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NYE VEINAVN I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅINGEN  –  FORSLAG 

Det vises til e-poster av 14. november der Kultursjefen ønsker forslag til navn på veier som må få nye 
navn dersom hele eller deler av Forsand kommune vil bli sammenslått med Sandnes kommune. 

Våre forslag er som følger, med nåværende navn i parentes: 
Imsveien (Ryfylkeveien) 
Sleipners gate (Espedalsveien) 
Nygårdhøyden (Kapellveien) 
Øygardsveien (Kyrkjevegen, nordre del) 
Svebastadveien (Kyrkjevegen, søndre del) 
Flørlibakken (østre del av Forsandveien) 
Dirdalsgata (Lysegata) 

I tillegg foreslår vi følgende endringer: 
Øygardsbakken (Øygardsveien) 
Flørliveien (Fløyrliveien) 

Vi begrunner våre forslag med følgende: 

Geodata foreslår Gamle Ryfylkeveien, eventuelt at veien blir delt med to navn; Horveveien og 
Imsveien. Vi mener at Imsveien er beste alternativ da Horveveien høres ut som Hoveveien. Forstavelsen 
Ims- er tydelig og grei, og mange er kjent med hvor i kommunen Ims ligger. Dette hjelper også til med å 
vise hvor veien ligger. Hele strekningen fra Hogstadkrossen til Høle torg må få samme navn. En deling 
på Ims som Geodata antyder, vil bare forvirre. Skal navnebyttet gå i krysset med Dansenveien? Det blir 
feil med ulike adresser/navn på veien nord og sør for krysset med denne veien. Videre er det logisk at 
veien som går «rett fram» i et T-kryss, ikke får nytt navn. Ellers er det greit med samme nummer i 
adressen. Deles veien på to navn, bør vel halvdelen få nytt nummer. 

Geodata foreslår Sleipners gate. Dette er et godt forslag som vi støtter da dette er «matevei» til Hugins 
gate og Munins gate. I tillegg ligger Tors gate og Odins gate i samme område. 

Geodata foreslår Landstads gate. Det er riktig at det var en Landstads gate i bruk til utpå 1970-tallet. 
(Stiplet inn på kart i forbindelse med oppmålingen av Sandnes by i 1900). Gata lå (omtrent ikke 
opparbeidet) mellom Kryptgata og Nygårdsgata, dvs. litt lenger nord for krysset mellom Kapellveien, 
Storgata og Lunden. Gata hadde fire adresser som nå er endret til Storgt. 10 og Eidsvollgt. 3. Området 
som Kapellveien går gjennom, var tidligere en del av gårdsbruket Nygård. Vi kjenner også til at folk har 
brukt navnet Nygårdhøyden som stedsnavn i nyere tid. Osmund Nygaard Hove som bor i Kapellveien 
13, og som vokste opp på Nygård-bruket og tilhører Nygaard-familien, synes forslaget Nygårdhøyden er 
et meget godt forslag. (M.B. Landstad var prest og salmedikter født i Finnmark, og som virket i 
Telemark). 

Geodata skisserer muligheten til å endre eksisterende veinavn fra Øygardsveien til Øygardsbakken, og 
la nordre del av Kyrkjevegen (fra Noredalsveien til rundkjøringen på rv 13) få navnet Øygardsveien. 
Dette  



er et glimrende forslag da veien går over Hanaøygarden. Øygardsbakken blir da navnet på en bakke opp 
til Hanaøygarden. Stedsnavnet Hanaøygarden er godt kjent fra gammelt, og er bl.a. med på kart fra 
1855. 

Søndre del av Kyrkjevegen (fra rundkjøringen rv 13 til Høyland kirke) foreslår Geodata får navnet 
Høyland Kyrkjeveg. Vi synes dette er et «tungt» navn, og i tillegg har vi nå muligheten til ta vare på 
navnet Svebastad, et navn som på 1300-tallet var egen gård og trolig også navnet på første prestegården 
i Gandsokna. I dag er det gårdsbruket som ligger sør for rundkjøringen på rv 13 med adresse 
Kyrkjevegen 230 (bnr. 4 under gården Høyland) som bærer navnet Svebastad. Et gammelt kart fra 1855 
viser Svebastad akkurat på dette stedet. 

Geodata foreslår Fløyrlibakken. Dette er et greit navn på østre del av Forsandveien som nå blir en 
stikkvei ut fra Fløyrliveien, et navn som i samme slengen må endres til Flørliveien. Veien han navn etter 
et sted i Lysefjorden i Forsand som i 1921 uheldigvis fikk skrivemåten Fløyrli av Postverket. (Dette var 
før postnummerne kom i bruk, og det sies at en måtte legge til en bokstav i navnet for skille det ut fra et 
annet sted). Gamle dokumenter viser skrivemåten Flørli slik også uttalen er blant eldre folk på Forsand. 
Følgelig gjorde Kartverket i 1995 vedtak om skrivemåten Flørli. 

Geodata foreslår Dirdalsgata. Dette er et greit forslag som vi støtter da området ellers har mange gamle 
Forsandnavn, så som Maudalsgata, Frafjordgata, Flørliveien og Høgsfjordgata. 
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Sandnes Historielag 
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