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LANDEVEIENE – EN HISTORISK OVERSIKT  

 

Der fire veier møttes vokste det fram en by. Krossen i Sandnes rundt 1870. Jernbanens 

plankart. 

INNLEDNING 

Veinettet er en grunnleggende historisk struktur som forteller om bruken av landskapet og 

sammenhenger i tid og rom. Ferdselshistorien er viktig for å forstå historien og stedenes 

fysiske utforming, for å kunne lese de historiske lagene. Eldre bebyggelse følger gjerne eldre 

veiløp. Hus og vei sammen forsterker historiefortellingen. Det gjelder om veien er bevart 

kun som en trasé eller linje, eller er mer intakt. Denne rapporten tar derfor veiutbyggingen 

i Sandnes vei for vei, kronologisk og geografisk.  
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SAMMENDRAG 

1. Kongsveien 

Kongsveien er den eldste kjente ferdselsåren i regionen og dekket ferdselen som gikk i retning 

nord-sør. Den eksisterte som en ridesti muligens helt siden Stavanger ble bispesete i år 1125. Det finnes 

lite spor igjen av veien i Sandnes kommune, men det kan se ut som den gikk fra Stavanger langs fjorden 

til Sandnes. Videre ser den ut til å ha gått mot Sør-Jæren via Asseim. 

 

2. Den gamle ferdselsvegen 

 Den gamle ferdselsvegen skal ha fungert som en av de eldste viktige ferdselsårene i regionen. 

Veien, eller ridestien, har sannsynligvis gått ut fra Kongsveien i det som i dag er sentrumsområdet i 

Sandnes og i retning sørøst til Gjesdal. Veien skal videre ha gått over fjellene mot Egersund. Det kan se 

ut som det også i dag er spor etter denne veien. 

 

3. Den gamle postridevegen 

 Den gamle postridevegen var en viktig vei frem til 1800-tallet i området. Den ble planlagt av 

myndighetene for bruk som postvei fra 1600-tallet. Veien, eller ridestien, hadde derfor strengere krav 

enn de gamle selvkjørte veiene og ble lagt i en annen trasé enn den gamle ferdselsvegen. Det kan se ut 

som det også i dag er spor etter denne veien. 

 

4. Den vestlandske hovedveg 

Den vestlandske hovedveg, eller Jæder-Hovedveg, ble som første kjerrevei i regionen anlagt i området 

som i dag er Sandnes Kommune rundt år 1800. Veien som gikk mellom Stavanger og Egersund ble av 

forskjellige årsaker lite brukt i Sandnes-området. Veien representerte likevel starten på en utvikling som 

skulle legge grunnlaget for veksten av Sandnes som by. 

 

5. Stokkaveien 

Stokkaveien ble anlagt som kjerrevei i årene 1832-1833 mellom Jæder-Hovedveg ved 

Lurahammeren til Stokka. Senere mot 1900 ser den ut til å ha blitt forlenget ut av Høyland til 

Skadberg. Veien eksisterer også i dag i mange strekk men er ikke lenger en gjennomfartsåre. 

 

6. Sola- og somaveien 

Veien til Soma og Sola er en gammel vei i området. Veien ble anlagt som kjerrevei fra Jæder-Hovedveg 

ved Stangeland til Sola og Tananger allerede før1838. Ved en senere anledning i 1848 ble veien omlagt 

til å gå inn mot det som ble Krossen og var dermed med å skape aktiviteten i dette krysset. 
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7. Kyrkjevegen 

Kyrkjevegen er en gammel kirkevei fra Høyland kirke til Vatne. Den ble anlagt som kjerrevei  allerede i 

1838 men har sannsynligvis vært viktig også før dette da det fantes kirke her siden 1300-tallet. Veien har 

derfor fungert som kirkevei for gårdene nord for Høyland kirke. 

 

8. Vagleveien 

Vagleveien fra Jæder-Hovedveg ved Åse, via Orstad og til Bryne ble anlagt som kjerrevei allerede i 

1838. Veien gikk i den eldre traséen over «Orstad gamle bru» til andre siden av Figgjoelva mot Klepp. 

På et senere tidspunkt ble veien erstattet av Kvernelandsvegen slik at Vagleveien i lange strekk i dag kun 

er vei til boliger og gårder.  

 

9. Møgedalsveien 

Møgedalsveien mellom Bråstein og Sør-Jæren var lenge en betydningsfull vei. Veien ble allerede anlagt 

som kjerrevei i 1838. I dag er ikke veien lengre en gjennomfartsåre og mange strekk er fjernet som vei. 

Det finnes likevel spor etter veien også i dag. Veien går over i bro over Figgjoelva. 

 

10. Heigreveien 

Heigreveien har lenge vært en viktig ferdselsåre i Sandnes-området og ble anlagt som kjerrevei allerede 

i 1838. Veien har sannsynligvis eksistert også før dette som rideveg. Veien gikk ut av Solavegen og nært 

i traséen til Folkvordveien i retning sørvest.  

 

11. Svilandsbrækken 

Svilandsbrækken ble anlagt som kjerrevei allerede i 1838. Veien har nok vært en viktig vei da den må 

ha fungert som kirkevei for gårdene øst for Høyland kirke. Veien fungerer ikke i dag som 

gjennomfartsåre. 

 

12. Gjestelandsvegen 

Gjestelandsvegen ble anlagt som kjerreveg mellom Høle og Tengesdalsvatnet i 1840. Veien har nok i 

hovedsak fungert som kirkevei og bygdevei for gårdene sør for Høle kirke og gård. 

 

13. Omleggingen av den vestlandske hovedveg (Jæder-Hovedveg) 

 Omleggingen av Jæder-Hovedveg i 1847 gjennom det som i dag er de sentrale områdene av 

Sandnes mot Skeiene og Åsedalen la grunnlaget for veksten Sandnes skulle oppleve fra midten av 

1800-tallet. Økende trafikk og økende handel i byen la grunnlaget for ladestedet og senere byen som 

vokste frem her. 
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14. Gangeren og Vågsgjerdveien 

Gangaren og Vågsgjerdveien ble anlagt som kjerrevei i årene 1848-1855. Gangaren har nok eksistert før 

dette som rideveg mellom de nordøstlige delene av dagens byområde. Gangeren eksisterer ennå i dag 

men ikke for gjennomfart. Vågsgjerdveien er noen strekk bygget over. 

 

15. Apalstøvegen 

Apalstøvegen ble anlagt fra Gjestelandsvegen ved Høle torg østover til kaien ved Abalstø. Veien ble i 

følge Eggebø anlagt en gang før 1860. Veien går omtrent i samme posisjon som dagens vei med samme 

navn. 

 

16. Hommersåkvegen 

Hommersåkvegen ble litt etter litt omgjort omgjort til kjerrevei fra begge retninger på 1800-tallet. 

Veiene ble sannsynligvis først brukt som bygdeveier og kirkeveier før den ble en gjennomfartsåre 

etterhvert. Veien ved Hommersåk og veien ved Vatne har sannsynligvis blitt anlagt som kjerreveg tidlig 

på 1800-tallet. 

 

17. Ålgårdsvegen / Gjestalsvegen 

Veien var den første veien i retning sørøst fra Sandnes som ble anlagt som kjerrevei. Veien gikk mellom 

Jæder-Hovedveg i Krossen i retning Gjesdal og videre mot Egersund. Veien ble en utbedret versjon av 

de gamle ridestiene som før hadde gått i dette området. Veien eksisterer for det meste også i dag som 

bilvei. 

 

18. Pilabakken 

Pilabakken ble anlagt i etterkant av at veien mot Gjesdal ble omlagt til å gå utenom handelsstedet på 

Skeiene. Veien gikk fra dagens Austråttbakken ned til Skeiane. Veien ble i starten mye brukt men 

aktiviteten dalte i konkurransen med handelsområdet ved Krossen. I dag finnes ennå veien men er ikke 

lenger en gjennomfartsåre.  

 

19. Kvelluren / Espedalsveien 

 Veien fra Kvelluren til Espedal som i lang tid var en del av hovedfartsåren mot Gjesdal stod 

utenfor veianlegget etter omleggingen av veien ned Austråttbakken mot Krossen. Veien fungerte likevel 

som en viktig bygdevei. Grude skriver at veien ble arbeidet med i 1871 av gårdene i Ganddal, Asheim 

og Todneim da denne veien fungerte som kirkevei for disse gårdene.  

 

20. Årsvollveien 
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Årsvollveien ble ferdig anlagt som kjerrevei  fra Solavegen til Gimre bro i 1877. Veien har nok blitt 

anlagt for å koble gårdene i området til Sandnes og Sola. 

 

21. Smørdalsvegen 

Smørdalsvegen ble anlagt som kjerrevei i årene 1875-1882 og gikk i samme trasé som dagens 

Svilandsveien. Veien koblet sammen veiene gjennom Noredalen og Søredalen.  

 

22. Hanavegen / Skippergata 

Hanavegen ble anlagt i 1884 og tok over for Gangaren som hovedveg på Hana. Veien ble anlagt noe 

lenger nord og nærmere Hanabekken og myrene i Øvre Hana. Veien etablerte Vatnekrossen som kryss 

mellom Hanavegen og Kyrkjevegen. 

 

23. Gramstadvegen 

Gramstadvegen ble anlagt som kjerrevei i årene 1860-1884 fra Strondavika til Gramstad og muligens 

helt til grensen mot Hetland ved Fjogstad. Veien har samme trasé som dagens Fjogstadveien. 

 

24. Tronesveien 

 Tronesveien gikk mellom Nedre Trones ved Gandsfjorden til Soma mot Solaveien. Veien skal 

ha eksistert før men omlagt og gjort til offentlig vei i 1890-årene. 

 

25. Bergsagelveien 

 Bergsagelveien ble anlagt som kjerrevei mellom Horveveien ved Ims og Bergsagel i tiden før 

1880. 

 

26. Noredalsvegen 

Veiene i Noredalen ble i løpet av 1800-tallet utbygget i bruddstykker mellom Sandnes og Høle. Veiene 

fungerte nok først som bygdeveier mellom gårdene, handelsstedene og kirkene mot Høyland og mot 

Høle.  

 

27. Horvevegen 

Horvevegen ble anlagt i Høyland og Høle i årene 1888-1891. Veien hadde omtrent samme trasé som 

dagens Ryfylkeveien. Veien har vært en vei også før dette. 

 

28. Heigreveien fra Storgaten 
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I 1895 ble veien mot sørøst og Heigre omlagt til å gå lenger sør og å komme inn mot ladestedet 

Sandnes via Stangelandslunden og Storgaten.  

 

29. Daleveien 

Veien mellom Hana ved Rovika til Strondavika ble anlagt som kjerrevei i årene 1884-1896. Veien ser 

ut til å blitt bygget videre mot Dale en gang før 1915. 

 

30. Vågaveien 

Havnegaten, Vågaveien eller Vaagsveien ble anlagt i 1896. Veien ble raskt en av hovedfartsårene inn 

mot ladestedet Sandnes da den effektivt koblet Hana mot Sandnes. 

 

31. Leitevegen 

Leitevegen ble anlagt som kjerrevei i årene 1881-1901 mellom Jæder-Hovedveg ved Leite og til 

Stokkholen i Årsvollveien. Veien var muligens anlagt for å koble gårdene på Malmheim til Jæder-

Hovedveg, den nye Heigreveien og mot Sola. 

 

32. Svilandsveien 

Svilandsveien ble anlagt som kjerrevei i 1906 i samme trasé som dagens Espelandsveien. Veien koblet 

hovedveien ved Bråstein sammen med Sviland og Søredalen.  

 

33. Adsemvegen 

Adsemvegen ser ut til å ha blitt anlagt en gang før 1915. Veien koblet gårdene på Asheim til Jæder-

Hovedveg mot i øst og Heigreveien mot vest.  

 

34. Søredalsvegen 

Veiene i Søredalen ser ut til å ikke være ferdig utbygget som kjerreveier i sin helhet før 1926. Her har 

det nok likevel eksistert ridestier i hele strekket. Veiene fungerte nok først som bygdeveier mellom 

gårdene, handelsstedene og kirkene mot Høyland og mot Høle.  

