
;l890-ara. Den er smal og har en del bratte bakker. Arbeidet 
med utbedring og ombygging av denne strekningen har vrert 
i gang de siste ara. Dessuten ble det i 1947 satt i gang arbeid 
med utbedring av vegen mellom Eklesbakken og Bruriik, f0rst 
og fremst i det vanskelige terrenget langs Randliberga. 

Gater. 
I de str0k av Strinda som ligger nrer inntil byen, har det 

mange steder vokst fram tettbygging av bymessig karakter. 
Det f0rte til at disse str0k matte legges inn under en fast re
guleringsplan, og kravene om bygging av gater og kloakker og 
dessuten om vannforsyning meldte seg etter hvert. 

Bygging av gater tok til fra omkring 1915. F0rst ble bygd et 
par mindre gater pa Tempe. Seinere er det i alt bygd gater med 
en samlet lengde pa ca. 20 km. 

Gatene bygges med refusjon fra de huseiere som grenser til 
gata, og dessuten ma huseieren legge ut n0dvendig grunn til 
gate, uten vederlag. De fleste gater som er bygd, er 8 m brede 
med 5 m kj0rebane og fortaug pa begge sider. 

Kommunen ma brere alle utgifter med vedlikehold av gatene 
uten tilskott fra stat eller fylke. 

Veglengder i Strinda: 
I 1948 er det i alt av veger i Strinda 
Riksveger 11.95 km. 
Hovedveger 11.38 » 
Bygdeveger 80.-» 
Kommunale veger, som ikke er opptatt som offentlige veger 

i lovens forstand 12.- km. 
Gater 20.- » 

BOLIGBYGGING 
AV BYGNINGSSJEF BRAUN 

I. Den historiske utvikling. 

Kaster en et blikk pa kartet, ser en at Strinda herred om
slutter Trondheim by pa alle kanter. Byomradet var opprinne
lig innskrenket til halv0ya mellom Nidelva og fjorden, avgren
set pa landsida av eidet i Ila, hvor byporten ved Skansen 130. 
Utafor dette skarpt avgrensede omrade strakte herredet seg 
bade i vest, syd og 0st. 
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Denne beliggenhet har gjen
nom tidene gjort herredet til 
felt for byens ekspansjon og er 
den umiddelbare arsak til den 
senere utvikling. 

AIle veier fra byen til lands
delen i nord, 0st og syd f0rer 
gjennom Strinda og skaper en 
trafikk og et liv som var ukjent 
eIlers i Tr0ndelags bygder. Det 
ble til at befolkningsoverskud
det fra byen s0kte til Strinda, 
som ogsa ble tilfluktssted for 
de bybeboere som 0nsket a bo 
under mer landlige forhold. 

N oen st0rre utflytting til 
bygda ble det ikke tale om f0r . Bygningssjef Rolf Georg Braun, 

Bybrua ble bygd i 1681. F0r f. i 0vre Eiker 16. desember 1889. 

den tid var det intet till0p til F'lyttet 2 Ar gammel til Dram
bymessig bygging. men. Artium fra Drammens of-

fentlige h0yere almueskole i 1909 . 
Derimot var det mange by- Praktiserte ved mekanisk verk-

folk som eide garder i Strinda. sted vinteren 1909- 10. Teknisk 
Gardshistorien viser det. 0n- utdannelse N. T. H. maskinavde

sket om a plasere ledige penge- lingen 1910- 14. 

midler, skaffe seg jordbruks- Midlertidig arbeid ved Strinda 
ingeni0rvesen 1914- 16. Ansatt 

produkter eller s0rge for land- sam me sted som ass.ing. 1916, og 
lig sommeropphold for fami- som avdelingsingeni0r i 1937. 

lien har formentlig vrert moti- Ble tilsatt som bygningssjef i 

vene for disse eiendomskj0p. 1946. 

Dette er forhold som har vart helt inn i det nittende hundre
aret. Det er ogsa arsaken ·til at gardene i Strinda sa ofte har 
skiftet eiere, og at en bare sjelden finner en og samme familie 
som eier gjennom flere generasjoner. 

