Trondheim kommune

Saksframlegg
LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN
Arkivsaksnr.: 09/44723

::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til høringsuttalelse:
Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen støtter kart- og oppmålingssjefens forslag om følgende nye vegnavn
på eiendommen gnr 177 bnr 717, Lund Østre:
•
•
•
•

Andersbakkan – veg som tar av fra Heimdalsvegen og går vestover gjennom hele området
Høyvegen – veg som tar av nordover fra Andersbakkan ca. 200 m etter Heimdalsvegen
Skyttarbakken – veg som tar av sørvestover fra Andersbakkan ca. 300 m etter Heimdalsvegen
Lundlia – veg som tar av nord- og senere vestover fra Andersbakkans vestre del

Vegene er vist i reguleringsplan r1101m og kart datert 03.12.2009.

::: Sett inn innstillingen over denne linja
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
I forbindelse med at det er vedtatt ny reguleringsplan for utbygging på eiendommen gnr 177 bnr 717, Lund
Østre på Heimdal, er det behov for fire nye vegnavn. Vegene og området er vist i vedlagte reguleringsplan
(saksvedlegg 1) og oversiktskart (saksvedlegg 2). Trondheim kommune ble i oktober i 2009 kontaktet av
utbyggingsansvarlig, 3-bygg AS, hvor de ønsket at det ble vedtatt navn for vegene i området. Utbygger
hadde vært i kontakt med tidligere grunneiere i området, og sendte inn forslag til følgende navn:
•
•

Andersbakkan (begrunnelse: alle gamle heimdalinger benevner området som Andersbakkan)
Navn fra tidligere generasjoner på gården:
o Primært:
§ Anders A. Lund
§ Anny Erikke Lund
o Sekundært:
§ Leif A. Lund
§ Dutte Lund
§ Tove Haldis Lund
§ Svein Erik Lund

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.

Saksbehandlingen
Ny reguleringsplan for utbygging på eiendommen gnr 177 bnr 717, Lund Østre på Heimdal ble vedtatt
27.08.2009. Da utbyggingsansvarlig tok kontakt i oktober 2009, gjorde kommunens navneutvalg en første
vurdering av de foreslåtte navnene. Navnet Andersbakkan syntes å være et godt forslag til navn på
hovedvegen gjennom området, men man ønsket med utgangspunkt i dette å finne flere forslag til stedegne
og lokalt tilknyttede stedsnavn for de andre tre vegnavnene, framfor å benytte de foreslåtte personnavnene.
En slik navnsetting kan også være en god måte å ta vare på kulturhistorien for et område. Man fant det
også vanskelig å skulle velge noen navn framfor andre, å skulle foreta en prioritering av hvilke tidligere
grunneiere som hadde gjort seg ”fortjent” til å bli oppkalt framfor noen av de andre. Basert på ovenstående
ble Tiller og Heimdal historielag og byhistoriekomiteen bedt om å hjelpe til med å framskaffe flere forslag til
navn.
Byhistoriekomiteen slutter seg til Andersbakkan som navn på veien inn i området, men har ikke kommet
med noen forslag til navn på de øvrige vegene.
En av de eldste nålevende med tilknytning til Lund engasjerte seg via historielaget, og i tillegg til å bekrefte
at Andersbakkan var et passende navnevalg for hovedadkomsten til området, sendte vedkommende inn
følgende nye forslag til navn:
•

Svartdalen, evt. Bortre jordet eller Spretthoppet (avkjøring fra Andersbakkan sørvestover)
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•
•

Høyvegen (første avkjøring nordover fra Andersbakkan)
Svein Eriks veg (avkjøring nordvestover, lengst vest i Andersbakkan)

Etter at forslagene var mottatt, ble forslagsstiller Martin Inge Lund kontaktet på telefon, for å få mulighet til
å utdype sine navneforslag.
Svartdalen er i dag betegnelsen på dalen fra dette området og helt ned til Skjetlein Landbruksskole. Etter
litt betenkning foreslo Martin Inge Lund i stedet det litt mer lokale navnet Skytterbakken på denne vegen,
fordi dette var der de gikk før i tida da de skulle til sin lokale ”skytebane”. Navnene Bortre
jordet/Spretthoppet som han alternativt hadde foreslått i stedet for Svartdalen tidligere, mente han
kanskje ble litt spesielt. Høyvegen var den vegen de kjørte høyet når de jobbet på jordene i gamle dager,
men den siste av de fire vegene hadde Martin Inge Lund foreløpig ikke noe godt forslag til stedegent/lokalt
navn. Han foreslo derfor Svein Erik Lunds veg, fordi han ønsket å hedre denne personen som gikk bort
så altfor tidlig ved drukning.
Senere mottok kart- og oppmålingskontoret et nytt brev fra Martin Inge Lund, hvor han foreslo navnet
Fjordgløtt eller evt. Fjordgløttvegen på den siste av vegene i stedet for Svein Eriks veg. Dette navnet er
imidlertid ikke egnet som navn på denne nye vegen, ettersom vegnavnet Fjordgløttvegen eksisterer allerede
for en veg på Ranheim. Vegnavn bør velges mest mulig entydig og unikt, særlig innenfor kommunen, for å
unngå at det oppstår misforståelser mht å finne fram til en gitt adresse. Spesielt er dette viktig sett fra et
utrykningsståsted.
Etter dette ble det søkt i forskjellige kilder etter alternativt forslag til Svein Eriks veg, uten at man fant fram
til noe navn med lokal tilknytning som ble betraktet som særlig egnet. I avisannonser om dette prosjektet
omtaler utbyggingsansvarlig dette området bl.a. som ”solhelling” med utsikt mot Gaulosen. Dette gjorde at
man kom på tanken om å kalle den siste vegen for Lundhellinga. Den aktuelle vegen ligger øverst mot
hovedvegen til Ringvål, og ligger (som de andre vegene i området) i hellinga ned mot Gaulosen.
Etter en drøfting i kommunens navneutvalg, ble det besluttet at Lundhellinga var et greit navnevalg,
samtidig som at navnene Høyvegen, Skytterbakken og Andersbakkan ble vurdert å være gode navn for
de andre vegene i dette utbyggingsområdet. Stedsnavntjenesten ble bedt om å uttale seg til navnene, og
spesielt til Lundhellinga, med utgangspunkt i at man ønsket å legge lokal dialekt til grunn ved navnsettinga.
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge bemerker at navneleddet –hellinga ikke er vanlig i trønderske
stedsnavn, og at det tilsvarende trønderske navneleddet vil være –skråninga. Navnekonsulentene vil
derfor tilrå navnet og skrivemåten Lundskråninga, evt. Lundlia dersom de geografiske forholdene tillater
dette. Når det gjelder det foreslåtte navnet Skytterbakken, tilrår navnekonsulentene skrivemåten
Skyttarbakken i samsvar med normeringstradisjoner for uttale i trøndersk. Navnekonsulentene har ingen
merknader til skrivemåtene Andersbakkan og Høyvegen (orienteringsvedlegg 1).