 

35. Oalsgata 

Oalsgata ble anlagt i etapper i løpet av 1900-tallet. Den vestlige delen mot Nygårdhusene ble anlagt før 

1937. I løpet av 60-tallet ble veien lagt til å treffe Austråttbakken. Veien tok etter dette over trafikken 

som før hadde gått gjennom Krossen mellom øst og vest. 

 

36. Elvegata 
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 Elvegata ble anlagt på 60-tallet og muligens ferdig omtrent i 1970. Veien ble lagt over løpet til 

Stangelandsåna ut mot fjorden og videre over vestre del av den innerste delen av fjorden. Veien ble 

muliggjort gjennom utfylling der elven og sjøen tidligere lå.  

 

37. Nye hoveveien 

Hoveveien har vært en gammel bygdevei lenge og har fungert som kirkevei for mange gårder på 

Ganddal, Asheim og Todneim. Veien gikk inn på den gamle veien i Kvelluren.  

 

38. E39 / Motorveien 

I 1974 ble motorveien mellom Stavanger og Sandnes anlagt. Veien hadde stor betydning og tok over 

som hovedfartsåren mellom nord og sør på Nord-Jæren. Senere ble motorveien forlenget helt til Osli. 

 

39. R13 

 Utbyggingen av Riksvei 13 på Austrått mellom E39 ved Hovemarka og Vatnekrossen ble 

ferdigstilt i år 2000. Veien ble dermed en del av hovedfartsåren mellom sør og nord fra E39 til store 

deler av de østlige delene av kommunen som Hana, Riska og også Sviland og Høle. Trafikken til disse 

områdene ble dermed ført utenfor sentrumsområdene, og også boligbebyggelsen på Austrått.  

 

40. R44 

 Den gamle hovedfartsåren sørover fra Stavanger mot Klepp og videre mot Eigersund gikk lenge 

via Sandnes og Ganddal. I 2007 ble nye Riksvei 44 anlagt fra Soma til Skjæveland som motorvei. Dette 

førte trafikken utenfor både Sandnes sentrum og Ganddal. Dette lettet mye av trafikkpresset på disse 

veiene og spesielt Jærveien.  
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DE ELDRE SELVKJØRTE VEIENE 

 Mennesker har bodd området vi i dag kaller Jæren siden isen forsvant i slutten i av den siste 

istiden. Landskapet har siden dette vært i forandring, og har i lang tid vært annerledes enn slik vi kjenner 

området i dag. Det kan se ut som at landskapet en gang har vært skogkledd men at trærne av forskjellige 

årsaker forsvant.
1

 I lang tid etter denne avskogingen har landskapet vært preget av lynghei, torvmyrer og 

vannsyk jord2. Dette vannrike landskapet satte rammer for menneskene som oppholdt seg her og de som 

reiste gjennom det. Å krysse elver, innsjøer eller myrer var ikke alltid enkelt. Det var ofte mer effektivt å 

ferdes på havet om man skulle reise langt. Helt frem til hestens inntreden på Jæren, sannsynligvis rundt 

1500-1200 f.Kr, måtte ferdsel i innlandet skje til fots.
3

 Hesten effektiviserte ferdsel over land ved å 

muliggjøre lengre reiser med mer last. Hesten løste likevel ikke et av hovedproblemene med ferdsel på 

Jæren. Alle elvene, innsjøene og myrene var også til hinder om man satt på hesteryggen. Dette måtte alle 

reisende ta hensyn til. 

  

 Mange elver var farlige eller vanskelige å krysse. Å måtte ta omveien rundt en innsjø kunne bety 

forsinkelser, og det samme gjaldt om man traff på større områder med myr og våtmark. Her var det 

variasjoner mellom år og årstid som gjorde at utfordringene kunne se forskjellige ut på forskjellige 

tidspunkt. Kanskje aller mest utfordrende var ferdsel om høsten da vannmengden i landskapet som regel 

var størst. Mest utsatt for disse hindringene var lavtliggende områder i terrenget der vann samlet seg i 

innsjøer, elver og våtmarker. Løsningen på dette var ofte å ferdses høyere oppe i terrenget.
4

 Traséer i 

høyden var mer stabile og ofte mer effektive, noe som gjorde dem til sikrere rutevalg. Ved bruk av disse 

traséene over lang tid skjedde det en erosjon på underlaget og skapte nedsekninger i jordsmonnet. Disse 

nedsenkningene fungerte som tydelige traséer og ble det som kan bli kalt selvkjørte veier. Grude skriver 

at disse fordypningene noen steder var opp til en meter dype.
5

 Det ser ut til at det var på denne måten de 

første rideveiene sakte men sikkert ble utviklet. Disse rideveiene hadde likevel ikke faste traséer på 

samme måte som veiene i dag, men fungerte mange steder på en mer fleksibel måte. I noen strekk kunne 

ruten endres etter hvilken årstid det var og enkelthendelser som for eksempel flom kunne endre traséen 

for en tidsperiode.
6

 

 

Disse tidlige selvkjørte veiene fikk etterhvert økende betydning og med sterkere statsmakt ble de i 

regulerte til bruk for frakt av skattevarer og post.
7

 Opprettelsen av postvesenet på 1600-tallet førte til økte 

krav til disse selvkjørte rideveiene for at posten skulle komme frem raskest mulig.
8

 Veiene skulle bli 

bredere, få bedre underlag og av og til også nye traséer hvis man fant det hensiktsmessig. Målet var at 

veiene skulle være mest mulig stabile og ha størst mulig fremkommelighet. En av de mer trafikkerte 

veiene på denne tiden var postveien som gikk fra Stavanger og langs fjorden til Skeiene for så å gå til fjells 

over Ålgård, Bjerkreim via Sireåen og østover.
9

 En annen viktig vei, Kongsveien, gikk sørover fra 
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Stavanger over Jæren til Egersund. Kongsvei, eller kongevei, var datidens navn på en hovedvei

10

. Postveien 

(Postridevegen) og Kongsveien var altså veier som ble sett på som sentrale for infrastrukturen.  Dette blir 

bekreftet når Benedix C. De Fine nevner disse to veiene i sin beskrivelse av Stavanger Amt i 1745 og der 

han skriver at disse veiene har blitt forbedret med blant annet nye broer.
11

  

 

 De tidlige selvkjørte veiene, og spesielt den eldste postveien fra 1600-tallet, førte med seg at 

Skeiene fungerte som et viktig knutepunkt i regionen. Det var ikke tilfeldig at handelssentrumet på 1700-

tallet og første del av 1800-tallet utviklet seg nettopp her i Sandnes-området. Det var heller ikke tilfeldig 

at Postveien ble lagt så langt sør før den gikk opp mot Austrått. Det hele handlet om å ha stabile veier. 

På denne tiden skapte Gandsfjorden og elvene Storånå og Stangelandsånå et våtmarksområde som gjorde 

fremkommeligheten mellom øst og vest vanskelig lenger nord enn dette. Dette våtmarksområdet ble kalt 

Fjærå og gikk vestover nesten til der Langgata i dag ligger og så langt sør at den nesten nådde Skeiane.
12

 

Ved lavt vann kunne man komme seg over Fjærå på Vågane, men ved høyt vann måtte man enten reise 

med båt over fjorden eller reise på land helt sør til Skeiane og Bruelandsmyra for å komme seg over på 

andre siden.
13

 Dette gjorde det naturlig å la postveien fra Stavanger gå til Skeiane og Brueland før den 

gikk østover opp mot Austrått. Også trafikken til og fra Hana måtte gå sørover til dette området for å 

komme seg over da vannet stod høyt. Trafikken gjennom Skeiane økte igjen da Jæder-Hovedvei ble 

anlagt gjennom Skeiane på 1840-tallet. På grunn av at så mye av trafikken gikk forbi Skeiane var dette det 

naturlige handelssentrumet i området på denne tiden. Det levende handelssentrumet på Skeiane ville 

fortsette til dreneringen av deler av Fjærå forandret transportforholdene
14

 i området slik at ferdsel kunne 

gå lenger og lenger nord der Fjærå før hadde dominert. I løpet av 1800-tallet ble derfor konkurransen 

fra Sandnes så sterk at Skeiene mistet sin posisjon som sentralt knutepunkt. 

 

  

På denne tiden var det ingen veier verken på Jæren eller i Norge generelt som var anlagt for å ferdes på 

med hest og kjerre.
15

 Veiene som Benedix C. De Fine beskriver var derfor kun utbygde for datidens 

landferdsel som gikk til fots, på hesteryggen og av og til med slede.
16

 Grunnene for dette var mange. 

Samfunnsstrukturen på tiden gjorde at man ikke hadde behov for større veier. Samfunnet var basert på 

naturalhusholdning, og det var sjeldent store lass som skulle transporteres.
17

 Ved tyngre transport eller 

lenger ferdsel ble heller sjøveien brukt. Det fantes altså ikke et betydelig behov blant befolkningen for 

verken bedre veier eller kjerrer med hjul. Noe av grunnen for dette manglende behovet kan likevel ha 

vært at infrastrukturen var begrensende for at det hele tatt skulle utvikle seg markedsøkonomi og vekst i 

regionen. Det var svært vanskelig å transportere større lass over større avstander i innlandet. Videre vekst 

i regionen måtte altså henge sammen med bedre veier. 
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Disse tidlige selvkjørte veiene, eller ridestiene, var tidlige versjoner av veiene som helt til i dag kom til å 

være hovedfartsårene i området. Disse hovedfartsårene gikk sørover fra Stavanger over fjellene via Ålgård 

og via Sør-Jæren. Selv om mye har forandret seg i området siden disse ridestiene kom til har likevel 

strukturen for hovedfartsårene mange likheter. Disse ridestiene var på mange måter forgjengerne til det 

som senere skulle bli blant annet E39 og R44.  
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DEN STORE VEIUTBYGGINGEN 

 Ridevegene tilfredstilte lenge behovet samfunnet hadde til ferdsel og transport. Dette ville 

forandre seg mye på 1800-tallet da veiene skulle få en mer sentral betydning i samfunnet. Det skjedde et 

skille i veiutbyggingen i Norge og på Jæren på slutten av 1700-tallet da det ble startet en bølge i samfunnet 

av vilje til veiutbygging. Den første veiloven kom i 1824 og satte standarden hvordan veiutbyggingen skulle 

skje. Utbyggingen satte fart på 1830-tallet i landet da flere rideveger ble omgjort til kjøreveger.
1

 Dette 

skjedde både fra innsats fra myndighetene og fra bøndene. Myndighetene fikk på denne tiden et større 

ansvar for veiene, noe som førte med seg en styrt utbygging av kjerreveier
2

. Denne utbyggingen av 

infrastrukturen skjedde sannsynligvis for å oppmuntre til mer kommunikasjon og handel. Samtidig var 

det militære grunner for å bygge opp et bedre veisystem.
3

 Det kan i følge Grude se ut som at 

myndighetenes tidligste innsats for å bygge opp kjerreveier kom før bøndene hadde behov for dem. 

Grude skriver blant annet at det skulle gå lang tid ut på 1800-tallet før bøndene på Jæren begynte å ta i 

bruk kjerreveiene eller i det hele tatt fikk seg kjerrer.
4

 Det skjedde likevel mye på kort tid i denne 

perioden. Bøndenes situasjon forandret mye seg gjennom første del av 1800-tallet. Utviklingen fra en 

økonomi basert på naturalhusholdning mot en gryende markedsøkonomi der handel fikk større 

betydning betydde mye for hverdagen til befolkningen.
5

 Gjennom lang tid hadde post- og varetransporten 

økt i Norge, og på 1800-tallet satte denne vekten fart. Det ble derfor et økende behov for bedre veier.
6

 

Dette behovet vokste også blant bøndene som i følge Eggebø på eget initiativ satte i gang mange av de 

tidlige veiprosjektene på 1800-tallet.
7

 Veiutbyggingen gjennom århundret må derfor ha skjedd i et samspill 

mellom både myndighetene og bøndene.  

