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Felles uttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsplan fra kommunen i Østre Agder 

Østre Agder regionråd jobber for positiv nærings- og samfunnsutvikling i kommunene Grimstad, Arendal, 
Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Åmli og Gjerstad. Et viktig prosjekt for utviklingen av regionen er 
sammenkoblingen av Sørlandsbanene og Vestfoldbanene gjennom den såkalte Grenlandsbanen. 
Grenlandsbanen er videre en viktig forutsetning for en fornyelse av hele Sørlandsbanen.  

Østre Agder regionråd gjennomførte i forbindelse med høringsuttalelsen til KVU Grenlandsbanen høsten 
2016 egne analyser som så på effekten av sammenkoblingen med utgangspunkt i en ny stasjon på 
Brokelandsheia i Gjerstad. Med den nye Grenlandsbanen kan man reise mellom Brokelandsheia og 
Porsgrunn eller Larvik på henholdsvis litt over 20- og 35 minutter. En reisetid med toget på 60 minutter 
medfører at man fra Brokelandsheia kan reise via Grenlandsbanen til Porsgrunn, Larvik, Skien, Torp, 
Tønsberg og Sandefjord.  

En stasjon på Brokelandsheia vil betjene hele Østre Agder. Toget vil være et meget konkurransedyktig 
transportmiddel også for de som er villig til å bruke bil eller buss 30 minutter for å komme til 
Brokelandsheia stasjon. Med ny e-18 mellom Tvedestrand og Arendal, og videre mot Brokelandsheia under 
planlegging, inkluderer dette Arendal kommune. Når stasjonen står klar vil den derfor ha et oppland på 
minst 75 000 innbyggere og være et attraktivt reisemiddel for et økende antall arbeidsreisene til Porsgrunn. 
I tillegg vil toget bli et meget attraktivt tilbud for fritids- og tjenestereisene til Oslo.  

Brokelandsheia er et område som har opplevd stor vekst de siste årene. Det er planer for ytterligere vekst, 
men usikkerhet rundt fremtidig utvikling utfordrer både planleggingen og viljen til å investere videre. 
Mulighetsrommet for pendling både til og fra Brokelandsheia øker hvis utviklingen fortsetter fordi det blir 
flere arbeidsplasser, samtidig som en større befolking gir flere potensielle reiser i forbindelse med arbeid 
eller fritid. 

I Nasjonal transportplan for 2018-2029 er planmidler for Grenlandsbanen tatt med i siste periode med 
ferdigstillelse i 2034. Østre Agder regionråd ser av forslaget til Jernbanedirektoratets handlingsprogram at 
flere strekninger og utbyggingsprosjekt utsettes med flere år. Grenlandsbanen forslås utbygget når 
InterCity er ferdig til Porsgrunn. Hva dette betyr, er vanskelig å tolke så lenge utbyggingen i andre del av 
perioden gjøres avhengig av årlige bevilgninger på statsbudsjettet.  

Ordførerne i Østre Agder regionråd samt opposisjonsleder i Arendal bystyre forventer at 
Jernbanedirektoratet følger opp Nasjonal Transportplan og sikrer at sammenkoblingen av Sørlandsbanen 
og Grenlandsbanen skjer snarest mulig.  
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