Som nevnt ble det ikke til noen bymessig bygging i herredet 
f0r byggingen av Bybrua i 1681. Det er forstaelig at den let
tere adkomst til byen, som brua skaffet str0ket pa den andre 
sida av elva og langs hovedvegen til Innherred, kunne friste 
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folk til a bygge her. Og her fortsatte byggearbeidet i et jevnt 
tempo gjennom det 18de og f0rste halvdel av 19de arhundre. 

Ogsa i Ila, omkring brukene der, ble det samtidig satt opp 
bolighus. 

I 1850-ara synes det som bebyggelsen har strukket seg til 
Eigesreter og Vollan samt til Lillegarden, Bakke, Innherreds
vegen, Strandvegen og Gamle Kirkeveg for i 1860-80-ara a 
bre seg videre ut over herredet. 

Nar en - trass i denne livlige byggevirksomhet - likevel 
kan si at herredet har beholdt sitt preg som jordbruksbygd 
heilt til siste arhundreskifte - skyldes det at de stmk som ble 
bygd ut, etter hvert ble innlemmet i byen 

Byutvidingene i 1846, 1863 og i 1892 skar hver gang store 
omrader av bygda. (Se nrermere om dette i bind II side 554-
561). Det var sikkert meningen at hver utviding skulle skaffe 
byen tomter for lang tid framover og hindre boligbygging uta
for bygrensa. Det har dog vist seg - ikke minst etter 1892 -
at en relativ begrenset utviding i virkeligheten ikke er noe 
effektivt middel til a avgrense byggevirksomheten til byens 
omrade. Tro om ikke mange byfolk -- i aIle fall de som har sin 
rot i bygdene - ubevisst reagerer mot a bli pakket sammen 
i st0rre samfunn og at de, trass i vurderingen av bylivets for
deler, innerst inne nrerer en naturlig trang til a bo nrer jorda 
og naturen. Trolig viI de stadig bedre kommunikasjoner ogsa 
i fremtida gj0re det mulig a tilfredsstille denne trang, uansett 
hvor bygrensa tilfeldigvis er eller blir lagt. 

Boligproduksjonen har i alle fall auka jevnt siden 1892. Ved 
utvidingen dette ar var en merksam pa muligheten av fort
satt byggevirksomhet i de omrader som la nrermere byen, og 
det uheldige i at en slik virksomhet skulle forega ukontrollert. 
Det ble derfor ved loy fastsatt at bygningsloven skulle gjelde 
i de omrader av herredet som la innafor en avstand av 500 m 
fra bygrensa - det sakalte «Byggebelte», og at aIle reguler
ingssaker her skulle behandles av Trondhjems regulerings
kommisjon og aIle byggesaker av Trondhjems bygningskom
misjon. Ved behandlingen skulle dog en representant fra 
Strinda, oppnevnt av herredsstyret, tiltre vedkommende kom
misjon. Denne ordning varte til og med 1912. 
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I denne tid ble det bygget atskillig bolighus i Strinda. Sale
des ble det meste av Valene og Tempe utbygget. Likesa Bakk
aunet, Klingenbergl0kken syd for Rosendal samt Nyborg ved 
Innherredsvegen og et par tomter i Ladehammeren og ved Blu
suvoldsbakken. 

Det ble etter hvert klart for de kommunale myndigheter i 
herredet, at det ville vrere en fordel om bygda sj01 kunne overta 
den regulerende myndighet over byggevirksomheten. Saken ble 
taU opp og 10st slik at herredet overtok administrasjonen av 
bygnings- og reguleringsvesenet fra 1. januar 1913. Det ble 
valgt egen bygningskommisjon og reguleringskommisjon og til
satt herredsingeni0r. 

Fra dette tidspunkt av kan en sla fast at den bymessige ut
bygging av byggebeltet for alvor begynner a skyte fart. Til 
dette bidrog ikke minst fullf0relsen av vassverket pa Esten
stad, som pa denne tid tok til a levere vann til de ulike str0k i 
Strinda. Allerede f0r den f0rste verdenskrig Val' det bygge
arbeider i gang ved Henrik Angells gate, pa Skj0nberg ved 
foten av R0nningsbakken, i Bakkaunet, ved Overlrege Kindts 
gate og ved Marienlyst ved Stavne. Pa sistnevnte sted val' det 
jernbanefunksjonrerene som tok til a bygge som en f0lge av at 
statsbanene nettopp hadde anlagt det nye verksted pa Marien
borg. 