 

 Den sterke politiske viljen til å bygge ut infrastrukturen på Jæren på 1800-tallet bar ikke bare preg 

av harmoni og enighet. At veier skulle bygges ser det ut til å være enighet om, men det kan man ikke si 

om spørsmålet om hvor mye penger som skulle brukes og hvor veiene skulle ligge.
8

 De første prosjektene 

tok utgangspunkt i de gamle ferdselsårene som fungerte som hovedveier. Ved århundreskiftet var det 

første prosjektet i gang. Da ble ferdselsåren mellom Stavanger og sørlige Jæren forbedret slik at den i de 

lengste strekkene ble kjerrevei. Veien ble kalt Den vestlandske hovedveg eller Jæder-Hovedveg og lå i 

traséen vi i dag blant annet kaller Gamleveien, Postveien og Jærveien i Sandnes Kommune. På midten 

av århundret ble denne igjen forbedret med ny trasé som gikk gjennom det som i dag er Sandnes sentrum. 

Eksempler på andre viktige prosjekter var veien mot Soma og Sola og den gamle ferdelsåren i retning 

Ålgård. Sammen med disse store prosjektene skjedde det også svært mange utbygginger og utbedringer 

av bygdeveier, kirkeveger, gårdsveger og andre sideveger. 
9

 

 

 Det skjedde en økning i både kvantitet og kvalitet i veisystemet på Jæren på 1800-tallet. Mange av 

veiene fikk også av forskjellige grunner nye traséer. Det var mange hensyn å ta når en vei skulle utbedres. 
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Landskapet satte ennå rammen for veiutbyggingen, men på en noe annen måte enn før. De nye veiene 

skulle bygges for å ferdes på med hjul, mer spesifikt med hest og kjerre. Veiene måtte da være flatere og 

bredere for å være gunstige som kjerreveier. Traséene til de gamle ridevegene var derfor ikke alltid gode 

nok, og man måtte arbeide med omlegging av deler av veiene til flatere landskap. Dette flatere landskapet 

krevde ofte mer drenering og flere broer. Det var likevel stor vilje til å drenere landskapet og gjøre det 

"brukbart" på 1800-tallet på Jæren, en vilje og effektivitet som stod i særstilling i Norge.
10

 De mange små 

og store dreneringsprosjektene er et kjennetegn for denne tiden i regionen
11

. Det var mye å ta hensyn til 

i denne veiutbyggingen, både landskapet, handelssteder, jordbruk, postgang og ikke minst byutvikling. 

 

 I løpet av århundret ble Sandnes et ladested og veiutbyggingen la både grunnlaget for dette og det 

var også en viktig del av den videre veksten av byen. Det tidligere handelssentrumet som hadde vært på 

Skeiene mistet i løpet av århundret sin posisjon som viktig knutepunkt i regionen til Sandnes. Dette ble 

muliggjort av dreneringen av landskapet og utbyggingen av bedre broer og veier enn det som hadde vært 

før. Store områder i Fjærå ble drenert for utbygging og det ble anlagt veier over elvene lenger nord enn 

tidligere. Omleggingen av Jæder-Hovedveg og også omleggingen av veien mot Ålgård var viktige 

veiprosjekter for veksten i Sandnes. Jæder-Hovedvei ble anlagt langs fjorden og la i følge Grude noe av 

grunnlaget for at Sandnes skulle få rettigheter til ladested i 1860.
12

 Sammen med omleggingen av veien 

mot Sola skapte disse veiene ut over 1800-tallet et nytt knutepunkt i området som ble kalt Krossen. Her 

møttes veiene mot Stavanger, Jæren, Ålgård og Sola i samme kryss, noe gjorde det definerende for den 

videre utviklingen av Sandnes. I sin helhet ble Sandnes koblet mot nord med veien via Trones og Lura, 

mot vest med veiene fra Heigre og Soma, mot sør med veien mot Jæren, mot sørøst med veien mot 

Gjesdal og nordøst med veien mot Hana, Riska og Høle.
13

 Sandnes ble altså på 1800-tallet et voksende 

knutepunkt i regionen. 

 

 Veiene, bebyggelsen, landskapet og vannet stod i et komplekst forhold som hele tiden virket inn 

på hverandre helt siden de begynnende tråkkene og de selvkjørte veiene til utbygging av kjerrevegene på 

1800-tallet. Det ser ut til at overflod av vann hele tiden har vært viktig for hvordan ferdsel og transport 

har sett ut på Jæren. En generell utvikling var at mens de første ridevegene gikk i høyden med hensyn til 

landskapet og vannet begynte man i økende grad på 1800-tallet å forme landskapet og vannet for å ta 

hensyn til veiene. Drenering og sprenging av steinmasser var i økende grad en del av veiutbyggingen på 

1800-tallet. I løpet av århundret ble Fjærå og elvene Storåna og Stangelandsåna i økende grad kontrollerte 

slik at byens sentrum beveget seg lenger nord. Utviklingen av veisystemet i området skjedde raskt, og ville 

i løpet av århundret for alvor forme Sandnes nærmere den byen vi kjenner i dag. 
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DE MODERNE VEIENE 

 Den kraftige veiutbyggingen på 1800-tallet og første del av 1900-tallet var i stor grad preget av 

utbygging av veien for ferdsel med hest eller til fots. Dette forandret seg i siste del av 1900-tallet da 

veiutbyggingen i hovedsak skulle dekke behovet for veier til biltrafikk. For det første ble de gamle veiene 

utbedret til å kunne dekke behovet for den stadig økende biltrafikken. I praksis betydde dette å gjøre 

dem bredere, rettere, jevnere og mer slitesterke. For det andre ble det også bygget ut helt nye veier som 

skulle være spesifikt for denne type ferdsel. Dette gjaldt veier innad i byen og kommunen men også nye 

gjennomfartsårer spesialiserte på biltrafikk. Det stadig økende presset bilene hadde på trafikkbildet i 

byene mot slutten av 1900-tallet gjorde at det ble et behov for å føre mye av biltrafikken utenfor sentrum. 

Det ble også et større behov for effektive veier for biltrafikk med høyere fartsgrenser og færre hindringer. 

Fra 70-tallet ble motorveien som i dag kalles E39 fra Stavanger i sørlig retning påbegynt. Senere ble også 

veiene mot Sør-Jæren og mot de østlige delene av Sandnes utbygget til brede motorveier slik at trafikken 

ikke lenger trengte gå gjennom tettbebygde strøk.  

 

For første gang siden Sandnes ble ladested gikk nå gjennomgangstrafikken i regionen ikke lenger gjennom 

bykjernen. Ferdselsårene som en gang hadde lagt grunnlaget for byens vekst gikk nå utenfor byen. Som 

før vokste det til nye handelsområder i tilknytning til de nye ferdselsårene, i dette tilfellet blant annet på 

Forus. Handelsområdene i bykjernen levde videre men fikk en noe annen karakter da de ikke lenger 

bare kunne livnære seg på gjennomgangsstrafikk. Blant annet ble den gamle hovedveien som gikk 

gjennom Sandnes omgjort til gågate i lange strekk i bykjernen. I siste del av 1900-tallet ble både Riska og 

Høle ble nærere tilknyttet til Sandnes da bilen i økende grad tok over for ferdselen over sjøen. Dette kan 

ha vært med å muliggjort den store kommunen Sandnes  som inkluderte Høle og Riska fra 1965. De 

moderne veiene og bilen organiserte altså byen på en ny måte som forandret både bykjernen og 

områdene rundt. 

 

 

Nord-Sør 

 Ferdselen mellom nord og sør har vært av stor betydning for regionen og området innerst i 

Gandsfjorden. Sandnes har lenge vært preget av å være plassert i ferdselsåren mellom Stavanger og 

Egersund. Dette gjelder fra den gamle Kongsveien fra gammel tid til de nyere veiene Jærveien og E39 

som blir brukt i dag. 
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1. Kongsveien 

 Ferdselsåren som går nord-sør gjennom Jæren er en av de 

eldre veiene som gikk i regionen. I følge Eggebø kan denne veien ha 

eksistert helt siden Stavanger ble bispesete i år 1125. I 

utgangspunktet skal denne ferdselsåren ha gått nært fjorden fra 

Stavanger og mot det som i dag er Sandnes sentrum for så å gå mot 

Asseim og sørlige Jæren.
1

 Grude skriver at den er vanskelig å 

nøyaktig stedfeste
2

 selv om Eggebø har gjort et forsøk i boken Slik 

bygde dei byen. 
3

Denne veien ble på et tidspunkt navngitt 

Kongeveien eller Kongsveien som ser ut til å både være et navn og 

en veistatus. Veien var sentral for infrastrukturen på Jæren da den 

fungerte som hovedfartsåre mellom nord og sør på Jæren. Bruken 

av veien ser likevel ut til å være begrenset på grunn liten og spredt 

befolkning som ikke hadde et sterkt behov for en slik vei. Veiens 

plassering langs Gandsfjorden har nok ikke vært til hjelp da den må 

ha vært utsatt for flom og høy vannstand. Dette strekket har også 

flere bekker som må ha gått på tvers av veien. Veien var altså på 

ingen måte optimal. I følge __ kom ofte veien i skyggen for sjøveien 

mellom Stavanger og Sandnes som må ha vært mer effektiv.
4 
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4. Den vestlandske hovedveg / Jæder-Hovedveg 

 I 1789 ble arbeidet satt i gang med å forbedre ferdselsåren fra Stavanger til Egersund via Sør-

Jæren. Arkitekten bak den nye veien var amtmann Fredrich Otto Scheel som planla det som skulle være 

den første kjerreveien i regionen. Denne veien ble kalt Den vestlandske hovedveg, eller Jæder-Hovedveg, 

og ble de fleste steder bygget rettere, bredere og med bedre underlag enn noen veier før
1

. Etter omtrent 

10 år da veiutbyggingen nærmet seg Sandnes-området fra Stavanger tok arkitekten avskjed fra prosjektet. 

Derfor ble veiutbyggingen i 1799 overtatt av Christian Magnus Zetlitz som fortsatte arbeidet. Arbeidet 

med veien foregikk i det som i dag er Sandnes rundt århundreskiftet og ble altså ledet av Zetltitz. 
2

 

 

  Veien gikk inn i dagens kommunegrenser 

ved Lurahammeren og  videre mot Luravika. I dag kalles 

veien med samme plassering Gamleveien. Videre gikk den i 

rett linje opp mot Trones til dagens Postveien. Veien lå 

videre der dagens Postveien i dag går sørover over Trones 

før den igjen gikk bratt ned mot Stangeland forbi dagens 

Oalsgata i rett linje mot der Bråstens Bårkemølle senere lå.
3

 

Her er det svært bratt ned mot møllen og det ser ikke ut som 

det ble bygget noen vei ned her. Det er en mulighet at 

trafikken heller har gått gjennom det som i dag kalles Kjærlighetsstien bak Stangeland Trevarefabrikk og 

ut i Lunden, for å så gå nedover mot Stangelandsbroen over elven. Traséen mellom Stangelandsbroen 

og Aase er mer usikker. Dette blir beskrevet nærmere under. Sør for Aase har den sannsynligvis mer 

eller mindre fulgt dagens trasé for Jærveien frem til Brunesvegen der den fulgte traséen til denne veien 

til den nådde Klepp over Skjævelandsbrua (ikke samme bro som står i dag). 

 

Veiens trasé mellom Stangeland og Aase er det ikke noen kjente sikre kilder på. J. Schanche Jonasen 

beskriver veien til å ha gått ved Telthusveien, opp Skogsbakken, om Kolbeinshaugen og ned til Åsedalen 

ved et sted kalt Svartbakken.
4

 Svartbakken skal ha vært omtrent i området der Åsehagene i dag ligger.
5

 

Hvis dette stemmer kan veien ha gått nærmere der den gamle Kongeveien kan ha gått gjennom 

Sandvedområdet. Denne traséen er likevel ikke eneste mulighet da det i følge Worsøes kart fra 1816 kan 

se ut til at veien ble anlagt som planlagt i en rett linje gjennom hele Sandnes-området også mellom 

Stangeland og Aase.
6

 Kart over GandeScheiene fra 1838 viser også hovedveien til Stavanger kan ha gått 

nordfra ved Bråstens borkemølle gjennom Telthusveien, videre over skogen ved kirkegården, og videre 

sørover på tvers av dagens Mergelbakke mot Øvrevollen og Sandskaret.
7

 Ved å se på flyfoto kan man se 

linjer i bebyggelsen og eiendomsgrenser som går omtrent fra Stangelandslunden til Åsedalen, og spesielt 
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fra og med Sandskaret. Det er en viss mulighet for at dette er spor etter der veien var planlagt å gå. Dette 

er likevel usikkert og bare et forslag. 

