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Sammendrag 
 

Kristiansand og Vennesla kommuner har igangsatt reguleringsarbeid for Støleheia sør, hvor det 
skal reguleres for energiforedlende virksomheter. Det foreligger ikke konkrete planer om hvilke 
virksomheter som skal etableres, og reguleringsformålet tillater både etablering av batterifabrikk 
som vil ha mange ansatte, og datalagringssenter med få ansatte. Med mange ansatte i planområdet 
vil dette sannsynligvis medføre overbelastning av eksisterende T-kryss rv. 9 x fv. 3922 Stølevegen, 
og et evt. nytt T-kryss på rv. 9. 

Rapportens hovedmål er å gi svar på hvor stor trafikkøkning som kan aksepteres i eksisterende 
kryss, med og uten venstresvingefelt. Denne vurderingen er også representativ for etablering av et 
nytt kryss lengre sør på rv. 9.  

Rv. 9 er forkjørsregulert. Kapasiteten i Stølevegen avhenger i stor grad av gjennomgående 
trafikkmengde på rv. 9. I dag er det registrert rundt 500 bilturer i makstimen kl. 15-16 til sammen i 
begge retninger på rv. 9. Med dette er det god kapasitet ut fra Stølevegen, og belastningsgraden er 
kun 10%. Trafikkmengden på Stølevegen er svært liten, og det er tilnærmet ingen forsinkelser i 
krysset i dag.  

Venstresvingefelt etableres som et fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak. Krav til etablering 
av venstresvingefelt avhenger av fartsgrense og trafikkmengde for gjennomgående og 
venstresvingende trafikk. I dagens trafikksituasjon er det estimert mindre enn 10 venstresvingende 
biler pr. time fra rv. 9 nord i dimensjonerende time (kl. 15-16). Dette er lavere enn 20, som er kravet 
for å etablere venstresvingefelt ved gjeldende trafikkforhold. Venstresvingefelt er likevel et aktuelt 
trafikksikkerhetstiltak i dagens kryss, grunnet høy tungtrafikkandel og lang og bratt nedoverbakke 
på rv. 9.  

Sett i betraktning av usikkerhet i estimerte svingebevegelser i dagens situasjon, pluss usikkerhet for 
anslag om retningsfordeling av nyskapt trafikk, samt trafikksikkerhetsaspektet, er grunnlaget for å 
forsvare økt trafikk på sideveien i dagens kryss tynt. På dette grunnlag konkluderes det med at 
dagens kryss ikke er egnet for en trafikkøkning på sideveien. Venstresvingefelt på rv. 9 må 
etableres før utbygging av planområdet. 

Med etablering av venstresvingefelt i dagens kryss, er det beregnet at Stølevegens praktiske 
kapasitet (i retning ut i krysset) er omtrent 360 kjøretøy pr. time (kl. 15-16). Med denne 
trafikkøkningen vil trafikkavviklingen på rv. 9 forbli tilnærmet uhindret, og forsinkelsen i Stølevegen 
vil bli små. En trafikkøkning i Stølevegen utover dette vil i stor grad kun medføre større forsinkelser 
og lengre køer i Stølevegen. Dersom trafikkmengden blir vesentlig større enn tilfartens kapasitet, vil 
dette kunne påvirke trafikksikkerheten i krysset. 

Utbygging av planområdet og tilstøtende plan «Områderegulering for Støleheia» bør ikke medføre 
en større trafikkøkning enn 280 kjøretøy pr. time til sammen. Dette setter begrensninger for hva 
som kan etableres. Det er estimert at en makstimetrafikk på 280 kjøretøy pr. time tilsvarer trafikk fra 
rundt 1100 arbeidsplasser i området.  
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1. Innledning 
 

Kristiansand og Vennesla kommuner har igangsatt planlegging av områderegulering for 
energiforedlende virksomhet på Støleheia. Plannavnet er «Områderegulering for energiforedlende 
virksomhet – Støleheia sør». ViaNova Kristiansand AS er i denne sammenheng engasjert av KNAS 
og Kristiansand kommune for å utarbeide en trafikkanalyse.  