Forstaden pa Marienlyst er bemerkelsesverdig fordi den re
presenterer det f0rste fors0k pa a lage en i aile deler planmes
sig utbygget forstad i herredet. Det ble utarbeidet regulerings
plan. Kommunen opparbeidde gater og la kloakk- og vassled
ninger allerede mens de f0rste tomter ble tatt ut, og det ble fra 
kommunens side videre planlagt ny skole og ervervet tomt til 
denne. 

Pa grunn av krigen ble dog ikke skolen bygd f0r i 1922. 
Den f0rste verdenskrig f0rte med seg en stagnasjon i bygge

virksomheten, og det ble husn0d om enn ikke i sa sterk grad 
som vi kjenner den etter den siste krig. Dyrtida etter krigen 
skremte ogsa de byggende og laneinstitusjonene til a se tiden 
an. F01'st i 1922 ble det fart i sakene igjen - trass i dyrtida, 
og fra na av auker boligproduksjonen i bygda etter en temme
Jig jevnt stigende kurve for a kulminere i 1939. 
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Den siste verdenskrig satte en stopper for byggevirksomhe
ten, i aile fall den sivile boligbygging, og vi hal' tatt fatt pii den 
nye etterkrigstid med et sterkere behov for boliger enn noen 
gang fer. 

Under krigen drev okkupasjonsmakten en voldsom bygge
virksomhet i Strinda. Svrere omriider av tidligere jordbruks
arealer ble beslaglagt og fylt med brakker av darlig kvalitet. 
De fleste ble bygd pa trestolper og er etter Iirigen blitt revet og 
nyttet til boligbygging. Materialene fra brakkene hal' satt her
redets innvanere i stand til a bygge boliger i langt sterre ut
strekning enn den vanskelige materialesituasjon ellers ville ha 
gjort det mUlig. Det er ogsa etterlatt en del hus av mer per
manent art, som er satt i stand til boliger. Ved CharI otten lund 
stasjon hal' saledes Trondheim kommune satt i stand 10, 
Strinda kommune 9 og Telegrafverket en firemannsbolig, mens 
Rotvoll sykehus hal' overtatt 7 liknende hus, hvorav 5 er satt i 
stand til boliger. Ved Leangen stasjon hal' Strinda kommune 
overtatt 2 st0rre bygninger som er innredet til 17 leiligheter, og 
i Ths. Hirsch gate hal' herredet overtatt 3 og byen 2 hus som 
tilRammen hal' 29 leiligheter. Endelig hal' herredet innredet 6 
leiligheter i provisoriske brakker ved Munkvoll stasjon. 

Foruten de bygninger som er nyttet i boligproduksjonen , hal' 
okkupasjonsmakten etterlatt bygninger som er eller vil bli nyt
tet til andre formal, som sykehuset i 0 s terlivegen, de 24 svrere 
trebygninger pa Bromstad, Pinneberg- ) og Persaunet, 3 byg
ninger i Dr. Sands veg, S0r-Tr<mdelag fylkes handarbeidsskole 
pa Valsetbakken ved Jonsvannet, de tidligere hangarer pa 
Devle, Folkets hus ved Strinheim og ved Nidarvoll, verks ted
bygningene ved Charlottenlund, Leangen, Tempe og Halset 
samt bygninger av militrer art som fo rmentlig ikke blir frigitt 
i sivilt 0yemed. 

Mens byggene i mellomkrigsara heIst ble satt opp i bygge
beltet nrermest bygrensa, Lade, Dalen, Sverresborg, Pi nne
berg, R0nningen, Rydningsmarka, Bakkaunet, N0ysomhet, Ny-

*) Vi er blitt gjort merksam pa at garden Pineberg l'ettest bor skrives 
Pinneberg . Se ogsa bind I s. 128. - Vi g~l' derfor ovel' til denne skJ'ive
maten i stedet fol' den mind l'e tilta lende Pincbcl'g. 

Red. 
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land, H0yli , Kvilehaugen, Trines Minde, Blusuvoll, Berg preste
gard, 0vre Berg, Valene, Tempe og pa Byasen ved Gamle 
Asveg, Bergittavegen, Rognheim og Munkvoll, er det patakelig 
hvor spredt utover bygda det bygges etter siste verdenskrig. 
I 1947 ha l' en hatt byggearbeider over heile herredet fra Ran
heim og J onsvannstraktene til Brat sberg og Byasen, pa sist
nevnte sted heilt t il Lian. 

