Trondheim kommune

Saksframlegg
Ranheim vestre, nytt vegnavn
Arkivsaksnr.: 10/21354

::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til høringsuttalelse:
Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen støtter kart- og oppmålingssjefens anbefaling om å vedta
Ranheimsfjæra som navn på adkomstveg inn i nytt boligområde i Ranheimsfjæra, vest for utløpet av
Vikelva.
Vegen er vist i kart datert 07.07.2010 og reguleringsplan r0479b.
::: 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 Ranheim, er det behov for navn på
veg inn i det vestre området av planen som først bygges ut. Den aktuelle vegen tar av fra Ranheimsvegen
vest for Vikelva, og går nord og senere nordvestover ned mot Ranheimsfjæra. Vegen er vist i vedlagte kart
(saksvedlegg 1) og reguleringsplan (saksvedlegg 2).
I hht matrikkellovens §21 med forskrifter skal kommunen fastsette offisiell adresse. Kommunen skal tildele
alle veger som blir brukt til offisiell adressering et navn som er entydig innenfor kommunen. Skrivemåten for
vegnavnet skal fastsettes etter reglene i lov om stadnamn.
Ettersom det ennå ikke foreligger detaljplan for utbygging av det østre utbyggingsfeltet i reguleringsplanen,
har man valgt å inntil videre avvente navnsetting av veg(er) inn i den østre delen av området.
Saksbehandlingen
Reguleringsplanen ble vedtatt 28.01.2010, og kart- og oppmålingskontoret mottok i mai 2010 en
henvendelse fra Ranheimsfjæra utbyggingsselskap. Utbyggingsselskapet hadde navnsatt prosjektet
Ranheimsfjæra, og mente det ville være veldig fornuftig å bruke dette navnet også på vegen inn til området.
Ranheimsfjæra er allerede godkjent som stedsnavn for dette området, og plasserer derfor vegnavnet riktig
geografisk. Det vil heller ikke være fare for at vegnavnet skal bli forvekslet med navn andre steder i
kommunen, og navnet er i tillegg allerede innarbeidet som stedsnavn for dette området. Entydig geografisk
lokalisering er særlig viktig i forbindelse med utrykning.
Etter dette har vegnavnet Ranheimsfjæra vært vurdert i kommunens navneutvalg og i byhistoriekomiteen.
Navneutvalget mener forslaget til vegnavn er godt, og byhistoriekomiteen støtter det framlagte
navneforslaget. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har i hht lov om stadnamn blitt bedt om å uttale seg til
skrivemåten av navnet, og har ingen merknader til skrivemåten.
Konklusjon
Kart- og oppmålingssjefen mener at vegnavnet Ranheimsfjæra er et godt navn på vegen som tar av nordog senere nordvestover inn i nytt utbyggingsområde i Ranheimsfjæra. Navnet plasserer vegen godt
geografisk, og kan ikke forveksles med navn andre steder i kommunen. Kart- og oppmålingssjefen
anbefaler derfor at kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen støtter det framlagte forslaget til vegnavn.

Trondheim, 07.02.2011

Lasse Andreassen

Mona Høiås Sæther

enhetsleder

saksbehandler

Vedlegg:
Saksvedlegg 1 – Oversiktskart
Saksvedlegg 2 – Reguleringsplan r0479b
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