Støleheia ligger langs rv. 9 omtrent 15 km nord for Kristiansand sentrum, og ligger både i 
Kristiansand og Vennesla kommune. Planområdet er tilstøtende til Støleheia avfallsanlegg og Bulks 
datalagringssenter. Tilstøtende plan «Områderegulering for Støleheia» i Vennesla kommune er 
under utbygging. Utbygging av planområdet vil medføre en trafikkøkning, og konsekvensene av 
dette må analyseres.  

Rapportens hovedmål er å svare ut hvor mye økt trafikk som kan aksepteres med dagens T-kryss, 
og med utbedring med venstresvingefelt. Rapporten setter derfor søkelys på kapasitetsberegninger 
og tekniske vurderinger. Det er også utført et arbeid for å vurdere andre kapasitetsøkende tiltak, 
deriblant ombygging til rundkjøring, men rapporten går ikke inn i dybden på dette. Da det er svært 
stor usikkerhet i hvor mye trafikk som vil genereres av utbyggingen, da man ikke har avklart hvilke 
typer virksomheter som etableres, er det lite fokus på dette i rapporten.  

Da tilstøtende reguleringsplan er under utbygging, vil beregnet akseptabel trafikkøkning vise til hvor 
mye trafikk reguleringsplan «Områderegulering for Støleheia» og «Områderegulering for 
energiforedlende virksomhet – Støleheia sør» kan generere til sammen. 

Det er en pågående prosess om planforslaget skal etableres med et nytt kryss på rv. 9 sør for 
dagens kryss. Kapasitetsvurderingene av dagens kryss kan overføres til et eventuelt nytt kryss og 
adkomstvei lengre sør. For enkelhetsskyld er det kun eksisterende kryss som omtales i rapporten.  

 
Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er markert med sort.  
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2. Reguleringsplan 
 

Reguleringsplanen legger opp til etablering av energiforedelende virksomhet, f.eks. batterifabrikk, 
hydrogenfabrikk, datalagring eller annen tilsvarende industri. Kristiansand kommune har skissert 
tomter og adkomstveier i området. Samlet tomteareal er rundt 1,3 km2.  

Det ene veialternativet er å etablere adkomstvei fra fv. 3922, slik at adkomst fra hovedveinettet til 
planområdet blir fra dagens kryss rv. 9 x fv. 3922. Dette vises som vei 2 i figuren nedenfor. Det 
andre veialternativet viser et nytt kryss på rv. 9 sør for dagens kryss (vei 3 i figuren).  

Kapasiteten vil være tilnærmet lik i nytt kryss som i dagens kryss. Dersom ny vei og nytt kryss 
etableres lengre sør, vil noe av eksisterende trafikk på Stølevegen overføres til ny vei og nytt kryss. 
Hvor mye nyskapt trafikk som kan tillattes med den ene eller andre veiløsningen, blir dermed også 
tilnærmet identisk.   

 
Figur 2: Skisserte vei- og tomteløsninger (Kristiansand kommune, sept. 2021). Blå linjer viser veier i alt. 1, 
oransje linjer viser veier i alt. 2. Rv. 9 sees i bunnen av bildet. Tomtene er markert med bokstaver A-E. 
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3. Dagens trafikksituasjon 

3.1 Veier og kryss 
Rv. 9 har høy standard med veibredde 6,5 m og gul midtstripe. Rv. 9 er forkjørsregulert og 
fartsgrensen er 70 km/t. Eksisterende veikryss mot Støleheia avfallsanlegg ligger nesten på toppen 
av en 5 km lang sammenhengende stigning. Fv. 3922 Stølevegn har høy standard med veibredde 
7,5 m og gul midtstripe. Trafikk fra Stølevegen har vikeplikt i kryss med rv. 9.  

Dagens kryss rv. 9 x fv. 3922 Stølevegen er utformet med et 50 m langt høyresvingefelt fra sør og 
trafikkøy i Stølevegen. Stigningen i krysset er ca. 4,5 % på rv. 9 i nordgående retning. Stølevegen 
faller inn mot krysset med ca. 4,5 %.  

 
Figur 3: Flyfoto av dagens kryss rv. 9 x fv. 3922 

3.2 Trafikkmengder 
Nasjonal vegdatabank (NVDB) oppgir ÅDT på rv. 9 til 3700, og ÅDT 2000 på fv. 3922 Stølevegen. 
ÅDT fra NVDB stemmer godt overens med radarmålingene på rv. 9, mens radarmålinegen viser en 
vesentlig lavere trafikkmengde på Stølevegen.