Heilt t il etter siste krig ha r a ll boligbygging i Strinda vrert 
drevet av private byggherrer. Dette forhold preger bebyggel
sen, som er blitt temmelig uensartet og individuell. Med Trond
heim og Omegns Bolig- og Byggelags ( << Tobb») virksomhet 
som tok ti l i 1946, er dette bilde dels blitt endret. Det er kom
met st0rre planmessighet og ensartethet inn i de byggearbei
del' som ledes av byggelaget. De to omrader: Persaunet Hageby 
og Strindheim Hageby, som na er under utbygging, vii for
mentlig i 10pet av et par ar presentere seg som f01geverdige 
eksempler pa vakre og gode boligstmk. 

II. Byggepriser. 

Byggeprisene hal' selvf0lgelig variert sterkt, avhengig av det 
vekslende prisniva. De enkelte bygg har og variert ganske me
get i kostnad etter kvaliteten av materialer, utstyr og hand
verksmessig utf0relse. Stort sett vii den gjennomsnittlige byg
gepris for et 2 etasjes trehus med 2 leiligheter, regnet pro kv.m. 
bebygget flate, ha variert som nedenstaende tabell viser. 

1910--1914 : Kr. 100,00- 150,00 
1918- 1924: » 350,00- 450,00 
1924- 1940: » 200,00-300,00 
1945- 1947: 700,00- 950,00 

Den voldsomme stigning i prisene etter s iste krig sky Ides 
ikke bare den alminnelige prisstigning, men dels det faktum at 
de fleste bygg f0r krigen ble f0rt opp ved uorganisert hjelp 
med 10nninger som i stor utstrekning la i under kant av de ta
riffmessig fastsatte . Etter krigen forekommer dette, sa vidt en 
vet, ikke i nevneverdig grad. Men selv om en tar hensyn til 
dette og til den normale prisauking, synes omkostningene i 
1947 a vrere for h0ye uten at en dog kan pavise a rsakene til 
dette. 
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III. Bygningslovene. 

Utafor byomradet hadde en tidligere ingen bygningslov. Det 
ble bygget ukontrollert slik som det passet hver en kelt bygg
herre. 

Ved siste byutviding i 1892 skjedde det en forandring i dette. 
Da ble lov av 12. juni 1869 om bygningsvesenet i Trondheim, 
som tidligere nevnt, gjort gjeldende i byggebeltet. Etter ar
hundreskiftet tok byen til a arbeide for gjennomf0ring av en 
lokal bygningslov. Med bygningsloven av 11. juni 1906 for 
Trondheim med byggebeltet fikk en nye vedtak for bygnings
vesenet, som inneholdt visse srervedtak for byggebeltet. Den 
inneholdt dog ikke vesentlige endringer av den tidligere lov. 

Fra statsmaktenes side ble det imidlertid snart etter tatt opp 
sp0rsmiilet om a fa ensartede lover for det heile land til avl0s
ning av de mange 10k a le bygningslover som i mellomtiden var 
kommet i stand. Resultatet ble bygningsloven av 22. februar 
1924 som dog f0rst tradte i kraft 1. januar 1929 sammen med 
de av Arbeidsdepartementet vedtatte «bygningsforskrifter», 
som begge ble gjort gjeldende for heile landet. Samtidig ble 
de av herredsstyret vedtatte «bygningsvedtekter» gjort gjel
dende for Strinda byggebeJte. 

Disse lover tok hensyn til de mange nye konstruksjoner og 
materialer som ved inngaende fors0k hadde vist seg brukbare, 
men som loven hittil ikke hadde godtatt. 

Den nye lov inneholdt ogsa vedtak som skulle vise seg a fa 
ganske stor betydning for boligproduksjonen i Strinda. Det ble 
nemlig tillatt a bygge trehus i 2 etasjer pa opp til 250 kv.m. 
grunnflate med bare en trapp. Tidligere var grensen 100 kv.m. 
Bygget en ut st0rre grunnflate, matte en ha 2 trapper. 

