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Høringsbrev - vegnavnsak - fem veger på Gystadmarka 
 
Det er opprettet en samlesak for å vedta nye vegnavn i bydel Gystadmarka. Det skal vedtas navn på 
fem ulike vegstrekninger. Vegene er nummerert fra 1-5 og skilt med farger i vedlagt kart. Eventuelle 
mindre sideveger i kartet vil ses som del av de markerte vegstrekningene som de går ut ifra.  
 
Oppstart av vegnavnsaken gjøres med dette kjent slik at det blir anledning til å uttale seg. Frist for 
uttalelse er 15.10.2022. Innspill merkes med ref.nr. 22/7191 og sendes på e-post til 
postmottak@ullensaker.kommune.no eller med brev til Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 
Jessheim. Høringssvar vil ikke besvares enkeltvis, men kommenteres når vegnavnsaken skal opp til 
politisk behandling.  
 
Det er ønskelig med et urbant preg på vegnavnene i den nye bydelen. En mulighet er å benytte 

endelser som «-løkka» og «-gata» heller enn «-vegen», og knytte dette opp mot eldre stedsnavn der 

det er passende, se bl.a. vedlagt kart fra 1936. 

 
Beskrivelse av vegene som skal navnsettes 
 
Veg 1 (rød veg) 
Denne strekningen vil være hovedtraseen gjennom Gystadmarka mellom Henrik Bulls veg i sør og 
Aktivitetsvegen i nord. Den er i dag del av Myrvegen, men Myrvegen er sperret med bom omtrent 
der grensen for kommunedelplan for Gystadmarka går. Navnet «Myrvegen» skal beholdes for den 
østlige delen av vegen fram til bommen. 
 
Vegen går gjennom sentrale områder av Gystadmarka med forretninger, boligblokker, bo- og 
behandlingssenter, flerbrukshall, svømmehall og idrettspark. I den nordlige delen går den inn i 
framtidig parkområde og ender i rundkjøring med Aktivitetsvegen rett vest for fremtidig område for 
sentrumsformål. Vegen vil dermed være selve hovedvegen i bydel Gystadmarka. 
 
Veg 2 (oransje veg) 
Dette er en bomveg, og sideveg til «veg 1». Den er en del av dagens Myrvegen. Området rundt vegen 
er regulert til boliger. Bruksnavnene «Myrheim» og «Engvoll» er oppgitt i matrikkelen for de 
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eiendommene vegen går over. I kartet fra 1936 er navnene «Smedstuløkka» og «Nyheim» knyttet til 
området. 
 
Veg 3 (lyseblå veg) 
En veg gjennom et område regulert til bolig, samt en barnehage. Bruksnavnene «Slåttengen» 
(Slåttenga i kart fra 1936), «Østmarken» (Østmarka i kart fra 1936) og «Nyland» er registrert i 
matrikkelen på eiendommene i området. 
 
Veg 4 (lilla veg) 
Vegen går østover fra rundkjøringa der Aktivitetsvegen og «veg 1» møtes. Den svinger deretter 
nordover i et område regulert til boligbebyggelse. I kommunedelplan for Gystadmarka er vegen 
tegnet inn helt til nordenden av planområdet. Vegen kan vedtas som en forlengelse av 
Aktivitetsvegen (mørkeblå veg i kart), men det kan også vedtas et nytt vegnavn med startpunkt i 
denne rundkjøringa. 
 
Veg 5 (grønn veg) 
Vegen går nordover inn i boligområde nord for Gystadmarka skole. I kommunedelplan for 
Gystadmarka er vegen tegnet inn helt til nordenden av planområdet. Det er ingen kjente bruksnavn 
registrert på de omkringliggende eiendommene. 
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