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Egersund jernbanestasjon. Foto: Ukjent/DF
Jærbanen er navnet på jernbanestrekningen mellom Egersund og Stavanger.
Diskusjonen om Jærbanen startet i 1860-åra. Da banen ble vedtatt bygget som smalsporbane1) av
Stortinget den 3. juni 1875 var det etter en bred og grundig debatt om valg av linje, sporvidde,
ﬁnansiering og alle andre momenter som måtte vurderes når det gjaldt en så stor investering. Det
som skulle bygges i denne omgang var først og fremst en distriktsbane for Stavanger, Sandnes, Jæren
og Egersund. Dessuten skulle banen være et tilbud for reisende med båt som ville unngå strekningen
langs Jærkysten. Kostnaden var stipulert til 1 096 000 spesidaler. Av dette var 344 000 spesidaler
oﬀentlige og private tilskudd fra distriktet. På lang sikt skulle banen også være utgangspunkt for en
jernbanelinje langs kysten mellom Stavanger og jernbanenettet på Østlandet.
Anleggsarbeidet ble startet i september samme år, og 27. februar 1878 var det klart for oﬃsiell
åpning. Nøyaktig kl. 12 rullet åpningstoget over Jernbanebrua og inn på Jernbanestasjonen i sentrum.
Rett etter togets ankomst ble banen oﬃsielt åpnet av statsråd Nils Vogt, og deretter var det frokost
på Hotel Jæderen før toget returnerte til Stavanger og festen fortsatte.

Sommerruter 1890.
Ved åpningen disponerte Jærbanen ﬁre lokomotiver, ulike passasjervogner med en samlet kapasitet
på 716 plasser og 40 godsvogner. Den hadde en lengde på 76,3 km, og reisetiden mellom Egersund
og Stavanger var tre timer og tjue minutter.
Flekkefjordbanen grenet av fra Jærbanen ved Eie pens, ca. 1,3 km fra jernbanestasjonen i sentrum.
Denne strekningen ble en sidelinje etter Flekkefjordbanens åpning i 1904.
Jærbanen ble bygd om til normalspor2) når det nærmet seg åpning av Sørlandsbanen, som oﬃsielt
fant sted 1. mai 1944. Fra da av ble traﬁkken mellom stasjonen på Eie og stasjonen i sentrum betjent
av Eiegubben inntil det var slutt i 1952. Ved omleggingen til normalspor ble traseen for Jærbanen
endret ﬂere steder, og banelengden mellom Stavanger og jernbanestasjonen på Eie ble redusert til
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73,1 km.
En ny milepel i banens utvikling var elektriﬁseringen som var gjennomført våren 1956. Fra 3. juni
1956 var det oﬃsiell elektrisk drift på hele banestrekningen.
I 1991 ble dagens konsept3) for drift av Jærbanen etablert. Før nyordningen var traﬁkken 650 000
reisende årlig. I løpet av de første 10 årene ble lokaltraﬁkken ﬁredoblet. Etter den tid har nytt rullende
materiell blitt satt inn, og i 2009 ble dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes åpnet. I 2010 var
antall årlig reisende med Jærbanen ca 3 mill., og reisetiden mellom Egersund og Stavanger er 1 time
og 8 minutter. Avstanden mellom Stavanger og Egersund er 74,71 km. 4)
1)

Sporvidde 1067 mm
2)

Sporvidde 1435 mm
3)
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