Mens det tidligere av denne grunn ikke ble satt opp nevne
verdig mange hus pa over 100 kv.m. grunnflate, ble arealet et
ter 1. januar 1929 auka sa en fikk rommeligere og st0rre to
mannsboliger, samtidig som de f0rste firemannsboliger tok til 
a. vise seg. Sa. vidt en har brakt i erfaring, er Strinda den f0rste 
kommune i landet hvor denne spesielle boligtype ble satt opp. 
Meningene om den har vrert delte, og den er blitt ganske sterkt 
kritisert, men det er ingen tvil om at den - brukt med var-
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somhet p>l. steder hvor den reguleringsmessig passer inn -
dekker et behov som ikke lar seg tilfredsstille bare med en- og 
tomannsboliger. Det har i alle fall vist seg >l. vrere s>l. i Strinda. 

Bygningsloven av 1924 gjelder framleis, men det er av de
partementet utarbeidd forslag til ny bygningslov og nye for
skrifter som formentlig olir forelagt stortinget i nrer framtid. 

De mange nye byggematerialer og byggemetoder som er ut
eksperimentert i de seinere ar, gj0r den navrerende lov uprak
tisk og stivbeint og nye vedtak n0dvendig. 

IV. Hvor bygningsloven gjelder. 

Som tidligere nevnt ble bygningsloven i 1892 gjort gjeldende 
for byggebeltet, som dengang omfattet en strimmel pa 500 m. 
bredde langs og utafor bygrensa. Byggebeltets utstrekning 
er gjennom de etterf01gende ar gjentatte ganger blitt utvidet. 

Det var opprinnelig ca. 4 kv.km. stort, men ble auka ved utvi
delser p>l. 0vre Tempe, i str0ket Strindheim - Leangen - Ram
stad og p>l. Lade til det i 1916 var noe over 7 kv.km. 

I de f01gende ar ble det imidlertid bygget p>l. Ranheim, Char
lottenlund, Br0setflata, Nardosletta og nedre By>l.sen uten at 
det ble f0rt noen kontroll med at vanlige sanitrere og bygnings
messige krav ble tilfredsstillet. Myndighetene fant forholdet 
uholdbart, og beltet ble utvidet i 1922 til a omfatte de nevnte 
str0k etter en grense som gikk innafor Hansbakken pa Ran
heim, over Ranheim gard, Overvik, Ramstad, Vegskillet, Nedre 
Stubban og derfra til Nidelva noe ovafor Lerelva. P>l. Byasen 
ble beltegrensa flyttet til Lerelva og Kyvannsbekken. Beltets 
areal auka hermed til ca. 29 kv.km. 

Det viste seg at utvidinga av byggebeltet kom noe for seint. 
Det var allerede f0rt opp sa mange hus bMe pa Ranheim, 
Charlottenlund, Br0setflata og Nardosletta som en ikke kunne 
gj0re noe med, at str0kene hadde antatt det tilfeldige preg som 
er karakteristisk for omrader hvor boligproduksjonen far ut
folde seg fritt. Det samme kan sies om hyttebyene som seinere 
grodde opp i Jonsvannsstr0kene og p>l. 0vre By>l.sen. Riktignok 
ble det i 1941 foretatt en ny utviding, slik at nesten heile Lade 
og Byasen sokn ble liggende i bygningsdistriktet, men da var 
skaden allerede skjedd, og herredet vil i >l.ra framover matte 
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ta mange tunge 0konomiske 10ft for etter hvert a fa rettet pa 
de uheldige og uholdbare sanitrere forhold som rader i hytte
byene. 

Utvidinga i 1941 auka byggebeltets areal til 60 kv.km., men 
det var ikke slutt med det. Allerede aret etter ble resten av 
herredet underlagt bygningsloven. Denne sak ble tatt opp igjen 
etter krigen av det lovlige herredsstyre. Det var dem som 
meinte at det kunne vrere nok med den utviding som skjedde i 
1941, men klok av skade ble en omsider enig om a la bygnings
loven gjelde i heile herredet som maIer 141 kv.km. Med dette 
har en hand over all den byggevirksomhet som heretter blir 
drevet i Strinda, og kan forebygge at det blir satt opp bygnin
ger som i sanitrer, brannmessig og handverksmessig henseende 
er mindreverdig. 

V. Kartver ket. 

I 1909 ble det davrerende byggebelte kartlagt av byen i for
bindel~e med nymaling av byomradet. Dette kart som ble opp
tegnet i malestokk 1 : 1000 og 1: 2500, var ganske godt, men 
fastmerkene (polygonpunktene) var darlig festet og er na for
svunnet. Dette kartverk burde snarest mulig fornyes. 

