Finnøy

Hagavegen

Stavanger
Asjeveien
Austbøveien
Bruveien
Fjøløyveien
Godalsveien
Hageveien
Haugvaldstads gate

Hauskjevegen
Hesbyvegen

Talgjevegen
Vikekleiva

Hellelandsveien
Hesbygata
Møllegata
Mølleveien
Nygårdsveien
Sjøveien
Storhagen
Talgjegata
Vodlaveien
Vågedalsveien
Åmøyveien

Rennesøy
Askjeveien
Austbøveien
Bruveien
Fjøløyveien
Godalen

Kommentar
Nesten likt
Like
Like
Like
Nesten likt
Nesten likt
Haugvaldstadveien Nesten likt
Hauskenveien
Nesten likt
Hellandsveien
Nesten likt
Nesten likt
Nesten likt
Mølleveien
Like
Nygårdsveien
Like
Sjøveien
Like
Storehagen
Nesten likt
Nesten likt
Vikekleiva
Like
Vodlaveien
Like
Vågedalsveien
Like
Åmøyveien
Like

Forslag
Stavanger endrer
Rennesøy endrer
Stavanger endrer
Stavanger endrer
Rennesøy endrer
Stavanger endrer
Stavanger endrer
Finnøy endrer
Stavanger endrer
Stavanger endrer
Stavanger beholder
Begge endrer
Rennesøy endrer
Stavanger endrer
Stavanger endrer
Stavanger endrer
Finnøy endrer
Stavanger endrer
Rennesøy endrer
Ok, krysser grensen

Begrunnelse for prosjektgruppens vurderinger:
Asjeveien/Askjeveien:

Austbøveien:

Bruveien:

Fjøløyveien:
Godalsveien/Godalen:

Hagavegen/Hageveien:

Stavangers Asjeveien ligger i et område hvor veiene har fått
navn etter øyer utenfor Stavanger, i dette tilfellet Askje i
Rennesøy kommune. Siden det er en vei på Askje som
heter Askjeveien, er det mest naturlig at denne beholder
navnet. Veien på Rennesøy har i tillegg mange flere
adresser enn veien i Stavanger.
Stavanger har, i tillegg til Austbøveien, 7 andre veier med
prefiks Austbø. Austbøveien i Stavanger har også dobbelt
så mange adresser som Austbøveien i Rennesøy.
Vei på øya Bru i Rennesøy kommune. Mest naturlig at
denne beholder navnet. Også flest adresser på veien på
Bru.
Vei på øya Fjøløy. Mest naturlig at denne beholder navnet.
Rennesøy har en vei som heter Godalen, mens Stavanger
har Godalsveien og Godalstunet. Dette er kanskje ikke noe
problem i seg selv, men gatenavnet Godalen kan lett
forveksles med området Godalen i Stavanger siden dette er
så kjent. Godalen forbindes ofte med badestranden, og vi
ønsker å unngå forvekslinger her. Rennesøy bør derfor
endre sitt gatenavn.
Hagavegen på Finnøy har navnet etter matrikkelgården
Haga der kommunesenteret Judaberg ligger. Tidligere navn
var Hagaberget. Finnøy har også Hagatunet og
Hagabakken. Stavangers Hageveien ble vedtatt i 1934, og
har navnet etter Egenes kolonihage, som ligger rett ved

Haugvaldstads
gate/Haugvaldstadveien:

Hauskjevegen/Hauskenveien:

Hellelandsveien/Hellandsveien:

Hesbyvegen/Hesbygata:

Møllegata/Mølleveien/Mølleveien:

Nygårdsveien:

Sjøveien:

gateløpet. Her har vi vurdert at stedsnavn + flere navn med
samme prefiks veier tyngst.
Haugvaldstadveien på Mosterøy har navn etter bruksnavnet
Hogvaldstad. Haugvaldstads gate i gamle Stavanger er
oppkalt etter haugianer John Haugvaldstad i 1882.
Haugvaldstad var fra Reianes på Rennesøy, men tok navnet
Haugvaldstad da han giftet seg med eldstedatteren på
gården Haugvaldstad på Mosterøy. Selv om gatenavnet i
gamle Stavanger er gammelt og innarbeidet, har vi vurdert
at John Haugvaldstad hadde sitt hjemsted på Mosterøy, og
at det er her Haugvaldstadnavnet hører til. I Hillevåg er også
gatenavnet Haugvaldstadminde, oppkalt etter huset John
Haugvaldstad kjøpte og flyttet til denne eiendommen i
Hillevåg. Huset er i dag fredet.
Hauskenveien går til eiendommer med bruksnavn
Hauske/Hausken. Hausken er et kjent område ved Vikevåg
på Rennesøy, med bl.a. Hausken kirke. Haugskeid i
middelalderen, som betyr «løpebanen mellom haugene».
Helland er et stedsnavn og bruksnavn på Rennesøy.
Helgaland i mellomalderen, som betyr «det heilage landet».
Hellelandsveien i Stavanger ble vedtatt i 1937, og flere av
gatene på Storhaug har navn etter sokn og kommuner i
Rogaland. Helleland i Dalane var egen kommune fram til
1965. Det er naturlig at Rennesøy får beholde gatenavnet
med tilknytning til lokalt stedsnavn. I tillegg har veien på
Rennesøy flest adresser.
Hesbyvegen på Finnøy er hovedvei gjennom tidl. Hesby
skolekrets. Hesby er matrikkelgård, navn på Hesby kirke,
Hesby sokn og navn på en av fem Stortingsvalgkretser i
Stavanger amt inntil 1920 (Hesbø og Hafrsfjord valgkrets).
Med andre ord et kjent stedsnavn på Finnøy. Hesbygata på
Storhaug er oppkalt etter Hesby på Finnøy, og det er derfor
naturlig at Hesbyvegen på Finnøy beholdes. Hesbyvegen
har også langt flere adresser enn gata på Storhaug.
Både Rennesøy og Stavanger har Mølleveien. Stavanger
har i tillegg Møllegata (tverrgate til Eiganesveien). Møllegata
i Stavanger er godt kjent med mange boenheter, og
Stavanger ønsker derfor å beholde denne. Mølleveien i
Hillevåg er en liten vei med to adresser. Betydningen bak
navnet kan enkelt tas vare på ved navneendring. Mølleveien
på Rennesøy (veien til mølla) kan også beholde
betydningen bak navnet ved navneendring. Vi foreslår at
Møllegata beholdes, mens begge Mølleveien endres.
Usikker på bakgrunnen for navnet, både på Rennesøy og
Madla. På Rennesøy kommer navnet sannsynligvis av
Nygårdsvika siden dette var det første gatenavnet i området.
Rennesøy har Nygårdshagen og Nygårdsvika, og Stavanger
har Nygårdsbakken. I gatenavnvedtaket for Nygårdsbakken
(1964) står det at navnet har vært i bruk siden det først ble
dyrket på den siden av Foren. I dette tilfellet stiller de to
veiene ganske likt mtp faktorene vi har jobbet ut fra, så her
anbefaler vi at Rennesøy endrer fordi Stavanger har endret
flest navn allerede (hvis det meste går etter innstillingen), og
fordi Nygårdsveien i Stavanger har flest adresser.
Sjøveien på Rennesøy fører til sjøen ved Østhusvik.
Sjøveien på Tasta stanser et godt stykke før sjøen, ved
Christian Bjellands gate. Gata fortsatte tidligere på andre
siden av Randabergveien, men denne delen heter nå Øvre
Sjøveien. Nedre Sjøveien kunne kanskje vært et alternativ til
Sjøveien i Stavanger siden vi allerede har øvre. Eventuelt

Storhagen/Storehagen:

Talgjevegen/Talgjegata:

Vikekleiva:

Vodlaveien:

Vågedalsveien:

Åmøyveien:

Sjoarveien, som gatenavnutvalget opprinnelig ønsket at
veien skulle hete. Sjoarveien betyr «veien til sjøen», mens
sjøveien ble brukt om farveien på sjøen. I dette tilfellet er
argumentet for å endre i Stavanger at veien ikke går ned til
sjøen, og at det finnes greie alternative navn.
Storhagen i Stavanger har navnet sitt etter et jordstykke i
det omfattende hagebruket til Knud Sørnes. Storehagen på
Hegraberg dekker en stor del av gården, og betyr
sannsynligvis «(inngjerdet) beiteteig for husdyr». I 2017 ble
det fremmet privat forslag om å omnavne Storhagen i
Stavanger til Knud Sørnes’ vei, siden man uansett måtte
gjøre noe ved kommune-sammenslåingen.
Gatenavnutvalget vedtok å utsette avgjørelsen til
samlesaken til Fellesnemnda. Etter at Knud Sørnes’ vei
forsvant på Storhaug, har det blitt fremmet flere forslag for å
få en gate oppkalt etter Sørnes, blant annet av Storhaug
historielag.
Hovedvei på øya Talgje. Talgjegata i Stavanger ligger på
Storhaug og har «lånt» navnet av øya Talgje i Finnøy
kommune. Finnøy har også flest adresser til denne veien.
Vikekleiva i Rennesøy kommune er en bratt vei fra
Vikevågveien opp mot Vikestemmen. Her var det i tidligere
tider en gård kalt Kleivavoll. Vikekleiva i Finnøy kommune
har navn etter «kleiva» fra matrikkelgård Vika. Hele
hovedgateløpet og 15 av 23 adresseenheter ligger på
matrikkelgård Få, så nytt navn med prefiks Få er et
alternativ. Rennesøy har flere gatenavn med prefiks Vikesom ligger i samme område.
Vodlaveien i Rennesøy kommune er etter bruksnavnet
Vold/Voll, som betyr grasvoksen slette. Et område blir også
kalt Vodlamyra. Vodlaveien på Jåttå i Stavanger har usikker
bakgrunn. Eneste informasjonen vi har funnet er fra
Stavanger byleksikon, hvor det står at vodla betyr
voll/jordvoll. Siden Vodlaveien på Rennesøy er basert på et
bruksnavn, bør dette veinavnet beholdes.
Områdene gatene ligger i heter Vågedalen, både i
Stavanger og Rennesøy. Stavanger har fem gatenavn
utenom Vågedalsveien med prefiks Vågedal-, i tillegg til
mange boliger med adresse Vågedalsveien. I Rennesøy
kommune er det bare én bolig, og noen fritidsboliger som
har adresse Vågedalsveien.
Krysser dagens kommunegrense, og blir liggende som den
er. Husnumrene er samstemte mellom de to kommunene.