 
Figur 4: Dagens situasjon. Gjennomsnittlig trafikkmengde pr. døgn (ÅDT) og tungtransportandel. 

I mars og april 2021 ble det utført automatiske tellinger på rv. 9 og fv. 3922 Stølevegen. Det ble talt 
kontinuerlig i ca. fire døgn fra 08.03. til 12.03.2021, og i to døgn fra 10.04 til 12.04.2021. Tellingene 
ble gjort i tre ulike tellesnitt (rv. 9 sør for kryss, rv. 9 nord for kryss og Stølevegen) der to tellesnitt 
ble talt samtidig. Data fra tellingene viser antall kjøretøy, fordelt på lengde og retning, samt 
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hastighet. Tellingene viser derimot ikke svingebevegelsene i krysset. Med telling i kun to av tre snitt 
samtidig er grunnlaget for å estimere svingebevegelse mangelfullt, og antall biler på hver 
svingebevegelse er noe usikkert.  

 
Figur 5: Timestrafikk på rv. 9 pr. dag og retning 

 
Figur 6: Makstimetrafikk og svingebevegelser i dagens situasjon. 

3.3 Trafikkavvikling 
Trafikkavviklingen i dagens situasjon er uproblematisk. Se kapittel 5 for detaljer.  

3.4 Hastighet 
Hastighetsregistreringene viser gjennomsnittlig hastighet litt over fartsgrensen, 75 km/t i sørgående 
retning (nedoverbakke) og 73 km/t i nordgående retning. Registreringene viser også at noen kjører 
veldig fort. 85-prosentil er målt til 82 km/t og 81 km/t, og flere biler er målt til hastigheter over 100 
km/t. 
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4. Fremtidig trafikksituasjon 

4.1 ÅDT 
Hvor mye trafikk som genereres av utbyggingen i planområdet er i hovedsak avhengig av: 

- Hvilke virksomheter som etableres 
- Antall ansatte 
- Ansattes bilførerandel 

Det er pr. dags dato ingen konkrete planer om hva som skal etableres utover energiforedlende 
virksomhet. Det er dermed stor usikkerhet i hvor mye trafikk som vil genereres. Planområdet er stort 
og kan potensielt huse flere tusen ansatte. Kristiansand kommune har vurdert at 500 ansatte er et 
realistisk estimat for videre planlegging.  

Ved 500 ansatte vil det genereres 1000 arbeidsreiser hver dag til og fra planområdet. Forholdene 
tilsier en svært høy bilandel. Med mindre det etablerers effektive tiltak for å reise på andre måter 
enn å kjøre egen bil, vil bilførerandelen sannsynligvis være rundt 90 %. Med dette vil det være 900 
daglige arbeidsreiser med bil til- og fra planområdet. Andre typer reiser som vareleveranser og 
tjenestereiser, vil komme i tillegg.  

Utbygging av virksomheter i reguleringsplan «Områderegulering for Støleheia» i Vennesla 
kommune, er estimert å generere 800-900 bilturer pr. døgn (ref. planbeskrivelsen).  

4.2 Retningsfordeling 
Det forventes at mesteparten av trafikken til planområdet kommer fra sør. For fremtidige ansatte, vil 
de aller fleste i influensområdet ha best og raskest vei fra rv. 9 fra Mosby i sør. Korteste vei fra 
Vennesla er også fra sør. Kun bosatte i indre bygder eller nordover langs rv. 9 vil ha raskest 
adkomst fra rv. 9 nord. Mesteparten av tungtransporten forventes også å komme fra sør, som er 
forbindelse mot havn, jernbane, flyplass og E18. Det antas at 90 % av trafikken til og fra 
planområdet vil trafikkere rv. 9 sør og at 10 % vil trafikkere rv. 9 nord. Dette legges til grunn i 
kapasitetsberegningene.  
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5. Kapasitetsberegninger og utbedring av kryss 
 

Veisystemet i Norge skal dimensjoneres etter den 30. høyeste timetrafikken over året, og 
dimensjonerende kø bør ikke overstiges i mer enn 10 % av tilfellene. Makstimen fra de korte 
telleperiodene i mars og april 2021 benyttes som dimensjonerende timestrafikk i dagens situasjon. 
(Nærmeste kontinuerlige trafikktellepunkt på rv. 9 hadde en lav oppetid i 2021. Det foreligger derfor 
ikke data for å kunne justere registrert timetrafikk opp eller ned for å vise til 30. høyeste verdi 
gjennom året.)  