 

Traséen mellom Stangeland og Aase er altså usikker, og det er stor mulighet for at veien her ble 

annerledes enn det som først var planen. Dette kan man se ut fra at mens veien gikk i rette strekk både 

nord mot Stavanger og sør mot Jæren ser det ut til at den gikk i en mer ujevn trasé mellom Stangeland 

og Åse. Grunnene for at veien muligens ikke ble anlagt som planlagt i dette området kan være mange. 

Grude selv foreslår at det kan være noe fra de gamle veienes logikk som ble fulgt i anleggelsen av veien. 

Kanskje var veien bygget i høyden og i ulendt terreng nettopp for å unngå alle myrene og elvene som 

ennå ikke var drenerte i området
8

. Det kan ikke ha vært før senere på århundret at drenering ble en 

selvsagt prosess i veiutbyggingen, da bøndene på Jæren for alvor begynte å omforme landskapet drastisk 

med større dreneringsprosjekter.
9

 Veien ser ut til å ha blitt planlagt til å gå gjennom Åsedalen, et område 

som før ser ut til å være utsatt for flom fra Storåna som ligger like ved.
10

 Terrenget i Åsedalen ligger så 

lavt at det sannsynligvis fra gammel tid har vært et myrområde her. Dette kan ha gjort at veien ikke ble 

lagt her da den først ble utbygget og at den faktiske traséen for veien muligens gikk et annet sted.  

 

 Den nye hovedvegen fungerte nok ikke slik den i første omgang var tenkt. En av årsakene for 

dette var at veien ble den anlagt i en tid der svært få bønder hadde behov for den da bøndene i området 

ikke brukte kjerrer med hjul.
11

 En annen årsak var at veien i Sandnesområdet bestod av svært mange 

bakker som gjorde den nærmest ufremkommelig mange steder. Dette gjorde veien uegnet for de som 

eventuelt skulle reise på den med hest og kjerre. Dette må ha blitt tydelig noen tiår etter den ble anlagt 

da bruk hest og kjerre som transportmiddel økte i omfang. Veien som ble planlagt til å være den nye 

hovedfartsåren i regionen fungerte altså ikke på en god måte i Sandnesområdet verken før eller etter 

kjerretransporten ble vanlig. 

 

Veien ble anlagt midt i et skille for hvordan man bygget vei på Jæren og resulterte i en vei som ikke klarte 

å innfri behovene. Veien skal lenge ha stått uten noen betydelig trafikk i Sandnes. Den skal likevel ha hatt 

indirekte betydning for Sandnes ved at den jærske befolkningen begynte å ta i bruk kjerrer med hjul på 

de bedre strekkene sør og nord for Sandnes. På den måten var den med å legge til rette i regionen for 

den voksende veitransporten som Sandnes etterhvert skulle nyte godt av.
12

 Veien skulle også senere 

forbedres slik at den kom i direkte nytte for Sandnes-området. 
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13. Omlegging av den vestlandske hovedveg i Sandnes 

Et veiprosjekt som var definerende for utviklingen av Sandnes som by var omleggingen av Jæder-

Hovedveg mellom Luravika og Åsedalen som skjedde på 1840-tallet. Samfunnet var i forandring og økt 

vareomsetning økte behovet for en god kjerrevei mellom Stavanger og sørlige Jæren.
1

 Mer varer skulle 

fraktes, mer post skulle sendes og flere mennesker var i bevegelse. Veistykket mellom Luravika og 

Åsedalen skal ha vært dårlig anlagt slik at den gjorde transporten med hest og kjerre vanskelig gjennom 

Sandnes. Forslaget som ble gitt var å omlegge stykket mellom Luravika og Åsedalen til å heller gå i det 

gamle veifaret langs Gandsfjorden.
2

 Veien skulle videre gå sørover gjennom Skeiene og møte den gamle 

hovedvegen igjen ved ved Åsedalen. Dette var i mange strekk nært traséen til den gamle Kongsveien som 

hadde gått langs fjorden. Denne traséen langs fjorden krevde muligens mer drenering og arbeid med 

underlaget for å fungere som kjerrevei, men til gjengjeld fikk man en flatere vei som etterhvert ville 

fungere ypperlig til dette. En annen fordel kan også ha vært at veien da gikk gjennom Skeiane og 

Skeianekrambua som var et sentrum for handel i området.
3

 

 

 Dette nye veistykket ble arbeidet med i 1846 og 1847 ledet av veiinspektør Ingebret Mossige, og 

ble bygget som kjerrevei med 7 til 9 alen i bredde.
4

 Veistykket var altså av betraktelig bedre stand enn i 

den gamle traséen som gikk over Trones og Kolbeinshaugen. Det var likevel ulemper med også denne 

traséen som var forutsaket av vannet. Det var lenge problemer med at sjøvann fra Gandsfjorden gikk over 

veien ved uvær og høy vannstand. Det oppstod derfor problemer med leire og gjørme i veien. Et forsøk 

på en løsning var å bygge mur mot fjorden men den skal ikke ha fjernet problemet. 
5

Likevel var den nye 

traséen betraktelig bedre enn den gamle og svært raskt gikk så og si all landtrafikk mellom nord og sør 

på denne veien.  

 

 Sandnes ble koblet nærmere omlandet med denne nye veien. Aktiviteten langs Gandsfjorden 

langs strandsonen i Sandnes økte betraktelig og la mye av fundamentet for ladestedsrettighetene som 

Sandnes skulle få et tiår etter.
6

 På de 50 årene siden Jæder-Hovedveg først ble anlagt hadde veien mellom 

nord og sør gått fra å være nesten uten trafikk til å bli en levende trafikkert hovedåre. Dette la grobunn 

for voksende handel og næringsliv i strandstedet Sandnes som resulterte i økt bebyggelse langs veien i det 

som i dag heter Strandgata og Langgata.  Kort tid etter denne ombyggingen ble også Skjævelandsbroen 

som lå lenger sør på veien forbedret til steinbro tegnet av Mossige
7

. Denne broen står ennå i dag. 

Hovedveien fikk altså en kraftig utbedring i disse årene som åpnet opp for økt bruk av veien. 
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36. Elvegata 

Elvegata ble anlagt på 60-tallet og muligens ferdig omtrent i 1970. Veien ble lagt over løpet til 

Stangelandsåna ut mot fjorden og videre over vestre del av den innerste delen av fjorden. 
1

Veien ble 

muliggjort gjennom utfylling der elven og sjøen tidligere lå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyfoto 196  

 

 
1. Flyfoto 1960, 1968 og 1971 tilgjengelig fra Norgeskart 

 

 

37. Hoveveien 

 Hoveveien er en bygdevei fra gammel tid og har fungert som kirkevei for mange gårder på 

Ganddal, Asheim og Todneim.
1

 Det er usikkert på hvilket tidspunkt denne ble gjort om til kjerrevei. Den 

nordre delen av veien gikk før inn i Kvelluren men har i senere tid på 1960-tallet blitt omlagt til å møte 

Gravarsveien og Oalsgata.
2

 

 

 

 
1. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Andre del. Side 

776. 

2. Flyfoto 1960 og 1968 tilgjengelig fra Norgeskart. 

  

Flyfoto 1960 Flyfoto 1968 Flyfoto 1971        



 

Byantikvaren i Sandnes 07.02.2022 

2
4

 
38. E39 / Motorveien 

 Økende antall bilister førte til behov for større veier og avlasting av sentrumstrafikken i området. 

I 1974 ble første del av motorveien fra Stavanger til Sandnes ferdig.
1

 Arbeidet ble startet i Stavanger og 

veien ble med årene lagt lenger og lenger sørover. Ut på 1990-tallet ble veien ferdig som motorvei helt 

sør til Osli.
2

 Veien stod da som en moderne versjon av de tidligere ferdselsårene som gikk fra Stavanger 

og mot fjellene i sørøst. Veien ble anlagt kun for motorisert trafikk og traséen gikk derfor utenfor 

bykjernen for å åpne opp for høyere fart, økende trafikk og byområder med mindre trafikkpress. At 

veien ble anlagt utenfor Sandnes sentrum førte med seg både gode men også noen mindre gode følger. 

Det gode var at gjennomgangstrafikk ikke lenger trengte trafikkproblemer i sentrum. Noe av ulempen 

med dette var at Sandnes sentrum på mange måter mistet sin posisjon som knutepunkt mellom nord og 

sør. Bykjernen lå altså utenfor denne ferdselsåren som tidligere hadde lagt grunnlaget for byens 

fremvekst. 
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Sørøst 

 Veiene som går under kategorien sørøst går i utgangspunktet i retning sørøst i kommunen på 

Austrått, Figgjo og deler av Ganddal. Mange av disse veiene var en del av hovedfartsåren som gikk opp 

til fjells mot Gjesdal, mens andre er bygdeveier som ikke var en del av en hovedfartsåre.  Felles for dem 

alle er at de nærmer seg sørgrensen av kommunen. 

 

2. Den gamle ferdselsvegen 

 Den gamle ferdselsvegen er en gammel selvkjørt 

rideveg som gikk sørøst fra Stavanger inn mot fjellene mot 

Ålgård videre østover. I følge Grude skal veien ha vært en 

av de viktigste for regionen og fungert lenge som en 

hovedvei.
1

 Det er vanskelig å finne en nøyaktig trasé for 

denne veien, men i følge Eggebø gikk den fra Stavanger 

til området som i dag er Sandnes, videre opp til Austrått 

og inn over mot gården og kirken på Høyland. Videre skal 

veien ha gått over Melshei, via Espeland før den gikk 

nedover mot området der dagens vei ligger vest for 

Flassavatnet. 
2

Herfra gikk den inn i det som i dag er 

Gjesdal kommune. Veien er et godt eksempel på at de 

eldste veifarene gikk i høydene i terrenget. Ved å ferdes i 

denne traséen unngikkman i stor grad hindringene 

Høylandsåna og Figgjoelva og myrområdene langs disse. 

Den gamle ferdselsvegen finnes det spor av i dag i form av nyere veier i samme plassering og det kan også 

tenkes at det finnes spor i terrenget spesielt mot grensen til Gjesdal. Veien ble erstattet av ny rideveg på 

1600-tallet som i mange strekk fikk en ny plassering. 

 

 

 
1. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Første del. Side 

423 

2. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 
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Illustrasjon fra Årbok for Jæren og Dalane 1954 

av Trygve Stokka 
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3. Den gamle postridevegen 

 Ferdelsvegen sørøst for Stavanger ble på 1600-

tallet brukt som utgangspunkt for å lage en postvei mellom 

Stavanger og Kristiania. Denne postveien fikk økte krav 

om plassering og kvalitet i forhold til den gamle selvkjørte 

ferdselsveien. Den skulle fungere som en stabil og effektiv 

postvei slik at skattevarer og post raskt kunne komme 

frem. Ennå fulgte veiene regelen om å legges i høyden for 

å slippe problemene som vannet i landskapet førte med 

seg for ferdselen. Bendix C. de Fine tar frem denne veien 

sammen med Kongsveien i sin beskrivelse av Stavanger 

Amt og viser dermed den sentrale posisjonen veien 

hadde.
1

 Han kaller veien postveien og skriver at den i 

Stavanger Amt er mulig å ride på om sommeren. Han 

beskriver også problemene postbøndene hadde om 

vinteren og høsten ved frakt av posten da elvene var høye 

og det var mye regn og snø til fjells. Postbøndene måtte da 

ofte levere posten på truger og ski
2

. Den vanskelige fremkommeligheten gjorde at postgårdene lå 

nærmere hverandre enn mange andre steder.
3

 I Sandnes var postgårdene på denne tiden på Lura, Nedre 

Østeraadt og Braasteen, og neste postgård mot sørøst var Aalgaard. 

 

 Veien skal i følge Eggebø ha fulgt Kongsveien fra Stavanger omtrent til der Flintergata i dag ligger 

og skal ha gått videre rett gjennom Nygård. Den ser ut til å ha gått over Stangelandsåna ved veikrysset der 

Jærveien, St. Olavsgate og Haakons 7. Gate i dag møtes.
4

 Muligens gikk den altså i noe lignende trasé i 

dette området som Jæder-Hovedveg senere fikk da den ble omlagt på 1840-tallet. Veien gikk altså via 

Skeiane og la mye av grunnlaget for handelsaktiviteten som vokste frem der på 1700-tallet og 1800-tallet. 

