
Referat fra forarbeid til Plansmie – Workshop 
Mandag 12. jan. 09 
 
Gruppe 1: Intern infrastruktur
 
 
Svein Brattekleiv (sekretær), Knut Hagelia (leder), Ole Arthur Løite, Gunnar Ridderstrøm, 
Anne Grethe Grunnsvoll, Knut Erik Ulltveit, Elise Aasbø, Steinar Pedersen, Rolf Arne Skogli, 
Olav Brokeland, Elsa May Masdalen, Johan Østengen, Audun Engh, Kristine Øya, Øystein 
Øygarden, Jens Olav Lille-Østerholt 
 
 
Spørsmål til diskusjon/drøfting: 
 
1. Er det mulig å forbedre dagens trafikkmønster på Brokelandsheia, slik at det samlet 

sett blir til det bedre for alle trafikkanter (begrunn svaret), og i så fall hvilke 
muligheter har man/hvilke grep kan foretas? 

 
- Har blitt mindre trafikk i gata etter at Eurospar starta opp, og det må gjøres tiltak for å 

bedre dette 
- Må prøve å få til en sirkulasjonsmulighet (rundkjøring) slik at alle forretningene ligger 

like sentralt 
- Må få til forretninger/virksomheter som trekker folk til de områdene som ikke lenger får 

så mye besøk som tidligere 
- Ny avkjørsle fra E18 fra Øst som fordeler trafikk inn på området 
- Kan styre bruk av parkeringsplassene og lede trafikk og besøk 
- Legge til rette slik at flere folk ønsker å gå mer i området. Må ha noe å se langs veien fra 

Eurospar og nordover (er nå en strekning som ikke har forretninger)  
- Tomt nord for Europris må bebygges med  noe interessant og publikumsskapende 
- Innføre enveiskjørt vei i gata for å synliggjøre kjøremønsteret 
 
2. Hvor bør hovedveistrukturen/hovedinnfartsårene plasseres fra dagens sentrum inn 

mot et framtidig stasjonsområde? 
 
- Bør ha ny avkjørsle fra øst fra E18 og inn på området 
- Må få til en sirkulasjonsvei 
- Viktig å komme videre med planlegging av jernbanestasjonen 
- Vanskelig å avgjøre status på veiene i området. Da disse er like brede. Må skille mellom 

samleveier og internveier. Bør stramme opp veiene internt til et gaterom. 
- Kan bygge rundkjøring i krysset mellom sentrum sør(Eurospar) og sentrum nord. 
- Handlegata bør trekkes lengst mulig sørover 
 
 
3. Hvilke type møteplasser bør det legges til rette for på Brokelandsheia, og hvor bør 

de plasseres? 
 
- Bør være torg i området som Viking er etablert i dag. Her er også en bekk med vannspeil 

som kan inngå i et opparbeidet område. (Er regulert inn et torv framfor Viking i vedtatt 
reguleringsplan.) 

- Leikeplass mellom Bandage & Helseservice (tidl.  info-sør ) og Lyngrillen fungerer svært 
bra som møteplass for familier med unger 

- Nybøtjennene må ivaretas/ værnes mot utbygging for å planlegge gode møteplasser. 
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- Det bør anlegges en plass som kan fungere som møteplass både sommer og vinter. Om 
vinteren bør plassen kunne islegges og brukes som skøyteis. 

- Små møteplasser er bedre enn store som ikke blir brukt 
- Sp. om det er behov for kjørevei gjennom sentrumsområdet 
- Kan plassere parkeringsplassene på den ene siden av gata 
- Må ikke bygge ned Vikingetomta med en gang denne ev. blir frigjort 
- Tror ikke på gågater på Brokelandsheia, men på kombinasjonstrafikk (erfaring far andre 

lignende steder viser dette) 
- Bør rydde opp i trafikkbildet i området Bobit, Cinderella og Eurospar. Det kan anlegges 

ny hovedadkomst inn mellom Lyngrillen og Bobit og stenge eksisterende adkomst inn på 
området sør for Bobit. Åpne adkomst fra rundtkjøring og få direkte adkomst inn til 
Cinderella.  

- Gata må ikke tilrettelegges for trailere. Denne må innsnevres slik at det blir vanskelig å 
kjøre for større biler 

- Det mest avgjørende for besøk på området er ikke veiene. Disse har god nok standard. Det 
mest avgjørende er hvordan de forskjellige kundeskapende virksomhetene plasseres på 
området 

 
 
4. Bør vi ha et torg på Brokelandsheia – senteret av sentrum?  Hvor bør dette i så fall 

ligge og hva bør torget på Brokelandsheia inneha; hvilken funksjon, hvilke kvaliteter 
etc.? (Det ligger i dag, i vedtatt reguleringsplan, et torg plassert i forkant av Viking). 

 
- Hvorfor må torget ligge ved den store matbutikken som alt har nok av kunder? 
- Kan legge en annen aktivitet nord på området som trekker kunder, eks. polutsalg. Det må 

tydeliggjøres at vi skal ha polutsalg på Brokelandsheia 
- Kan bygge flere torg på området, eks torg i tilknytning til leikeplassen ved skysstasjonen.  
- Kan legge flere funksjoner/aktiviteter til eksisterende leikeplass 
- Er usikker på behovet for torg. Har blitt mindre interesse for å stille ut varer og 

torghandel. Et torg kan bli missbrukt til uønska handelsvirksomhet. Det kan være behov 
for et aktivitetstorg. 