Drøfting av foreslåtte vegnavn
I det følgende gjøres en kort drøfting av de foreslåtte vegnavnene.
Vegnavn basert på personnavn
Generelt ønsker man ikke å gå videre med noen av vegnavnene som baserer seg på oppkalling av
personer. Hovedårsaken til dette er at man primært ønsker å benytte lokalt stedegne navn med
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utgangspunkt i lokal kulturhistorie og landskapsmessige preg for området, og fordi man finner det vanskelig
å skulle prioritere hvem av de nevnte personene som ”fortjener” oppkalling framfor andre som er foreslått.
Svartdalen
Svartdalen som vegnavn er ikke tatt med i anbefalingen fra kart- og oppmålingssjefen. Dette begrunnes
med at Svartdalen som begrep i dag benyttes for hele området fra det nye utbyggingsområdet og ned til
Skjetlein Landbruksskole. Vedkommende som har foreslått navnet sier sjøl at dette navnet er like mye
knyttet til hele denne dalen, og like mye nede ved landbruksskolen som oppe ved det området som nå
bygges ut. På bakgrunn av dette vil ikke lenger dette navnet være knyttet lokalt bare til det området hvor
den blir lokalisert nå, og man velger derfor i stedet å fremme Skyttarbakken som navn på denne vegen (jf
under).
Andersbakkan
Andersbakkan som vegnavn for hovedadkomsten til området er et forslag som er holdt fram av flere
involverte i denne saken. Stedsnavntjenesten støtter valg av slik skrivemåte. Anders Lund er tidligere eier
av gården Lund Østre, og utbyggingsområdet er allerede av mange heimdalinger kjent under dette navnet.
Høyvegen
Høyvegen er foreslått for angitt veg fordi man i ”gamle dager” benyttet denne strekningen ved kjøring av
høy på gården. Navnet er knyttet til lokal kulturhistorie for området, og synes derfor å være et godt forslag
til navn på denne vegen.
Skytterbakken
Skytterbakken som vegnavn ble foreslått som alternativ for Svartdalen, jf over. Vedkommende som
foreslo navnet forteller at dette før i tiden var vegen til den lokale skytterbanen for de som vokste opp i
dette området. Stedsnavntjenesten har bemerket at skrivemåten bør være Skyttarbakken, i tråd med
normeringstradisjonen for uttale i trøndersk.
Lundlia
Denne vegen ble opprinnelig forelagt Stedsnavntjenesten for Midt-Norge som Lundhellinga, man ønsket å
få en vurdering av dette navnet med utgangspunkt i at man mente at lokal dialekt burde legges til grunn ved
navnsettinga. Ut fra dette tilrådde navnekonsulentene vegnavnet Lundskråninga eller Lundlia. Etter en
vurdering i kommunens navneutvalg mente man at Lundlia var det beste alternativet til navn på denne
vegen. Man har heller ikke klart å framskaffe andre alternativer til navn, og man velger derfor å legge fram
Lundlia som en endelig anbefaling.
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Konklusjon og anbefaling
Kart- og oppmålingssjefen har drøftet samtlige navneforslag i kommunens navneutvalg, og navneutvalget
har vært samstemt i sine vurderinger. Basert på ovenstående drøfting og stedsnavntjenestens uttalelse om
skrivemåte anbefales kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen å støtte følgende forslag til navn på fire nye
veger på eiendommen gnr 177 bnr 717, Lund Østre:
• Andersbakkan velges som navn på hovedadkomst til gjeldende utbyggingsområde
• Høyvegen velges som navn på den første vegen som tar av nordover fra Andersbakkan etter
avkjøring Lisbeth Nypans veg
• Skyttarbakken velges som navn på vegen som tar av sørvestover fra Andersbakkan etter avkjøring
Lisbeth Nypans veg
• Lundlia velges som navn på den vegen som tar av nordvestover fra Andersbakkan lengst vest i
utbyggingsfeltet

Trondheim, 13.12.2010

Lasse Andreassen

Mona Høiås Sæther

enhetsleder

saksbehandler

Vedlegg:
Saksvedlegg 1 – Reguleringsplan
Saksvedlegg 2 – Oversiktskart
Orienteringsvedlegg 1 – Uttalelse fra Stedsnavntjenesten for Midt-Norge
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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