Veien ser ut til å ha gått videre sørover forbi ekserserplassen og østover i det gamle veifaret over Kvelluren. 

Her skal den ha gått videre oppover mot postgården Austrått via traséen til Espelandsveien. Det kan se 

ut som at veien gikk videre mot øst der Espedalsveien i dag svinger i nordlig retning øverst mot toppen 

av Austråttbakken. Det er mulig at veien gikk omtrent i traséen der fotgjengerveien mellom der Munins 

gate og Odins gate i dag ligger.Videre skal den ha gått mot sørøst nord for Høylandsmyra og nord for 

dagens Prestegårdsveien til Prestegården på Høyland. Veien gikk fra gården på Høyland videre over 

Buggeland, Helgeland og til postgården på Bråstein.
5

 Videre gikk den ikke langt fra der der Ålgårdsveien 

senere ble lagt mot Gjesdal kommune. Utenfor dagens Sandnes kommune gikk den til Ålgård via 

Illustrasjon fra Årbok for Jæren og Dalane 1954 av 

Trygve Stokka side 151 
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Bjerkreim og til Sireåen og videre østover mot Kristiania.

6

 Denne postrideveien skulle fungere som 

postvei fra midten av 1600-tallet til 1809 da Jæder-Hovedvei tok over som postvei sørover.
7
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8. Vagleveien 

 Det er usikkert hvor gammelt ferdselsåren fra Åse via 

Orstad til Bryne er, da det ikke er funnet skriftlige kilder om det før 

1800-tallet. Grude skriver i alle fall at veien fra Jæder-Hovedveg ved 

Åse sørøst mot Time ble anlagt som kjerrevei allerede før 1838 

etter veiloven fra 1824 hadde skapt interesse blant bøndene for 

anlegging av bygdeveier.
1

 Eggebø skriver at dette var en av veiene 

som bøndene selv anla på eget initiativ i denne tidlige fasen av 

veiutbyggingen.
2

 Veien og broen "Orstad gamle bru" er også tegnet 

inn på Worsøes veikart fra 1816.
3

 

 

Veien ser ut til å ha gått omtrent der dagens Kvernelandsvegen går ut fra Jærveien. Videre ser den ut til å 

ha gått der Vagleveien i dag ligger mot Figgjoelva. Her gikk den i bro over elva til Klepp og videre til 

Time.
4

 Broen ser ut å hete "Orstad gamle bru", og ser i følge flyfoto ut til å ha stått frem til 60-årene.
5

 I 

dag står ennå fundamentet til broen i elven her. Det ble i 1925 finansiert en utbedring av veien til å gå i 

traséen der Kvernelandsvegen i dag går, slik at dagens Vagleveien ikke lenger fungerer som en 

gjennomfartsåre.
6 
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3. Statsarkivet i Stavanger. Kaptein Klows arkiv. Tilgjengelig også hos byantikvaren i Sandnes. 

4. Kart over Stavanger Ampt i 1860 av Søren Kristian Gjessing. 

5. Stavanger Aftenblad. "Etterlyser orstad gamle bru" fra 2004. Hentet fra 

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/8OXAd/Etterlyser-Orstad-gamle-bru den 20.10.2017 

6. Høyland: minneskrift til kommunejubileet 1837-1937. Inge. Dahles forlag. Side 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worsøes kart fra 1816 Den østre veien 

ser ut til å være Vagleveien og broen 

Orstad gamle bru. 
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9. Møgedalsveien 

 Møgedalsveien fra postridevegen ved Bråstein til Klepp 

eksisterte i følge Grude som kjerrevei allerede i 1838.
1

 Arbeidet 

med å legge denne kjerreveien foregikk før dette, og Eggebø 

skriver at den ble påbegynt allerede i 1820.
2

 Hvor gammelt 

veitraseen egentlig er er usikkert, men Figgjoelva kan ha satt 

begrensninger her i eldre tider. Det var diskusjoner om hvem 

som skulle finansiere denne veien som gikk mellom Høyland 

via Klepp til Time
3

. Veien har nok krevd en del finansiering på 

grunn av broen over Figgjoelva. Denne broen ser ut til å ha blitt 

utbedret i 1925
4

 og ser ut til å være registrert som et mulig 

kulturminne.
5

 Veien blir omtalt i 1855 som "Veien fra Brosten 

over Mødedalsbro til Time Grænse"
6

.  

 

Veien gikk mer spesifikt sørover fra Bråstein og over broen til Møgeland der det ennå i dag finnes vei og 

bro. Herfra kan det i følge Grude og flyfoto fra 1937 se ut som den gikk videre til Aasland og via traséen 

til dagens Skrebergveien og Fjermestadvegen sørover.
7

 Veien ser ut til å ha hatt en betydning også i 1870 

ble det finansiert en reperasjon av Møgedalsbroen
8

. Veien kan altså ha vært en betydningsfull ferdselsåre 

fra fjellbygdene ved postridevegen og til Sør-Jæren. I dag er veien ikke lenger en gjennomfartsåre men er 

i mange strekk fjernet som vei.  
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5. Høyland Heradstyre (1937). Høyland: Minneskrift til kommunejubileet 1837-1937. Sandnes. Ingvald Dahles forlag. Side 

201. 
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17. Ålgårdsveien / Gjestalveien 

 Veien fra Skeiane til gensen til Gjesdal ble utbedret gradvis på 1800-tallet. Allerede før 1838 

hadde veien mellom Skeiane og Brueland, via Høyland mot Gjesdal blitt anlagt for hjultrafikk 

sannsynligvis på eget initiativ fra bøndene som brukte den.
1

 Man ser at det i dette året ble gitt finansiering 

til blant annet bergbryting for veien ved Bråstein.
2

 Med økte krav til veistandard i årene som kom ble det 

likevel behov for ennå en ny forbedring av veien. Arbeidet med denne veien skapte mye diskusjon og 

politiske spenninger i mange år. De første diskusjonene startet tidligere på 1800-tallet, men veien ble ikke 

anlagt før siste del av 1860-tallet, og ikke helt ferdigstilt før i 1882.
3

 Først var det samarbeidsproblemer 

mellom kommunene langs veien om hvordan utgiftene skulle fordeles.
4

 For Høyland sin del var de fleste 

av diskusjonene med Gjesdal, og etter Sandnes ble ladested kom også Sandnes inn som part i disse 

diskusjonene.
5

 Uenighetene mellom Høyland og Gjesdal 

handlet i første omgang om økonomi, men mellom Høyland 

og Sandnes handlet det også om hvor veien skulle treffe 

Jæder-Hovedveg i sin nedre del.
6

 Både Høyland og Sandnes 

må ha visst hvor mye som stod på spill for sitt eget næringsliv 

i plasseringen av denne veien.
7

 Generelt kan man si at 

Høyland ønsket at veien skulle gå nærmere den gamle veien 

via Skeiane, mens Sandnes ønsket at den skulle legges lenger 

nord og møte Jæder-Hovedveg i innenfor sine egne grenser
8

. 

 

 Den øvre del av veien fra Myra, ved dagens gatenavn 

Myrlandskroken, og videre sørøst ble påbegynt først fordi det 

var større enighet om traséen herfra
9

. Dette arbeidet startet i 

1865 og ble ledet av ingeniør Christie.
10

 I følge flyfoto fra 1937 

og ulike kart kan man finne hvor traséen til denne veien sannsynligvis gikk.
11

 Det er mulig den i første 

omgang ble lagt om Buggeland i området rundt Myra sannsynligvis for å unngå myren som lå her.
12

 Videre 

skal den skal ha blitt lagt der Ålgårdsveien, eller Gamle Ålgårdsvei, i dag ligger frem til den fulgte Osliveien 

mot Bråsteinvatnet. Videre gikk den omtrent der Osliveien og E39 i dag går parallellt på sørsiden av 

Bråsteinvatnet. Den gikk videre i omtrent samme trasé som dagens E39 frem til den gikk over i traséen 

der Figgenveien i dag går. Den lå igjen i samme med samme plassering som E39 inn mot Gjesdal fra 

omtrent der Figgenveien i dag går over på E39. 

 

 Veien ble altså påbegynt i sin øvre del før uenighetene om den nedre delen var løst. Likevel ble 

den øvre delen bygget på den forutsetning at den nedre delen av veien skulle gå ut fra Jæder-Hovedveg 

ved Skeiene, gjennom Kjærvestaddalen med sving østover mot ovenfor Høylandsmyren, gjennom 

Kartverket. E. Meidell. Portfølje nr. 4. Rogaland. 

1857. Hentet fra: 
https://www.kartverket.no/historiske/norge166/jpg

300dpi/norge166_4_1857.jpg 

https://www.kartverket.no/historiske/norge166/jpg300dpi/norge166_4_1857.jpg
https://www.kartverket.no/historiske/norge166/jpg300dpi/norge166_4_1857.jpg
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prestegårdstunet til Myra.

13

 Veien fikk likevel aldri denne traséen på tross av mange gode argumenter for 

den. Det gav mest mening at den skulle gå via Skeiane som fungerte som et dominerende knutepunkt og 

handelssentrum på denne tiden. Samtidig unngikk veien å komme inn på gateregulert byterritorium i 

Sandnes.
14

 En annen faktor kan ha vært å unngå vannet i Fjærå som ennå preget store områder innenfor 

grensene til Sandnes.
15

 Det må ha vært enklere og billigere å legge veien utenom disse våte områdene. 

Likevel, 7 års veistrid, viste det seg at kreftene som ønsket at veien skulle møte Jæder-Hovedveg i Sandnes 

var sterkest.  

 

 Det var også uenigheter hvor veien skulle gå innenfor grensene til Sandnes. Det ble til slutt 

bestemt et kompromiss som gjorde at veien ble lagt der Austråttbakken, Gjesdalbakken og Gjestalveien 

går i dag.
16

 Veien ble lagt fra Austrått i nordlig retning nedover mot Vågane før den svingte noe vestover 

ved Graverens Taglverk slik veien møtte veien mot Soma og Sola i krysset i Jæder-Hovedveg. Her møttes 

altså områdets tre mest trafikkerte veier i ett og samme kryss og grunnlaget ble da lagt for et nytt levende 

knutepunkt som etterhvert ble kalt Krossen. Sandnes ble altså koblet ennå tettere til sitt omland også i 

østlig retning. Ikke bare kom nå trafikken i retning Gjesdal direkte inn til Sandnes, men også trafikken 

fra Hana som før også ofte måtte gå via Skeiane ble nå koblet nærmere Sandnes.
17

 Skeiane, som lå et 

stykke nord for dette nye knutepunktet mistet da etterhvert sin posisjon som handelssentrum i området.
18

 

 

 Det ble dyrere enn først antatt å legge veien i denne traséen. Veien ble i sin helhet lenger og det 

måtte nå settes opp to broer over Storånå og Stangelandsånå i Fjærå.
19

 Samtidig skal arbeidet ha vært 

vanskeligere i Austråttbakken på grunn av underlag av leire.
20

 Pengene tok derfor slutt før veien hadde 

blitt ferdig ombygget mellom Austrått og Myra, og veien måtte da gå langs den gamle veien nedenfor 

Høylandsmyren, over broen, om kirken og til Myra.
21

 Altså må det være der Prestegårdsveien og delen 

av Kyrkjeveien som går nord for Høylandsånå til Høyland kirke i dag ligger
22

. Prosjektet med å omlegge 

dette veistykket som ble kalt "Østraat-Myrlandsveien" til å gå der Gamle Ålgårdsvei i dag ligger ble på 

grunn av økonomiske årsaker ikke ferdig før i 1882.
23

  Da var altså veien ferdigstilt og gjort til hovedvei 

etter lang tids arbeid. Sandnes fikk tilbake for sitt strev med et nytt knutepunkt og et levende næringsliv 

innenfor bygrensene sine i Krossen.
24

 Skeiane mistet litt etter litt sitt handelsgrunnlag da veien ned til 

Sandnes i økende grad ble foretrukket foran det gamle veifaret om Skeiane. 

 

 
1. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Første del. Side 

407. 

2. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Andre del. Side 

757. 

3. Grude, M A. (1910). Sandnæs Historie 1860-1910. Sandnes. Ingvald Dahles boktrykkeri. Side 17. 
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18. Pilabakken 

 Pilabakken, også kalt Pilestrædet og Pilealleen, ble bygget 

i etterkant av omleggingen av veien mot Gjesdal som nå gikk 

utenom handelsstedet på Skeiane. For å redde handelen ble det 

bygget en vei mellom hovedveien i Austråttbakken og Skeiane 

over Storånå. På denne måten kunne alle de potensielle kundene 

fra fjellbygdene enkelt komme seg ned til handelsplassen på 

Skeiane. I følge Grude ble veien i begynnelsen mye brukt, men i 

løpet av årene ble konkurransen fra det voksende 

handelsområdet med Krossen for sterk.
1

 Etterhvert ble det 

likevel bygget en del boliger her som i første omgang ble brukt av 

arbeidere. Pilabakken lå i så stor avstand til byen slapp man i 

denne gaten å forholde seg til byens murtvang slik at man kunne 

bygge trehus her.  

 

 Veien gikk ut fra hovedveien mot Gjesdal der Pilabakken ennå ligger. Den gikk vestover over den 

nåværende jernbaneområdet på Brueland og videre over Storåna rett sør for den gamle grensen til 

Sandnes omtrent der Ganddalsgaten i dag går over elven. Videre gikk den i rett linje mot handelsstedet 

på Skeiane. Her er veien i dag borte.  

 

 
1. Grude, M A. (1910). Sandnæs Historie 1860-1910. Sandnes. Ingvald Dahles boktrykkeri. Side 22. 

  

Kartverket. 6B 10: Rogaland. 1888.  Hentet 

fra: 

https://www.kartverket.no/historiske/rekt

angelht50/jpg300dpi/rektangelht50_6b-

10-a_1888.jpg 

https://www.kartverket.no/historiske/rektangelht50/jpg300dpi/rektangelht50_6b-10-a_1888.jpg
https://www.kartverket.no/historiske/rektangelht50/jpg300dpi/rektangelht50_6b-10-a_1888.jpg
https://www.kartverket.no/historiske/rektangelht50/jpg300dpi/rektangelht50_6b-10-a_1888.jpg
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19. Kvelluren, Espedalsveien 

 Veien fra Kvelluren til Espedal som i lang tid var en del av hovedfartsåren mot Gjesdal stod 

utenfor veianlegget etter omleggingen av veien ned Austråttbakken mot Krossen. Veien fungerte likevel 

som en viktig bygdevei. Grude skriver at veien ble arbeidet med i 1871 av gårdene i Ganddal, Asheim og 

Todneim da denne veien fungerte som kirkevei for disse gårdene.
1

  

 

 

 
1. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Andre del. Side 

776. 

 

40. Riksvei 44 

 Den gamle hovedfartsåren sørover fra Stavanger mot Klepp og videre mot Eigersund gikk lenge 

via Sandnes og Ganddal. I 2007 ble nye Riksvei 44 anlagt fra Soma til Skjæveland som motorvei.
1

 Dette 

førte trafikken utenfor både Sandnes sentrum og Ganddal. Dette lettet mye av trafikkpresset på disse 

veiene og spesielt Jærveien.
2

  

 

 
1. Sandnes Kommune. Tur og bydelskart. Sandved. 

2. Stavanger Aftenblad. 2007. Innspurt for nye R44. Hentet fra  https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/7j3Qw/Innspurt-for-nye-

rv-44. 

  



 

Byantikvaren i Sandnes 07.02.2022 

3
5

 
 

Vest 

 Veiene i kategorien "Vest" er veiene som går i retning vest i bydelene Malmheim. Soma og Lura 

og videre ut av det som i dag er Sandnes kommune til Sola og Klepp. Deler av veiene ligger også i 

Sandved, Stangeland og Trones, da disse veiene generelt går på vestsiden av den Vestlandske 

hovedveg/Jæder-Hovedveg. Den mest sentrale veien i vestlig retning ser ut til å ha vært veien mot Soma 

og Sola. 

 

 

5. Stokkaveien 

 Stokkaveien var en kjerrevei muligens anlagt av bøndene mellom Jæder-Hovedveg ved 

Lurahammaren til Stokka i årene 1832-1833.
1

 Veien ble i årene 1898-1900 forlenget til Skadberg i 

Haaland.
2

  Veien gikk omtrent fra der Øste Hamravei går ut fra Gamleveien, og fulgte omtrent traséen til 

Midtre Hamravei og Vestre Hamravei til 

området der Kvadrat kjøpesenter i dag ligger. 

Herfra gikk den over der kjøpesenterbygget i 

dag ligger og nord mot gårdstunet på Stokka. 

Veien gikk videre i samme trasé som i dag 

vestover ut fra Høyland og over i traséen til 

Skadbergveien. 

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Side 23. 

2. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

  

Kartverket. E. Meidell. Portfølje nr. 4. Rogaland. 1857. Hentet fra: 

https://www.kartverket.no/historiske/norge166/jpg300dpi/norge166_4_
1857.jpg 

https://www.kartverket.no/historiske/norge166/jpg300dpi/norge166_4_1857.jpg
https://www.kartverket.no/historiske/norge166/jpg300dpi/norge166_4_1857.jpg
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6. Sola- og somaveien 

 Veien til Soma og Sola et et gammelt veifar i 

området. Allerede i 1818 ser det ut til at det kan ha 

eksistert vei frem til dagens Langgata i området mellom 

tverrgatene Industrigata og Kirkegata.
1

 Dette er nok noe 

av grunnlaget for at veien også i dag kommer inn mot 

byen skrå inn mot dette området. Solaveien var blant et 

fåtall veier som allerede i 1838 hadde blitt utbedret til 

kjerrevei muligens på bøndenes eget initiativ.
2

 Etter en tid 

ble disse veiene forbedret av myndighetene, men da 

hadde de allerede lenge vært brukt til transport på hjul. 

Solaveien gikk via Soma til Sande og også videre til 

Tananger.
3

 Veien gikk som nevnt da ut fra Postveien i 

Sandnes, eller datidens Jæder-Hovedveg. I 1848 ser veien 

ut til å ha blitt lagt inn som kjerrevei til Krossen, altså i 

mer rett vinkel inn mot den nye Jæder-Hovedveg i dagens 

Langgata.
4

 På motsatt side av dette krysset kom senere den 

nye hovedveien til Gjesdal. 

 

. 

 

 
1. Kart over søndre Sannes 1818 av C. H. Worsøe. 

2. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Side 23. 

3. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Første del. Side 

407. 

4. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Siste permside. 

  

Kartverket. Amtkartsamling. Jæren og Ryfylke. 

1851. Hentet fra: https:// 

www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2_

stavanger- amt-4_1851.jpg  
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10. Heigreveien 

 Den gamle bygdeveien mot Heigre via Folkvord 

er en av veiene som tidlig ble anlagt på 1800-tallet.
1

 I følge 

Eggebø skal veien ha vært bygget allerede i 1838 

sannsynligvis på eget initiativ fra bøndene.
2

 Veien mellom 

Solavegen mot Skadsem i Klepp var altså en av de første 

kjerreveiene i området. Veien gikk vestover ut fra 

Solaveien der Stangeland skole i dag ligger. Veistykket 

som går inn i skolegården på vestsiden ser ut til å være fra 

denne veien. Videre ser den ut til å ha gått i rette linjer 

mot traséen der Folkvordveien og Gamle Folkvordvei i 

dag går mot sørvest. Den skal ha gått i omtrent samme 

trasé som disse veiene frem til nordvest for Leanuten der 

den gikk i samme trasé som dagens Heigreveien over i 

Klepp. 

 

 
1. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens 

økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Første del. Side 407. 

2. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om 

næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. Side 23. 

  

Kartverket. Amtkartsamling. Jæren og Ryfylke. 

1851. Hentet fra: https:// 

www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2_

stavanger- amt-4_1851.jpg  



 

Byantikvaren i Sandnes 07.02.2022 

3
8

 
20. Årsvollveien 

 Årsvollveien ble ferdig anlagt som 

kjerrevei fra Solavegen til Gimre bro i 1877.
1

 

Veien gikk på denne tiden nærmere gårdene ved 

veien enn i dag. Veien ser ut til å ha blitt rettet ut 

i senere tid til traséen den har i dag. 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

  

Kartverket. 6b 10: Rogaland. Håndtegnet 1:50000. Hentet 

fra: 

https://www.kartverket.no/historiske/rektangelht50/jpg300dp

i/rektangelht50_6b-10-a_1888.jpg  
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24. Tronesveien 

 Tronesveien gikk mellom Nedre Trones ved Gandsfjorden til Varatun og Soma mot Solaveien.
1

 

Veien skal ha eksistert før men omlagt og gjort til offentlig vei i 1890-årene.
2

 Veien ser ut til å også ha blitt 

kalt Tronesbakken, sannsynligvis først og fremst i sin nedre del mot nedre Trones.  

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Siste permside. 

2. Grude, M A. (1910). Sandnæs Historie 1860-1910. Sandnes. Ingvald Dahles boktrykkeri. Side 23-24. 

  

1890: Kopi efter Kalk af Kart over 

Ladestedet Sandnes  

Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger amt nr 23: Mallesletten med 

omliggende teræn. Rogaland. 1:50000. 1905. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2_stavanger- amt-

23_1905.jpg  
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28. Heigreveien fra Storgaten 

 Heigreveien ble ferdig omlagt i 1895 fra å gå der 

omtrent der Gamle Folkvordvei i dag går til å få ny trasé 

som lå noe lenger sør enn før.
1

 Det var diskusjoner om 

hvor denne skulle gå, men det ble til slutt bestemt at 

den skulle gå gjennom Stangelandslunden og over i 

Storgaten mot ladestedet Sandnes.
2

 Denne ferdselsåren 

fikk derfor ny plassering og ble koblet sørfra til 

ladestedet Sandnes. Veien ble lagt ut fra Sandnes i 

Storgata mot Bråstens Bårkemølle. Videre gikk den 

opp langs Stangelandsåna i det som i dag er Lunden 

der den også krysset elven. Veien gikk i traséen til 

dagens til Lunden videre til den gikk inn i traséen til 

dagens Heigreveien ved Gitleveien. Veien gikk videre i 

rett linje på sørsiden av dagens trasé før den igjen fikk 

samme trasé som dagens Heigreveien fra vestsiden av 

R44 mot Heigre. Ved en senere anledning har veien 

blitt omlagt til å gå ut fra Oalsgata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Jonasen, J. Schanche. (1964). Sandnes gjennom 100 år. Trekk av byens historie. Først bind. Sandnes kommune og Ingvald 

Dahle trykkeri. Side 102 

2. Grude, M A. (1910). Sandnæs Historie 1860-1910. Sandnes. Ingvald Dahles boktrykkeri. Side 22-23. 

  

Kartverket. Amtkartsamling. N. S. Krum 1899-1900. Kart 

over Sandæs med omgivelser. 1:1000. 1913. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/ 

jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-31_1899.jpg  
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31. Leitevegen 

 Leitevegen ble anlagt som kjerrevei i årene 1881-

1901 mellom Jæder-Hovedveg ved Leite i kryss over den 

nye Heigreveien ved Julabygda og til Stokkholen i 

Årsvollveien.
1

 Veien gikk i omtrent samme trasé som 

Leiteveien og Killinglandveien har i dag.  Veien ble 

muligens anlagt for å koble gårdene på Malmheim til 

Jæder-Hovedveg og den nye Heigreveien, samt å ha en 

ferdselsåre her mot Sola.
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

2. Eksesserplasskart madlamoen fra 1915. 

  

Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger amt nr 

23: Mallesletten med omliggende teræn. 