 
 
5. Hvordan kan man oppgradere og forskjønne det eksisterende Brokelandsheia og om 

mulig;) gjøre stedet enda mer attraktivt? 
 
- Må ha mer grønt på området (tre, blomster m.m.) 
- Må se kost/nytte av beplantning 
- Beplantning burde ikke være lovlig. Ev. beplantning bør kunne fjernes om vinteren for å 

lette rydding av snø. 
- Bør være en grønn lunge der torvet skal være. 
- Ta vare på det naturlige grønne i området som er gratis (skog, lyng, gress m.m.) Ikke 

spreng mer i nærområdet til sentrum. 
- Bør plante langs ytterkantene til sentrumsområdet og få fram at området framstår som et 

sentrum/by 
- Har tapt en del muligheter og naturlige grøntområder fordi mye skog er fjerna. Bør bruke 

skogen som et grøntanlegg. 
- Kan plante trebanker med lokale tre som kan flyttes ut i byggeområdene 
- Gammelt prosjekt med utplassering av treskulpturer kan nå realiseres og plasseres på øde 

områder som ikke skal bygges på en stund 
- Kan forskjønne vannveien gjennom området fra Nybøtjennene og nordover. Dam på 

østsida av E18 kan brukes til skøyteis om vinteren 
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6. Hvilke grep bør man ta for å gjøre Brokelandsheia universelt utformet; tilgjengelig 
for flest mulig? 

 
- Kan lage en positiv sak ved å invitere rullestolbrukere og svaksynte inn på området 
- Er for liten tilpasning av overganger fra fortau til vei og fotgjengerfelt 
- En del stolper står plassert i fortauene og der folk skal gå 
- Ved anlegging av nye fortau og gang- og sykkelveier skal disse ha maks stigning på 5% i 

tettbygde områder (Ikke lovfestet) 
 
 
7. Hva bør man tenke på i forhold til å tilpasse seg en framtidig jernbanestasjon?  
 
- Må ta høyde for at vi får både gods og persontrafikk. Og må tilrettelegge for dette 
- Må ha bussterminal  og langtidsparkering for personbiler og busser 
- Må få avklart hva som er positivt og negativt med en jernbanestasjon i området 
- Knutepunktene har alltid skapt utvikling 
- Må på en måte sikre at ikke E18 blir flytta ut av området. Er det plass til en 4-felts 

motorvei der traseen ligger i dag? 
- Bør påvirke til å framskynde bygging av ny jernbanestasjon  
- Må ha god atkomst til en jernbanestasjon, og må ikke bygge inne denne muligheten 
- Brokelandsheia kan bli en stasjonsby 
- Må være en attraktiv gate mellom sentrumsområdet og jernbanestasjonen slik at reisende 

besøker området 
- Kan krysse jernbanen lenger sør der jernbanen går i tunnel for å bygge på vestsiden av 

jernbanetraseen opp mot Grytingområdet. 
- Kan utvide eksisterende boligfelt og bygge på åsen mot jernbanetraseen. Samtidig bør det 

etableres en ny avlastningsvei mot jernbaneområdet fra sør 
- Må ha lobbyvirksomhet for å få fortgang i jernbaneutbyggingen 
- Bør raskt finne ut av hvordan jernbanen helst bør likke for at dette skal være best for 

brokelandsheia/ byen. (Jernbaneverket må da rette seg etter dette.  
 
 
8. Hvilken funksjon bør området rundt en jernbanestasjon ha? 
 
- Må ha muligheter for å komme seg videre med andre transportmidler 
- Rask atkomst til sentrumsområdet (hotell og andre nødvendige funksjoner) 
- Parkeringsplasser for personbiler kan bygges i fjellhall, men det er usikkert om fjellet 

egner seg til dette 
- Må finne ut av hvordan stasjonen kan bli en magnet for byen 
- Kan bruke stasjonen til dagpendling ut og inn av området. Gjerstad kan være en 

bostedskommune, ev. en arbeidsplass 
- Viktig med god kommunikasjon for å komme til arbeidsplassene. Positivt for handel og 

aktivitet 
- Ved ev. kommunesammenslåing er det viktig at det etableres en ny jernbanestasjon 
- Hvordan kan vi tilrettelegge for å få jernbanestasjon på Brokelandsheia? Dette bør være 

utgangspunkt for videre planlegging.  
- Bør skille utredning av jernbanetraseer og stasjonsområdet for å få fortgang i planlegging 

og bygging 
- Hva slags overgang skal vi ha til andre transportsystemer for å avlaste veisystemet 
 
 
9. Hvordan løser vi framtidig parkering? 
- Er tidligere planlagt parkeringsplasser nær jernbanestasjonen 
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- Kan bygge fjellhall.  
- Kan trekke jernbanestasjonen lenger nord enn det som er antydet foreløpig og anlegge 

parkeringsplasser nær Bjordammen. 
- Bygging av parkeringsplasser koster penger. Skal det være gratisparkering på alle plasser 

– også langtidsparkering? Langtidsparkeringsplasser bør kanskje koste penger for å kunne 
finansiere større sikkerhet på disse plassene 

- Kan bygge parkeringsplasser i underetasjen til forretningsbygg og under selve 
jernbanetrase. 

 
 
Andre forhold 
Må tilrettelegge for industri i området for å skape arbeidsplasser 
 
 
 
Gjerstad 15.01.09 
Svein Brattekleiv 
Ref 
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