Trondheim kommune

Saksframlegg
Navn på konstruksjoner, RV 706 ved Stavne
Arkivsaksnr.: 10/42242

::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til høringsuttalelse:
Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen støtter kart- og oppmålingssjefens framlagte forslag om navn på
følgende konstruksjoner som inngår i RV 706 ved Stavne, samt navn på bru som inngår i det nyåpnede
veganlegget over Ravnkloløpet på Brattøra:
• Thaulowbrua – navn på planlagt gangbru over nye RV 706 ved Stavne, rett øst for Thaulowbakken
• Stavnetunnelen – navn på planlagt tunnel for RV 706, under Dovrebanen ved Stavne
• Ravnkloløpbrua – navn på bru som inngår i nyåpnet veganlegg over Ravnkloløpet lengst nord på
Brattøra
Anleggene er vist i kart datert 28.02.2011 og 04.11.2010.
Statens kartverk er vedtaksmyndighet for navna på vegne av Statens vegvesen, kart- og oppmålingssjefen
avgir høringsuttalelse til navna på vegne av Trondheim kommune.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
Statens vegvesen har under oppføring bru og tunnel i tilknytning til RV 706 ved Stavne, og ønsker uttalelse
fra Trondheim kommune for de foreslåtte navna på disse konstruksjonene. Samtidig ønsker de å navnsette
brua over Ravnkloløpet, som er del av det nyåpnede veganlegget lengt nord på Brattøra. Alle
konstruksjoner er vist i vedlagte detaljkart (saksvedlegg 1 og 2) og oversiktskart (saksvedlegg 3).
I følge §5 i lov om stadnamn skal Statens kartverk gjøre vedtak om skrivemåten av navn tilknyttet anlegg
som eies av Statens vegvesen. Videre har kommunen i følge §6 rett til å uttale seg når navnevedtak i
kommunen skal gjøres av andre organ enn kommunen sjøl. Kart- og oppmålingssjefen avgir uttalelse på
vegne av Trondheim kommunen i hht kommunens delegeringsreglement.
Saksbehandlingen
Statens vegvesen har bedt om uttalelse fra Trondheim kommune vedr. navn på tre konstruksjoner som er
tilknyttet deres veganlegg. Følgende navn er foreslått:
• Thaulowbrua – nytt navn på planlagt gangbru over nye RV 706 ved Stavne, rett øst for
Thaulowbakken
• Stavnetunnelen – navn på planlagt tunnel for RV 706, under Dovrebanen ved Stavne
• Ravnkloløpbrua – bru som inngår i nyåpnet veganlegg over Ravnkloløpet lengst nord på Brattøra
Navna har vært drøftet i kommunens navneutvalg, og dette konkluderer med at alle tre navn er passende
navn på de konstruksjoner det her er snakk om. Navnene gir bruer/tunnel en entydig geografisk plassering,
hvilket er en stor fordel ved fastsetting av slike navn.
Byåsen historielag har uttalt seg til Thaulowbrua og Stavnetunnelen, og støtter begge navneforslagene.
Konklusjon
Kart- og oppmålingssjefen mener det er riktig å følge konklusjonen i navneutvalget, og anbefaler at kultur-,
idrett- og friluftslivskomiteen støtter følgende framlagte forslag til navn:
Thaulowbrua, Stavnebrua og Ravnkloløpbrua

Trondheim, 23.03.2011

Lasse Andreassen
enhetsleder

Mona Høiås Sæther
saksbehandler

Vedlegg:
Saksvedlegg 1 – Detaljkart Ravnkloløpbrua
Saksvedlegg 2 – Detaljkart Thaulowbrua og Stavnetunnelen
Saksvedlegg 3 – Oversiktskart
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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