Rogaland. 1:50000. 1905. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/

amt2_stavanger- amt-23_1905.jpg  
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33. Adsemvegen 

 Adsemvegen ser ut til å ha blitt anlagt som 

kjerrevei en gang før 1915, men viser på kart også i 

1888. Veien koblet gårdene på Asheim til Jæder-

Hovedveg mot øst og Heigreveien mot vest. Veien 

gikk ut ut fra Jæder-Hovedveg på Sandved ved 

Sandskaret og over i traséen til Gamle Aseimvei på 

andre siden av dagens E39. Videre gikk den i 

traséen til dagens Asheimveien vestover før den 

gamle traséen lå noe lenger nord gjennom 

gårdstunene i området. Videre kan det se ut som den 

tidligere gikk nordover mot den nye Heigreveien på gårdsveiene forbi Øgard og til Vadet. I følge Eggebø 

kan det se at deler av denne traséen gikk der den gamle Kongsveien lå før.
1 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Siste permside. 

  

Kartverket. 6b 10: Rogaland. Håndtegnet 1:50000. Hentet 

fra: 

https://www.kartverket.no/historiske/rektangelht50/jpg300

dpi/rektangelht50_6b-10-a_1888.jpg  
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35. Oalsgata 

 Oalsgata ser ut til å ha blitt anlagt  på 1920-tallet mellom Nygårdshusene og den tidligere 

Solavegen rett vest for E39 omtrent der Årsvollveien treffer Sandnesveien.
1

 Veien ser ikke ut til å eksistere 

på N. S. Krums kart fra 1913 men eksisterer på flyfoto fra 1837. Veien gikk mange steder der Oalsbekken 

før hadde hatt sitt løp, så rørlegging av bekken var nødnvendig for å utarbeidingen av denne veien. Flyfoto 

viser at veien før 1960 ble lagt helt øst til Elveplassen over Stangelandsåna. På 60-tallet ble veien lagt 

videre øst slik at den traff Austråttbakken. Ferdselsåren mellom vest og øst i Sandnes ble altså nå lagt 

utenom Krossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Interkommunalt arkiv. Formannskapet i Sandnes. Saksregister. Sak 575 i 1922. Åpning av Oalsgata. 

  

Før Oalsgata. Kart 

1913 

Oalsgata nord: Flyfoto 

1937 
Hele Oalsgata: Flyfoto 

1960 
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Øst 

 

 Veiene under kategorien "øst" går i retning øst innover mot Hana, Sviland, Riska og Høle. Disse 

veiene gikk altså inn i området som ligger mellom Gandsfjorden og Høgsfjorden og som i dag i sin helhet 

ligger under Sandnes kommune. Helt frem til 1965 var likevel dette området delt i tre politiske enheter, 

Høyland, Høle og Hetland. Veiutbyggingen i dette området bærer preg av denne oppdelingen da det 

hadde en mindre helhetlig utbygging. Dette henger også sammen med at Høle og Riska i første omgang 

brukte sjøveien i sin kobling til omverden.  Ikke før på slutten av 1800-tallet og i et tilfelle på 1900-tallet 

ble disse områdene koblet sammen med gode kjerreveier i hele strekket. 

 

7. Kyrkjevegen 

 Kyrkjevegen fra gamle Høyland kirke til Vatne stod sammen 

med en håndfull andre veier ferdig som kjerrevei allerede i 1838.
1

 

Dette veifaret har nok en mye eldre historie som rideveg da det har 

fantes kirke her siden 1300-tallet.
2

 Lenge før veien ble anlagt som 

kjerrevei på 1800-tallet lå kirken, prestegården på Høyland og den 

gamle postridevegen her. Dette var altså et sentralt punkt i regionen. 

Veifaret der kyrkjevegen i dag ligger koblet områdene lenger nord 

med kirken. Deler av Austrått, Hana, samt Riska, Sviland og Høle 

ble koblet nærmere Høyland kirke med denne veien. Veien ble 

klassifisert som en vei i klasse 2 i 1855, noe som forteller om den 

viktige posisjonen til veien.
3

 

 

I følge Eggebøs veikart og flyfoto fra 1937 ser det ut som kjerreveien som ble bygget en gang før 1838 

gikk ut fra Høyland kirke i nordlig retning over Høylandsåna. Videre gikk den sannsynligvis i traséen til 

også dagens kyrkjevegen til Øvre Hana ved dagens rundkjøring der R13, Skippergata og Noredalsvegen 

i dag møtes. Det kan i følge Eggebø se ut som at kjerrevegen gikk ennå noe lenger nord muligens til 

Vatneli. Det ser ut som at veiene ut mot Riska og Sviland på dette tidspunktet også ble arbeidet med.
4

  

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

2. Hove, Arne og Persson, Gro. Skjellevik, Olav. og Stangeland, Sigbjørn. (2008). Sandnes. Hva hendte - og når?. Jærmuseet. 

Sandnes. Trykkeri. Side 9 

3. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Andre del. Side 

768 

Kartverket. Amtkartsamling. 

Stavanger amt nr 14 sør: Kart over 

Stavanger amt. 1:200000. 1880. 

Hentet fra: 

https://www.kartverket.no/historiske

/amt2/ jpg300dpi/amt2_stavanger-

amt-14-soer_1880.jpg  
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4. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Andre del. Side 

759. 

 

11. Svilandsbrækken 

 Svilandsbrækken var en få veier som ble anlagt eller 

utbedret som kjerrevei allerede før 1838 sannsynligvis av 

bøndene i området.
1

 Veien har nok fungert som kirkevei og 

bygdevei for bøndene i dette området i Søredalen mot 

grensen til Høle. Veien gikk fra kirken på Høyland i østlig 

retning til Svilandsfossen. Veien ble mindre brukt ut over 

århundret da den var anlagt i terreng som hadde svært 

mange bakker for å unngå vannet i landskapet.
2

 Veien er i 

dag i noen strekk borte, men ser ut til i hovedsak å ha ligget 

der der dagens Melsheiveien, Steinfjellveien og veien i 

Søredalen i dag ligger. 

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

2. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Andre del. Side 

771. 

  

Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger amt nr 14 

sør: Kart over Stavanger amt. 1:200000. 1880. 

Hentet fra: 

https://www.kartverket.no/historiske/amt2/ 

jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-14-soer_1880.jpg  



 

Byantikvaren i Sandnes 07.02.2022 

4
6

 
12. Gjestelandsvegen 

Gjestelandsvegen koblet i 1840 gårdene sørover mot 

Tengesdalsvatnet med kjerrevei til Høle.
1

 Høle var ikke en del av 

Høyland, men var en egen enhet under Ryfylke Fogderi. Den østlige 

grensen til Høyland møt Høle gikk da omtrent ved Svihus og 

Kjosavik.
2

 Dette kan i følge Grude være en forklaring på at veiene i 

første omgang ikke gikk lenger inn mot Høyland da Høle selv da 

måtte opparbeide den og vedlikeholde den. Det hadde muligens ikke 

Høle behov for på denne tiden.
3

 Dette er nok også noe av årsaken for 

at veiene i Noredalen og Søredalen hadde en lite helhetlig 

opparbeidelse. 

 

Det har vært en vei sør for Høle fra ennå eldre tid da kirkestedet på 

Høle har blitt omtalt allerede i år 1297, og veien viser på kart fra 

1800.
4

 Veien har sannsynligvis altså lenge fungert som kirkevei for gårdene sørover for Høle mot Svihus. 

Veien har nok også lenge fungert som bygdevei til Hølegården og til Høgsfjorden. Kjerreveien fra 1840 

gikk i mange lange strekk som Høleveien i dag går, men gikk da via Gjesteland i bro over Høleåna. Denne 

broa står i dag som bevaringsverdig. Veien har i senere tid her blitt lagt om til å gå utenom Gjesteland på 

østsiden av Høleåna. Veien ble også senere forlenget lenger sørøst til Hana via Noredalen. 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

2. Kart over Stavanger Ampt i 1860 av Søren Kristian Gjessing. 

3. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Andre del. Side 

760. 

4. https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/84692 

  

Kartverket. Kompanikart Norge 90. 

1800. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/norg

e090/jpg300dpi/norge090_153_180

0.jpg  
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14. Gangeren / Vågsgjerdveien 

 Gangaren og  Vågsgjerdsveien var et 

veifar som ble anlagt som kjerrevei fra fra øvre 

Hana til den nye Jæder-Hovedveg ved Skeiene i 

årene 1848-1855.
1

 Det er mulig den het 

Gangaren i sine øvre østlige strekk mens den het 

Vågsgjerdsveien i sine nedre strekk ved Fjærå. 

Denne ferdselsåren gjorde det enklere for 

trafikken fra Hana å komme over Fjærå til 

Jæder-Hovedveg. De gangene Fjærå var 

oversvømt måtte man før enten ta ferje over 

fjorden eller reise så langt sør som 

Bruelandsmyra for å komme seg over på andre siden.
2

 Gangeren og Vågsgjerdveien fungerte lenge som 

hovedvei og raskeste kjerrevei til Skeiene og Sandnes-området fra øvre Hana, gårdene mot nord på 

Vatne, østover mot Auestad og muligens noe sørover langs Kyrkjevegen. Marit Eikeland skriver om 

navnet Gangeren at det kommer fra at de som reiste måtte over Hanabekken her. Det var lagt flate steiner 

over bekken slik folk kunne komme seg tørrskodde over, og for å ikke ødelegge denne overgangen var 

det forbudt å ri over. Altså måtte man gå, og derav navnet Gangeren.
3

  

 

Gangeren lå  mellom den nylig omlagte Jæder-Hovedveg ved Skeiene og helt nord i Kyrkjevegen på øvre 

Hana. Fra Skeiene gikk den omtrent i området der Skeienegaten i dag ligger, selv om den tidligste traséen 

nå er bygget over av bygninger. Videre gikk den langs Stangelandsåna ved dagens Elveplassen og på skrå 

bak dagens bensinstasjon over i dagens Vågsgjerdveien. Herfra gikk den omtrent i traséen til dagens 

Gravarsveien og videre i traséen til veien som også i dag heter Gangeren i sving østover og over i dagens 

Øygardsveien før den møtte på Kyrkjevegen. 

 

 

 
1. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Andre del. Side 

765-766. 

2. Jonasen, J. Schanche. (1964). Sandnes gjennom 100 år. Trekk av byens historie. Først bind. Sandnes kommune og Ingvald 

Dahle trykkeri. Side 40. 

3. Eikeland, Marit. (1980). Stadnamn frå Sandnes. Oslo. Side 185 

  

Kartverket. Amtkartsamling. N. S. Krum 1899-1900. Kart over 

Sandæs med omgivelser. 1:1000. 1913. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/ 

jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-31_1899.jpg  
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15. Apalstøvegen 

 Apalstøvegen ble anlagt i  Gjestelandsvegen ved 

Høle torg østover til kaien ved Abalstø.
1

 Veien ble i følge 

Eggebø anlagt en gang før 1860. Veien går omtrent i 

samme posisjon som dagens vei med samme navn. 

 

 

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

  

Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger amt nr 23: 

Mallesletten med omliggende teræn. Rogaland. 

1:50000. 1905. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/am

t2_stavanger- amt-23_1905.jpg  
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16. Hommersåkvegen 

 Hommersåk, eller Riska, var tidligere en del av Hetland. Dette var naturlig da området var tettest 

koblet mot Hetland i en tid da sjøtransporten stod svært sterkt. Det hadde nok fantes rideveger mellom 

Riska via Hana mot Sandnes-området for lang tid siden, men de mer offentlige kjerreveiene ble ikke 

anlagt før på 1800-tallet. I 1838 ser det ut til at veien var i gang med å bli utbygget til kjerrevei fra 

Hommersåk og sørover. Den fungerte muligens i første omgang som bygdevei for gårdene i dette 

området. I følge kart fra 1860 ser det ut til at hele veistykket fra Hana til Hommersåk stod ferdig en gang 

før denne oppmålingen. 

 

Veien ser ut til å gå i omtrent samme trasé som dagens Lutsiveien og Hommersåkveien. Den går likevel 

i mer rette linjer i dag enn det den i utgangspunktet gjorde. Veistykkene ble som tidligere nevnt bygget til 

forskjellig tid og under ulike kommuner. Navnene på veiene er språklige spor etter denne prosessen. 

 

Kart 1851 Kart 1860 

  

Kilde: Kartverket. Amtkartsamling. Jæren og Ryfylke. 