Etter at Strinda overtok bygningsvesenet i 1913, ble det ikke 
forel0pig noen utviding av kartverket. Fra 1922 ble det imid
lertid tatt fatt og med korte mellomrom ble omradene fra Lade 
over Leangen til Ramstad og deretter Snaustrinda fra Ramstad 
over Reitgjerdet og Vegskillet til Moholt, Nardo og Sluppen 
malt og kartlagt. Siden ble nedre Byasen til en linje fra Ny
dalen til Munkvoll kartlagt og endelig str0ket Leangen - Rot
voll - Tunga. 

Etter krigen har en tatt Byasen oppover til Lian samt kom
munens eiendom Devle. Resten av Ladehalv0ya med gardene 
0stmarken, Ringve og Fagerheim er na under arbeid og kan 
ventes ferdig i f0rste del av 1948. Trass i at det pa denne mate 
er gitt store bevilgninger til kartlegging, er enna bare ca. 16 
kv.krn. kartlagt. Det rna f01gelig i ara frarnover gis st0rre be
vilgninger til fortsatt kartlegging. 

Til st0tte for arbeidet utafor de kartIagte distrikter ble det 
av Wider0's Flyselskap i 1936 levert flyfotografier av det da-
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vrerende byggebelte i en malestokk pa ca. 1: 10 000. Til kom
plettering av disse fotografier er det h0sten 1947 av samme 
selskap opptatt fotografier av heile herredet. De blir levert i 
2 sett, ett i omtrentlig malestokk 1 : 8000 med forst0rrelser i 
malestokk 1 : 2000. 

Disse fotografier erstatter ikke karter, men er til god st0tte 
ved 10sningen a v ulike tekniske sp0rsmal. 

VI. ReguZering. 

Ved overtakelsen av bygningsvesenet i 1913 forela det en 
vedtatt og approbert byplan over byggebeltet. Denne plan har 
- trass i at den gjennom ara har vrert gjenstand for ikke 
uvesentlige endringer - dannet grunnlaget for utbyggingen av 
byggebeltet. Planen er seinere utvidet til st0rre omrader, og 
heilt nye distrikter er blitt gjenstand for regulering. For Gra
kallbanens eiendommer ble det i 1918 holdt reguleringskon
kurranse for A/S Grakallbanens regning. Denne plan ble ikke 
stadfestet, men en del av den,. fra Ugla til Rognheim, .ble av 
Strinda ingeni0rvesen bearbeidd i malestokk 1 : 2500 og appro
bert i 1926. 

Av st0rre reguleringsarbeider kan en nevne: 
Stavne - Wullumsgarden, stadfestet i 1932. Malestokk 

1 : 2500. 
Endret plan over Ladehammeren. Malestokk 1 : 1000, stad

festet i 1936. 
Endret plan over Rydningsmarken, malestokk 1 : 1000, stad

festet i 1935. 
Endret plan over 0vre Berg, malestokk 1 : 1000, stadfestet 

i 1931. 
Reguleringsplan over Berg prestegards 0vre del, malestokk 

1 : 1000, stadfestet i 1933. 
I 1939 utarbeidet prof. Sverre Pedersen etter oppdrag av 

Strinda kommune, en generalplan for Strinda i malestokk 
1 : 2500. Denne plan ble ikke undergitt approbasjon, men ved
tatt som rettesnor for det framtidige reguleringsarbeid. 

Samtidig utarbeidde han detaljplan for stmkene Eberg -
Tyholt" og Dalen - Leangen i malestokk 1 : 1000. Detaljplanene 
ble med tilh0rende vedtekter sendt departementet til stad-
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festelse. De kom igjen derfra i 1942 med en rekke merknader. 
Da okkupasjonsmakten i mellomtida var gatt i gang med ome 
f0ringsbanen Stavne - Leangen, som pa flere punkter for
styrret de utarbeidde reguleringsplaner - ble stadfestelsen av 
disse stilt i bero til etter krigen og er na under bearbeideme"" 

Under krigen ble det, pa foranledning av okkupasjonsmak
ten, laget en ny general plan for Trondheim og Strinda. Trass i 
at denne plan inneholder en rekke ypperJige momenter, vii den 
formentJig bare bli et historisk dokument, da det er tatt under 
overveielse a ga til generalregulering av st0rre omrader av di
striktet om Trondheim og Strinda. 