Kapasitetsberegningene er utført i SIDRA Intersection 9. Kapasitetsberegningene gjøres for en 
fremtidig situasjon flere år frem i tid. Innen planområdet er ferdig utbygd, forventes det derfor en 
generell trafikkvekst. Det er lagt til grunn en trafikkvekst på 20 %. Til sammenligning, er det 
fremskrevet en trafikkvekst på rundt 28 % på landsbasis i Nasjonal transportplan frem til år 2041. I 
tillegg kommer nyskapt trafikk til- og fra planområdet. 

Resultatene fra de ulike beregningene oppsummeres ved beregnet belastningsgrad, gjennomsnittlig 
forsinkelse og lengste kø. Belastningsgrad er gitt ved x = volum / kapasitet. Teoretisk kapasitet i et 
kryss eller en tilfart er ved x=1,0, mens praktisk kapasitet er noe lavere, ved x=0,85-0,90. Lengste 
kø er beregnet for 90-prosentilen, dvs. at køene kun vil bli lengre enn dette i 10 % av tilfellene. 

5.1 Dagens situasjon 
Svingebevegelsene i kryss rv. 9 x fv. 3922 i makstimene i dagens situasjon vises i figuren nedenfor. 

 
Figur 7: Makstimetrafikk i kryss rv. 9 x fv. 3922 i dagens situasjon 

Tabell 1: Beregningsresultater for dagens situasjon i makstime morgen kl. 07-08. 

Tilfart Felt Belastningsgrad Forsinkelse [s] Lengste kø [kjt.] 
Rv. 9 sør 1 0,05 0 0 

2 0,03 7 0 
Stølevegen 1 0,02 7 0 

 2* 0,01 5 0 
Rv. 9 nord 1 0,13 1 0 

* ikke markert som eget felt, men det er plass til to biler i bredden ved vikelinja. 

Tabell 2: Beregningsresultater for dagens situasjon i makstime ettermiddag kl. 15-16 

Kl. 07-08 Kl. 15-16

Rv. 9 nord Rv. 9 nord
200 95 150 320

175 25 140 10

5 10
15 20 60 70

Stølevegen Stølevegen
60 20

90 40 310 10

190 130 200 320
Rv. 9 sør Rv. 9 sør
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Tilfart Felt Belastningsgrad Forsinkelse [s] Lengste kø [kjt.] 
Rv. 9 sør 1 0,19 0 0 

2 0,01 7 0 
Stølevegen 1 0,10 8 1 

 2* 0,01 6 0 
Rv. 9 nord 1 0,09 1 0 

* ikke markert som eget felt, men det er plass til to biler i bredden ved vikelinja. 

Kapasitetsberegningen viser at det er tilnærmet uhindret trafikkflyt i kryss rv. 9 x Stølevegen i 
dagens situasjon, både i morgen- og ettermiddagsrushet. Nordgående trafikk på rv. 9 går uhindret 
gjennom krysset. Venstrevsingende trafikk fra rv. 9 nord må av og til stoppe i noen sekunder og kan 
da potensielt føre til at biler bak også må stoppe. Da trafikkmengden på rv. 9 i sørgående retning er 
relativt lav, vil det svært sjeldent dannes kø. Det er lite trafikk ut fra Stølevegen og det dannes 
sjelden kø.  

Det er i tilfarten fra Stølevegen det først vil oppstå kø, da denne tilfarten har vikeplikt. 
Dimensjonerende time blir når trafikkmengden ut fra planområdet og Stølevegen er størst. Dette vil 
forekomme på ettermiddagen.  