1851. Hentet fra: 

https://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2

_stavanger-amt-4_1851.jpg 

Kilde: Kartverket. Amtkartsamling. Søren Christian 

Gjessing. Stavanger amt nr 6 sør: Kart over Stavanger 

amt. Sørlig del: Rogaland. 1:200000. 1860. Hentet fra: 

https://kartverket.no/historiske/ 

amt2/jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-6-soer_1860.jpg  

  

https://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-4_1851.jpg
https://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-4_1851.jpg
https://kartverket.no/historiske/
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21. Smørdalsvegen 

 Smørdalsvegen ble anlagt som kjerrevei i årene 1875-

1882 og gikk i samme trasé som dagens Svilandsveien.
1

 Veien 

koblet sammen veiene gjennom Noredalen og Søredalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

 

22. Hanavegen / Skippergata 

 Hanavegen tok over for Gravarsvegen, Gangeren og deler 

av Noredalsvegen i strekket mellom Gravarsveien og Auestad fra 

1884.
1

 Hanaveien førte trafikken lenger nord i traséen til 

Hanaveien ved fjorden via Skippergata til øvre Hana og i dagens 

Noredalsveien til Auestad. Ved å legge veien i denne traséen 

unngikk man den bratte bakken i det som i dag heter 

Øygardsveien. Denne traséen krevde drenering av myrene i dette 

området, noe som kan forklare hvorfor den gamle veien i retning 

Sviland gikk nærmere høyden langs Skjeraberget og Hunnsrau
2

. 

Veien var med å legge krysset mellom veiene til Vatne, Høyland, 

Noredalen og Hana der det i dag ligger i Vatnekrossen. 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og 

samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. Vegkart bakre permside. 

2. Norges geologiske udnersøkelse. Løsmassekart 

  

Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger 

amt nr 23: Mallesletten med 

omliggende teræn. Rogaland. 1:50000. 

1905. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/jp

g300dpi/amt2_stavanger- amt-

23_1905.jpg  

Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger 

amt nr 23: Mallesletten med 

omliggende teræn. Rogaland. 1:50000. 

1905. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/jp

g300dpi/amt2_stavanger- amt-

23_1905.jpg  
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23. Gramstadvegen 

Gramstadvegen ble anlagt som kjerrevei i årene 1860-1884 

fra Strondavika til Gramstad og muligens helt til grensen mot 

Hetland ved Fjogstad.
1

 Veien ble i følge Eggebøs veikart 

koblet på vei helt til Hana før 1896. I 1905 hadde i alle fall 

veien blitt utbygget helt nord til Fjogstad.
2

 Veien har samme 

trasé som dagens Fjogstadveien. 

 

 

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

2. Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger amt nr 23: Mallesletten med omliggende teræn. Rogaland. 1:50000. 1905. Hentet 

fra https://kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2_stavanger- amt-23_1905.jpg  

 

 

 

25. Bergsagelveien 

Bergsagelveien ble anlagt som kjerrevei mellom Horveveien 

ved Ims og Bergsagel i tiden før 1880. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger amt nr 14 sør: Kart over Stavanger amt. 1:200000. 1880. Hentet fra: 

https://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-14-soer_1880.jpg 

  

Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger 

amt nr 23: Mallesletten med 

omliggende teræn. Rogaland. 1:50000. 

1905. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/jp

g300dpi/amt2_stavanger- amt-

23_1905.jpg  

Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger amt 

nr 14 sør: Kart over Stavanger amt. 

1:200000. 1880. Hentet fra: 

https://www.kartverket.no/historiske/amt2/ 

jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-14-

soer_1880.jpg  
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26. Noredalsvegen 

Veien over Sviland mellom området rundt Gandsfjorden og Høgsfjorden hadde en utbygging som bar 

preg av grensen mellom Høyland og Høle. Det ble først bygget bygdeveier og kirkeveier fra hver sin ende 

i Høyland og Høle før de etter lang tid ble koblet sammen. Det kan derfor i følge Eggebø se ut som at 

veien gjennom Noredalen ikke ble ferdig som kjerrevei før i 1890.
1

  Man kan likevel se på kart fra 1882 

at veien er markert som veien til Høle kirke.
2

 Veien har nok fungert som rideveg også før dette. Veien 

som stod klar til å ferdes med hest og kjerre senest i siste del av1800-tallet kan likevel ikke ha vært av 

spesielt god kvalitet. Grude skriver at mange av disse veiene som ble anlagt på 1800-tallet i disse områdene 

ble klassifisert som veier i klasse 4
3

. Veiene kan altså verken ha vært sentrale eller hatt spesielt mye trafikk 

på dette tidspunktet. Sannsynligvis fungerte den i stor grad som bygdeveier for gårdene innover på Sviland 

mot Gandsfjorden og og Høle. 

 

 Veien hadde omtrent samme trasé som i dag, men dagens vei er noe rettet ut enn den gamle kjerreveien 

som hadde mer svinger. Den største ulikheten var at kjerreveien fra 1800-tallet ikke gikk inn der dagens 

vei går inn ved Vatnekrossen.
4

 Den gamle veien gikk på sørsiden av dagens vei vestover fra Auestad og 

møtte Kyrkjevegen omtrent der Gangeren kom opp fra Sandnes. Grunnen til dette må ha vært 

myromårdet som lå i Øvre Hana og mot Vatne på denne tiden. Ved å anlegge veien i høyden langs 

Hunnsrau og Skjeraberget unngikk man disse myrene.
5

 Drenering av dette området åpnet senere 

muligheten for å anlegge veien lenger nord. 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

2. Kartverket. Amtkartsamling. NGO. Stavanger amt nr 15: Kart over Terrænget mellem Stavanger og Ekersund: Rogaland. 

1:100000. 1882. Hentet fra: https://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-15_1882.jpg 

3. Grude, M. A. (1914). Jæderen 1814-1914. Bidrag til dens økonomiske og kommunale utviklingshistorie. Andre del. Side 

768. 

4. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

5. Norges geologiske undersøkelse. Løsmassekart. 
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27. Horvevegen 

 Horvevegen ble anlagt i 

Høyland og Høle i årene 1888-1891.
1

 

Veien hadde omtrent samme trasé 

som dagens Ryfylkeveien. Veistykket 

mellom Høle og Horve ser ut til å ha 

vært ei veifar også før denne 

utbyggingen.
2

 Veiene her har nok 

fungert som bygdeveier før de fikk en 

større betydning etter de ble koblet på 

veiene til Høyland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

2. Kart over områder rundt Høgsfjord tegnet av E. Meidell i 1853. 

  

Kartverket. Amtkartsamling. Stavanger amt nr 23: Mallesletten med 

omliggende teræn. Rogaland. 1:50000. 1905. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/jpg300dpi/amt2_stavanger- 

amt-23_1905.jpg  
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29. Daleveien 

 Veien mellom Hana ved Rovika til Strondavika ble anlagt 

som kjerrevei i årene 1884-1896, altså i årene etter 

Gramstadveien var ferdig.
1

 Hele veien fra Hana til Gramstad het 

muligens i begynnelsen Gramstadveien. Stykket av denne veien 

som ble anlagt i denne omgang var veistykket langs fjorden som i 

dag heter Daleveien. Veien ser ut til å ha gått i omtrent samme 

trasé som dagens Daleveien til Strondavika, men muligens noe 

lenger inn mot gårdene langs fjorden.
2

 Veien ser ut til å blitt bygget 

videre mot Dale mellom 1905 og 1915 
3

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

2. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

3. Eksesserplasskart madlamoen fra 1915. 

  

Kartverket. Amtkartsamling. 

Stavanger amt nr 23: Mallesletten 

med omliggende teræn. Rogaland. 

1:50000. 1905. Hentet fra 

https://kartverket.no/historiske/amt2/

jpg300dpi/amt2_stavanger- amt-

23_1905.jpg  
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30. Vågaveien 

Havnegaten, Vågaveien eller Vaagsveien, ble anlagt i 1896, men muligens ikke fullstendig som 

gjennomfartsvei før ut mot 1913.
1

 Veien ble raskt en av 

hovedfartsårene inn mot ladestedet Sandnes som en 

mer effektiv kobling mot øst enn båttrafikken over 

fjorden og Vågsgjerdveien via Skeiene.
2

 Veien gikk 

opprinnelig ut fra Gravarsveien noe lenger sør enn 

dagens Havnegata. Videre gikk den mellom Fjærå og 

Gandsfjorden omtrent der Havnegata i dag ligger og 

videre helt mot dagens Olav Vs plass. Denne veien 

fikk stor betydning for trafikkforbindelsen mellom 

Sandnes og Hana.
3 

 

 

 

 
1. Grude, M A. (1910). Sandnæs Historie 1860-1910. Sandnes. Ingvald Dahles boktrykkeri. Side 24-25. 

2. Jonasen, J. Schanche. (1964). Sandnes gjennom 100 år. Trekk av byens historie. Først bind. Sandnes kommune og Ingvald 

Dahle trykkeri. Side 102. 

3. Grude, M A. (1910). Sandnæs Historie 1860-1910. Sandnes. Ingvald Dahles boktrykkeri. Side 25. 

 

 

32. Svilandsveien 

Svilandsveien ble anlagt som kjerrevei i 1906 i samme trasé 

som dagens Espelandsveien.
1

 Veien koblet hovedveien ved 

Bråstein sammen med Sviland og Søredalen.  

 

 

 

 

 

 

 
1. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

  

Kartverket. Amtkartsamling. N. S. Krum 1899-1900. 

Kart over Sandæs med omgivelser. 1:1000. 1913. 

Hentet fra https://kartverket.no/historiske/amt2/ 

jpg300dpi/amt2_stavanger-amt-31_1899.jpg  

https://kartverket.no/Kart/Historiske-

kart/Historiske- kart-galleri/historiske-kart---

detaljer/? kartid=amt2_stavanger-amt-36-

soer_1938  
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34. Søredalsvegen 

 Veien over Sviland mellom området rundt Gandsfjorden og 

Høgsfjorden hadde en utbygging som bar preg av grensen mellom 

Høyland og Høle. Det er påstått at Søredalen hadde færre veier enn 

Noredalen mye på grunn av at gårdene i Søredalen var innenfor Høle 

og Ryfylke fogderi.
1

 Som i Noredalen ble det bygget bygdeveier og 

kirkeveier fra hver sin ende i Høyland og Høle før de etter lang tid 

ble koblet sammen. De første utbyggingen av kjerrevei her var 

Svilandsbrækken fra Høyland og Gjestelandsveien fra Høle. Selv om 

begge disse stod ferdige som kjerreveier allerede i 1840 skulle det gå 

lang tid før de ble koblet sammen. Byggingen av bro i enden av 

Svilandsbrækken skjedde en gang før 1843.
2

 Dette gjorde ferdselen 

gjennom Søredalen enklere. Likevel kan det i følge Eggebø se ut til at 

veien i Søredalen ikke i sin helhet stod ferdig som kjerrevei før i 1926, 

da det siste stykket mellom Seldal og Hommeland ble ferdig som 

kjerrevei.
3

 Dette viser utbyggingen til kjerrevei, men det har før dette 

vært veier av lavere kvalitet mange steder i omtrent samme trasé.
4

 

 

 

 
1. Høyland, minneskrift til kommunejubilet 1837-1937 

2. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

3. Eggebø. Aksel (1996). Slik bygde dei byen. Historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes. Sandnes: Eige forlag. 

Vegkart bakre permside. 

4. Kart over områder rundt Høgsfjord tegnet av E. Meidell i 1853. 

  

Kartverket. Rektangelmålinger. E. 

Meidell. 6B 8; 6B 12, 7A 5, 7A 9: 

Rogaland. 1:50000. 1853. Hentet fra: 

https://www.kartverket.no/ 

historiske/rektangelht50/jpg300dpi/r

ektangelht50_6b-8_1853.jpg  
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39. R13 

 Utbyggingen av Riksvei 13 på Austrått mellom E39 ved Hovemarka og Vatnekrossen ble 

ferdigstilt i år 2000.
1

 Veien ble dermed en del av hovedfartsåren mellom sør og nord fra E39 til store 

deler av de østlige delene av kommunen som Hana, Riska og også Sviland og Høle. Trafikken til disse 

områdene ble dermed ført utenfor sentrumsområdene, og også boligbebyggelsen på Austrått.  

 

 
1. Statens Vegvesen (2001). Konsekvensutredning Rv 13 Ryfylkeforbindelsen. Hentet fra: 

https://www.veg 
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