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Dobbeltspor fra Sandnes til Eigersund

Sandnes, Klepp, Time, Hå og Eigersund kommune ønsker dobbeltspor fra Sandnes
til Eigersund prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023.

Jærbanen er i stor grad styrende for tettsteds- og stasjonsbyutviklingen, bosetning og
næringsutvikling på Jæren. Gjennom bevisst arealplanlegging de siste årene, har
jernbanen styrket sin posisjon ytterligere. Vekst og fortetting har skapt behov for en
ny jernbane med dobbeltspor fra Sandnes til Egersund som ryggrad i
kollektivsystemet på Jæren.

Dersom kollektivandelen av reisene mellom Sandnes og Egersund skal økes, må det
innføres et moderne dobbeltspor på strekningen. På denne strekningen bor det over
40 000 mennesker i tillegg til nær 50 000 mennesker i Sandnes i gang og
sykkelavstand fra jernbanestoppene. Ved å satse på utbygging av dobbeltspor kan
jernbanen fremstå som et høyverdig og attraktivt kollektivsystem, og Stavanger-
regionen og Jæren bindes sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

En videreføring av dobbeltsporet kan bidra til å løse bolig- og transportbehovet i
regionen, samtidig som det er en viktig forutsetning for å konsentrere boligbyggingen
i tettstedene og stasjonsbyene for å redusere nedbygging av landbruk. Med et
moderne dobbeltspor på plass åpner det seg nye muligheter i allerede utbygde
bygde tettsteder og stasjonsbyer, og i nye utbyggingsområder sør for Vigrestad som
ikke ligger på jordbruksjord.

Rushtrafikken mellom Sandnes og Stavanger, via næringsområdet Forus, er blitt et
regionalt problem. Et dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund kan bidra til å
redusere personbil trafikken fra Jæren til dette området.
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