Trondheim kommune

Saksframlegg
Torgarden og Kvennild, nye vegnavn
Arkivsaksnr.: 10/21793

::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til høringsuttalelse:
Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen støtter kart- og oppmålingssjefens forslag til følgende nye vegnavn
ved Torgarden og Kvennild:
• Torgardsvegen – Tar av fra Østre Rosten ca. 100 m øst for rundkjøring i krysset Østre Rosten –
Brøttemsvegen, går sørover og ender blindt
• Torgardstrøa – Tar av østover fra Torgardsvegen ca. 450 m sør for Østre Rosten
Vegene og området er vist i detaljkart datert 20.04.2010 og oversiktskart datert 21.05.2010.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
Det er vedtatt ny reguleringsplan for utbygging på Torgård og Kvennild. I forbindelse med adressering er
det behov for navn på to nye veger i dette området. Området er vist i vedlagte kart over gjeldende
reguleringsplaner (saksvedlegg 1) og oversiktskart (saksvedlegg 2).
I henhold til § 21 i matrikkeloven med tilhørende forskrifter, vedtar kommunen nye vegnavn som en del av
adressetildelingen. Kommunen gjør vedtak om navn i henhold til § 5 i lov om stadnamn, og i følge § 6 skal
stedsnavntjenesten uttale seg om skrivemåten av navnet. Stedsnavntjenesten gjør også en vurdering av
sammensetningsmåte for navnet og om navnet er brukt riktig innenfor et område der det historisk eller
logisk hører hjemme.
I følge § 4 i lov om stadnamn og § 1 i forskrift om skrivemåten av stedsnavn, skal skrivemåten i
primærfunksjonen av navnet som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre funksjonene.
Saksbehandlingen
I arbeidet med å finne fram til nye vegnavn oppfordrer vi til å foreslå stedsrelaterte navn eller navn knyttet
til lokal kulturhistorie som det er viktig å ta vare på. Slike navn vil kunne bidra til at det blir enklere å finne
fram fordi de vil være kjent for mange og relateres til området. Særegenheter i flora/fauna eller landskap
langs aktuell vegstrekning, kan også danne grunnlag for navnsetting.
Heimdal historielag har foreslått vegnavna Torgårdsvegen og Torgårdstrøa.
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge viser til stedsnavnloven og påpeker at skrivemåten i primærfunksjonen,
i dette tilfellet bruksnavnet Torgarden (gnr 310 bnr 1), skal være retningsgivende for skrivemåten i andre
funksjoner. Torgarden ble vedtatt som skrivemåte for gårdsnavnet i 1995. Navnekonsulentene tilrår derfor
skrivemåtene Torgardsvegen og Torgardstrøa.
Byhistoriekomiteen støtter navneforslaga Torgardsvegen og Torgardstrøa.
Navneutvalget støtter navnekonsulentenes tilråding og ønsker å vedta vegnavn med skrivemåte tilsvarende
det allerede vedtatte primærnavnet. En slik skrivemåte vil bidra til å unngå misforståelser og samtidig gjøre
adressenavnet mest mulig entydig for de som skal finne fram til adresser i området. Hensikten med
stedsnavnloven og forskrift om skrivemåten av stedsnavn, er bl.a. å sørge for at det ikke oppstår uklarheter
omkring skrivemåten av navn.
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Konklusjon
Kart- og oppmålingssjefen velger og støtte seg til navneutvalgets vurdering, og ber om uttalelse fra kultur-,
idrett- og friluftslivskomiteen til følgende nye vegnavn ved Torgarden og Kvennild:
• Torgardsvegen – Tar av fra Østre Rosten ca. 100 m øst for rundkjøring i krysset Østre Rosten –
Brøttemsvegen, går sørover og ender blindt
• Torgardstrøa – Tar av østover fra Torgardsvegen ca. 450 m sør for Østre Rosten

Trondheim, 17.03.2011

Lasse Andreassen

Mona Høiås Sæther

enhetsleder

saksbehandler

Vedlegg:
Saksvedlegg 1 – Detaljkart over gjeldende regulering 20.04.2010
Saksvedlegg 1 – Oversiktskart
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