Det kan til slutt nevnes at Trondheim by nettopp har latt 
utarbeide en st0rre byplan over byens eiendom Sluppen. 

Planen, som nylig er lagt fram til behandling, er laget av 
arkitekt v. Krogh i malestokk 1 : 1000. Fullt utbygget viI den 
nye forstad ved Sluppen gi plass for henimot 5000 mennesker. 

Selv om reguleringsarbeidethar foregatt uten opphold, star 
det meget igjen, og de som steller med disse ting far hendene 
fulle i ara framover. 

VII. Administrasjonen. 

Ledelsen av bygnings-, regulerings- og oppmfilingsvesenet 
har fra opprettelsen 1. januar 1913 vrert betrodd herredsinge
ni0ren i Strinda idet denne samtidig fungerte som bygnings
sjef. Til hjelp hadde han en assistentingeni0r i fast stilling. 

I 1937 ble bygnings-, regulerings- og oppmalingsvesenet skilt 
ut som egen avdeJing av ingeni0rvesenet med en avdelingsin
genililr som daglig leder. Herredsingeni0ren var likevel fram
leis bygningssjef. 

I 1946 gikk aVdeJingen over til selvstendig etat, og den tid
Jigere avdelingsingeni0r ble ansatt som bygningssjef. Samtidig 
ble det ved bygningssjefens kontor opprettet en avdeling for 
oppmaling med en avdelingsingenililr som leder og en bolig- og 
reguleringsavdeling med en arkitekt som leder. 

Som bygningssjef har fungert flillgende: 
1913-1920 herredsingeni0r Hallfred H0yem. 
19~0-1945 . -»- Ingvald Ystgaard. 
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Fra 1. mars 1946 har denne artikkels forfatter hatt stillin
gen som bygningssjef. 

Behandlingen av bygnings- og reguleringssakene var i tida 
1913 til 1928 som tidliger nevnt lagt under de respektive «kom
misjoner». Fra og med 1. januar 1929 ble kommisjonenes myn
dighet overf0rt til et rad, bygningsradet. 

VASSVERKET 

AV H. N. aSNEs 

(Etter opplysninger fra iJ:lgeni0rkontoret). 

Sa seint som i begynnelsen av dette hundrearet var det ikke 
annen vassf0ring til hus i Strinda enn bmnner for hver enkelt 
gard. Det ble Iikevel ved utbygging pa Tempe og Valene lagt 
felles ledninger til flere hus i dette stmket, og det samme ble 
gjort pa Bakkaunet og Klingenbergl0kken ved tettbygging der. 
Tanken om a f1L felles vassverk for heile Strinda er f0rste 
gang nevnt i skriv fra arsenalforvalter Hofstad til Strinda 
formannskap 25. april 1908. Han nevner Estenstad og T0m
merholt i Strinda som uttakssted. 

Skriv av 29. januar 1910 til Strinda formannskap og herreds
styre fra Paul Fjermstad som da var stortingsmann, f0rte til 
at det ble valgt ei nemnd som skulle rede ut denne saka. Valgt 
ble: stortingsmann Fjermstad, form., kaptein Bonsack Lund, 
nestform., dr. A. Sand, gardbr. G. Venaas og byggmester M. 
Bj0raa. 

Etter kartlegging av nedslagsfeltet og en del arbeid-med 
saka ble kommuneingeni0r i Brerum Claus Berg tilsatt som 
teknisk konsulent. Planer med overslag som han arbeidde ut, 
ble vedtatt i herredstyrem0te 26. november 1911 Overslaget 
I"d pa kr. 250.000,-. Etter disse planene skulle nar Estenstad
dammen var utbygd, legges en 9 " hoved.ledning fra dammen 
forbi Dalset, Loholt, Hegdalen, Karinelund til Eberg. Herfra 
to 7" ledninger. Den ene forbi Blusuvoll 0stre, Tyholt, Pers
aunet, Dalen hvor den krysser Merakerbanen og Ladebekken til 
henimot Ringve, mens den andre tar av i vestlig retning, gar 
forbi Berg prestegard, Lerkendal til Holtermanns veg ved 
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