5.2 Krav til venstresvingefelt 
Venstresvingefelt etableres som et fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesens 
håndbok N100 stiller krav til når venstresvingefelt skal etableres. Figur 4.6 i N100 (se figur 9 
nedenfor) viser når venstresvingefelt skal etableres basert på hastighet og trafikkmengde. 
Venstresvingefelt skal etableres når man er innenfor det skravert område i figuren. Der det ikke er 
krav om venstresvingefelt, anbefales det likevel å vurdere venstresvingefelt som et trafikk-
sikkerhetstiltak. Figuren nedenfor viser figur 4.6 fra N100, og markering av trafikkmengden i dagens 
situasjon i morgen- og ettermiddagsrush. 

 
Figur 8: Kontroll for krav om venstresvingefelt. 

Figuren viser at det med dagens trafikkmengde ikke er krav om venstresvingefelt i kryss rv. 9 x fv. 
3922. Figuren viser også at kravet vil utløses selv ved en liten trafikkøkning på Stølevegen. En 
økning på kun 10 bilturer pr. time fra rv. 9 nord i ettermiddagsrushet vil utløse kravet.  

Selv med dagens trafikkmengder med liten venstresvingende trafikk fra rv. 9 nord, vil venstre-
svingefelt være et aktuelt trafikksikkerhetstiltak. Risiko for påkjøring bakfra er reell da det er mye 
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tungtrafikk på rv. 9 og krysset befinner seg i en lang og bratt nedoverbakke. Etablering av 
venstresvingefelt vil redusere risikoen da venstresvingende trafikk ikke vil hindre øvrig trafikk.  

5.3 Kapasitet i dagens kryss 
Utbygging av Støleheia kan ikke generere mer enn 10 bilturer pr. time fra rv. 9 nord før krav om 
venstresvingefelt blir utløst. Sett i betraktning av usikkerhet i beskrivelse av dagens situasjon, der 
det ikke foreligger eksakte tellinger av venstrevsingende trafikk, samt usikkerhet for anslag om 
retningsfordeling av nyskapt trafikk, er grunnlaget for å forsvare økt trafikk på sideveien i dagens 
kryss tynt. Tar man i tillegg hensyn til trafikksikkerhetsaspektet, kan det konkluderes med at dagens 
kryss ikke er egnet for en trafikkøkning på sideveien. Dette til tross for at det er vesentlig 
restkapasitet både på rv. 9 og fv. 3922.  

Etablering av venstresvingefelt i kryss rv. 9 x fv. 3922 må legges til grunn i reguleringsplanen.  

5.4 Kapasitet med venstresvingefelt 
Beregningen er gjort for en fremtidig situasjon flere år frem i tid. En generell trafikkvekst på 20 % fra 
i dag er lagt til grunn. Målet med beregningen er å finne kapasiteten på Stølevegen som er tilfarten 
med lavest kapasitet.  

Kapasitet i Stølevegen er beregnet å være rundt 360 kjøretøy pr. time i retning rv. 9. Det vil si en 
trafikkøkning på omtrent 290 kjøretøy pr. time fra dagens nivå samt en økning på 280 kjøretøy pr. 
time utover den generelle trafikkveksten frem til området er utbygd. Dette betyr at utbyggingen på 
Støleheia (samlet i begge reguleringsplanene) kan gi en trafikkøkning på 280 kjøretøy pr. time før 
kapasiteten i fremtidig T-kryss med venstresvingefelt er nådd.  

Med 360 kjøretøy pr. time, vil belastningsgraden i Stølevegen være på grensen til tilfartens 
praktiske kapasitet ved x≈0,85. Estimert trafikkmengde på ulike svingebevegelser i en fremtidig 
situasjon ved tilfartens praktiske kapasitet, vises i figuren nedenfor. Resultatene fra kapasitets-
beregningene vises i påfølgende tabeller.  

 
Figur 9: Svingebevegelser i makstime ettermiddag, ved kapasitetsgrense for Stølevegen. 

I dette beregningseksempelet er det beregnet en like stor trafikkmengde inn til planområdet som ut 
fra planområdet i makstimen. Dette for å vise til et scenario med skiftarbeid. Stor trafikkmengde inn 
til planområdet fra sør påvirker i liten grad kapasiteten ut fra Stølevegen.  

