i dag fra kryss Markusmoveien til boliger, vil ta opp i seg dagens 4023 Seljeveien 

som opphører som adressenavn i Korgen.  



4034 Øvre Villmoneset og 4035 Nedre Villmoneset gis skrivemåte som stedsnavnet Villmoneset. 

Korgfjellveien – fra kryss Bleikvassliveien til grense Vefsn kommune, som vil ta opp i seg dagens 4016  

Nylandet som utgår som adressenavn i Korgen.  

4015 Hagen – fra kryss Korgfjellveien, vil ta opp i seg dagens 4014 Myrbakken som utgår. 

Anleggsveien - fra kryss med Korgfjellveien på Sjåtøfta til Flatmoveien i Bleikvasslia krets. 

Bjurselmoveien - fra kryss Transportveien i Vesterlia til vegende ved Bjurselmoen med arm mot 

Kjukkelmoen. 

Vesterlia – fra kryss Bjurselmoveien til boliger Vesterlia. 

Områdeadresser - Valåmofjellet, Krokvatnet, Vesterfjellet, Grønfjellet, Okstindan, Klubben og 

Grøndalen. 

Adresseparseller som utgår i Korgen: 4004 Naustbakken, 4007 Leirskarveien, 4011 Troneshatten, 

4012 Parkveien, 4013 Kanalveien, 4014 Myrbakken, 4016 Nylandet, 4017 Tømmerbakken, 4019 

Sjøforsen, 4023 Seljeveien. 

Navnesak: Stedsnavnet Valåmofjellet. 

Bleikvasslia krets 

Flatmoveien - fra kryss Bleikvassliveien til vegende ved Flatmoen 

Fjellavlia - fra kryss Bleikvassliveien til veiende i Fjellavlia 

Sneliveien - fra kryss Bleikvassliveien til Snelia med arm til Smalsundmoveien. 

Hattfjelldalsveien - fra kryss Bleikvassliveien til kommunegrense Hattfjelldal - fylkesveg 

Karihaugveien - fra kryss Bleikvassliveien til vegende veg på Solvang/Fossum 

Bygdåsveien - fra kryss Bleikvassliveien til arm av Bleikvassliveien til Forsmoen 

Halvardalen – fra kryss Hattfjelldalsveien til boligfelt og arm til kraftanlegg og skytebane 

Tverrberget – fra kryss Hattfjelldalsveien til vegende ved Tverrberget 

Tustervassdammen – fra kryss Hattfjelldalsveien til vegende ved dammen 

Orrhaugveien – fra kryss Hattfjelldalsveien til vegende ved Kvalbukta 

Nordvassveien – fra enden av Bleikvassliveien på Åsli til vegende på Nymoen - fylkesveg 

Brattliveien – fra kryss Nordvassveien til vegende ved Bleikvassli kirke 

Gruvaveien – fra kryss Nordvassveien til Gruva (fylkesveg) 

Rabbliåsveien – fra Gruva til vegende på Rabbliåsen 

Buktlia – fra første høyrekryss på Gruvaveien til boliger 

Ole K. Brønseths vei – fra andre høyrekryss på Gruvaveien til boliger 

Holger Fangels vei – fra tredje høyrekryss på Gruvaveien til boliger 

Smalsundmoveien – fra kryss Gruvaveien til vegende ved Smalsundmoen 

Stubbliveien – fra kryss Nordvassveien før Røssvassbukta til vegende ved Tortenli. 

Områdeadresser - Stormyrbassenget, Mølnvatnet, Bygdåsen, Tverrberget, Tustervatnet, 

Skardtjønna, Bleikvatnet, Lifjellet, Kongsdalen, Røssvassbukta, Nordvatnet, Okstindan. 

Navnesak: Gruva som stedsnavn og rett skrivemåte for  Skardtjønna. 