 

Kl. 15-16 - Kapasitetsgrense Stølevegen

Rv. 9 nord
200 400

160 40

40
320 360

Stølev
300

365 260

480 625
Rv. 9 sør
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Tabell 3: Beregningsresultater kapasitetsgrense i Stølevegen ettermiddag kl. 15-16 

Tilfart Felt Belastningsgrad Forsinkelse [s] Lengste kø [kjt.] 
Rv. 9 sør 1 0,22 0 0 

2 0,16 7 0 
Stølevegen 1 0,86 28 7 

 2* 0,05 6 0 
Rv. 9 nord 1 0,07 11 0 

2 0,09 0 0 
* ikke markert som eget felt, men det er plass til to biler i bredden ved vikelinja. 

5.5 Konsekvenser av økt trafikk i Stølevegen 
Da rv. 9 er forkjørsvei, vil trafikk fra Stølevegen i liten grad påvirke trafikkavviklingen på rv. 9 så 
lenge venstre- og høyresvingefeltene har tilstrekkelig lengde. Økt trafikk fra planområdet vil derfor i 
stor grad kun påvirke trafikkavviklingen i Stølevegen. Selv med en trafikkmengde i Stølevegen over 
360 kjøretøy pr. time pr. retning (tilfartens beregnede praktiske kapasitet), vil dette kun medføre 
lengre køer og økte forsinkelser i Stølevegen. Ellers vil det ikke føre til andre konsekvenser. 
Dersom trafikkmengden imidlertid blir vesentlig større enn tilfartens kapasitet, vil dette medføre 
negative konsekvenser for trafikksikkerheten i krysset. 

5.6 Høyresvingefelt i Stølevegen 
Etablering av høyresvingefelt i Stølevegen kan øke kapasiteten i tilfarten. Effekten av et 
høyresvingefelt avhenger av feltets lengde og høyresvingende trafikkmengde. Siden det kun 
forventes at 10 % av trafikken fra planområdet vil svinge til høyre (nordover), trenger ikke feltet 
være lengre enn 10 m, men effekten av feltet vil også være liten.  

5.7 Kapasitet i rundkjøring 
Dersom krysset utformes som rundkjøring, vil kapasiteten i Stølevegen økes betraktelig. Beregnet 
praktisk kapasitet i Stølevegen vil da være rundt 750 kjøretøy pr. time ut i rundkjøringen. Økt 
kapasitet i Stølevegen skyldes økt prioritering, men mindre prioritering av trafikk på rv. 9. 
Rundkjøring vil medføre en geometrisk forsinkelse for all trafikk på rv. 9. Selv med 750 kjøretøy pr. 
time ut fra Stølevegen, vil det ikke oppstå vesentlige køer i morgen- eller ettermiddagsrushet i noen 
av tilfartene. 

5.8 Trafikkmengde og arbeidsplasser 
Utbygging av Støleheia bør samlet i begge reguleringsplanene ikke generere mer enn 280 bilturer 
pr. time i retning fra planområdet. Dette setter begrensninger for hva som kan etableres. Avsnittet 
nedenfor estimerer hvor mange arbeidsplasser dette tilsvarer da dette kan være et enklere mål for å 
beskrive begrensningene. 

Ulike virksomheter generer ulike trafikkmengder og ikke minst ulike reisemønster og døgn-
fordelingskurver. Det vil derfor være usikkerhet i omregning fra bilturer til arbeidsplasser da dette 
bl.a. avhenger av hvor stor andel av ansatte som er på arbeid hver dag, ansattes bilførerandel, og 
hvor stor andel av døgntrafikken som forekommer i makstimen. I beregningseksempelet legges 
følgende til grunn: oppmøte 90 %, bilførerandel 90 %, makstimetrafikk i retning fra planområdet 15 
% av ÅDT. Med disse parameterne vil resterende utbygging av de to reguleringsplanene kunne 
huse rundt 1100 ansatte før T-kryssets praktiske kapasitet med venstresvingefelt overstiges.  
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Når det foreligger mer konkrete planer om hvilke virksomheter som skal etableres, har man bedre 
datagrunngrunnlag for liknende omregninger. Usikkerheten i estimatet vil bli mindre. Det kan derfor 
være aktuelt å gjøre tilsvarende beregninger på nytt.  
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