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Forord 
 
Plan og bygg har i forbindelse med områdeplan for energiforedlende virksomhet- 
Støleheia sør, utarbeidet en mobilitetsplan som del av planarbeidet.  
 
I kommuneplanens bestemmelse § 11 om parkering er det fastsatt slik 
bestemmelse: 

 
Mobilitetsplan 
Ved etableringer av virksomheter med over 50 ansatte eller 
utbyggingsprosjekter større enn 1.000 m2 bruksareal skal det utarbeides 
mobilitetsplan. Kravet gjelder for alle nyetableringer på alle plannivå, fra 
utarbeiding av konsekvensutredning til søknad om bruksendring. 
 
I mobilitetsplanen skal virksomheten gjøre rede for totalt transportomfang 
til/fra virksomheten herunder personreiser til og fra jobb, reiser i arbeid, 
besøksreiser varelevering og godstransport. Det skal gjøres rede for 
fordeling av transport gjennom døgnet og hvordan den totale transporten 
fordeles på typer transportmiddel. Videre skal det redegjøres for hva som 
er den ønskede fordelingen (målsetting) og hvordan virksomheten skal 
tilrettelegge for å få til den ønskede fordelingen mellom transportmidler. 
Planen skal redegjøre for hvordan bedriftene kan begrense behovet for 
parkeringsplasser, for dermed å minimere behov for areal til parkering 
samt bidra til å nå 0-vekstmålet i personbiltrafikken. 
 
Planen skal også gjøre rede for behov for og krav til antall ladestasjoner 
for el-biler og fordeling av parkeringsplasser mellom nullutslippsbiler og 
andre biler. 
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Plan og bygg har i forbindelse med områdeplan for energiforedlende virksomhet- 
Støleheia sør, utarbeidet en mobilitetsplan som del av planarbeidet. 

I kommuneplanens bestemmelse § 11 om parkering er det fastsatt slik 
bestemmelse: 

Mobilitetsplan 
Ved etableringer av virksomheter med over 50 ansatte eller 
utbyggingsprosjekter større enn 1. 000 m2 bruksareal skal det utarbeides 
mobilitetsplan. Kravet gjelder for alle nyetableringer p alle plannivä, fra 
utarbeiding av konsekvensutredning ti l  søknad om bruksendring. 

I mobilitetsplanen skal virksomheten gjøre rede for totalt transportomfang 
til/fra virksomheten herunder personreiser t i l  og fra jobb, reiser i arbeid, 
besøksreiser varelevering og godstransport. Det skal gjøres rede for 
fordeling av transport gjennom døgnet og hvordan den totale transporten 
fordeles p§ typer transportmiddel. Videre skal det redegjøres for hva som 
er den ønskede fordelingen (m lse t t i ng )  og hvordan virksomheten skal 
tilrettelegge for 8 f8 til den onskede fordelingen mellom transportmidler. 
Planen skal redegjøre for hvordan bedriftene kan begrense behovet for 
parkeringsplasser, for dermed minimere behov for areal t i l  parkering 
samt bidra til 8 n8 0-vekstmälet i personbiltrafikken. 

Planen skal ogsa gjore rede for behov for og krav til antall ladestasjoner 
for el-biler og fordeling av parkeringsplasser mellom nullutslippsbiler og 
andre biler. 
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1 Innledning 
1.1 Hva er en mobilitetsplan og hvorfor? 
 
Mobilitetsplanen skal inneholde mål for ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunes 
overordnete mål om nullvekst i personbiltransport. Det skal utarbeides mobilitetsplan for 
bedrifter og offentlige bygg i henhold til kommuneplanens bestemmelse. Det er ikke krav 
om mobilitetsplan for boligprosjekter.   
 
Mobilitetsplanen er et verktøy for å oppnå arealplaner, utforming av byggeprosjekt, og 
planlegging av bedriftens egen mobilitet som på en best mulig måte legger til rette for 
miljøvennlig transport. Mobilitetsplanen skal bidra til å bevisstgjøre næringslivet, 
utbyggere og planmyndighet. Transportbehovet og transportløsninger skal synligjøres, og 
det tilrettelegges for å endre reisevaner.  
 
Redusert personbiltrafikk er i dag et viktig virkemiddel for å redusere utslipp av 
klimagasser. I tillegg vil det at folk velger bort bilen bedre kapasiteten på veinettet, og 
bedre folkehe1lse på grunn av redusert luftforurensning og mer mosjon. I tillegg 
muliggjør det mer effektiv bruk av arealer, færre barrierer, større trafikksikkerhet og mer 
attraktive gater og plasser. 
 
Mobilitetsplanen og trafikk faglige vurderinger henger tett sammen. Effektive og 
trafikksikre løsninger vil gjøre det tryggere og mer effektivt å ferdes som myk trafikant. 
Dette vil gjøre det enklere å velge bort bilen.  
 
For bedrifter og virksomheter bør det utarbeides rutiner for å kunne oppfylle mål i 
mobilitetsplan. Den store miljøgevinsten ligger der bedrifter er lokalisert på rett sted, og 
bedriften selv arbeider aktivt for å tilrettelegge for miljøvennlige transportvalg for alle 
ansatte.  
 
I reguleringsplaner skal det utarbeides en mobilitetsplan tilpasset tilgjengelig kunnskap 
om utbyggingen og detaljeringsnivået på reguleringsplanen. Omfanget skal tilpasses 
størrelse og kompleksitet på reguleringsplanen. Mobilitetsplanen skal følge som vedlegg 
til reguleringsplanen til politisk behandling, og skal primært forholde seg til de tema som 
er relevante for utforming av reguleringsplanen. Temaer kan utgå fra mobilitetsplan hvis 
de framgår av øvrig planmateriale (i f.eks. transportanalyse, planbeskrivelse).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 Innledning 

1 .1  Hva er en mobilitetsplan og hvorfor? 

Mobilitetsplanen skal inneholde mål for ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunes 
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bedrifter og offentlige bygg i henhold t i l  kommuneplanens bestemmelse. Det er ikke krav 
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mobilitetsplan. Den store miljøgevinsten ligger der bedrifter er lokalisert på rett sted, og 
bedriften selv arbeider aktivt for å tilrettelegge for miljøvennlige transportvalg for alle 
ansatte. 

I reguleringsplaner skal det utarbeides en mobilitetsplan tilpasset tilgjengelig kunnskap 
om utbyggingen og detaljeringsnivået på reguleringsplanen. Omfanget skal tilpasses 
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1.2 Mobilitetsplan for utbygging av Energiforedlende virksomhet, 

Støleheia sør. 
 
Kristiansand kommune og Vennesla kommune tilrettelegger et areal for energiforedlende 
virksomhet på Støleheia sør ca. 12 km i luftlinje fra sentrum av Kristiansand. Foreløpige 
anslag for f.eks. batterifabrikk antar inntil 1000 ansatte og et potensielt 
utbyggingsområde på inntil 1200 daa. I tilegg til fabrikkbygninger kan det etableres 
inntill 800 p-plasser, løsninger for gående – og syklende, samt annen infrastruktur i 
planområdet. Rv. 9 ligger langs planområdet i vest og skal ha tilførselsvei til området, 
enten direkte fra Rv. 9 eller fra dagens avkjøring til Bulk og Avfall sør. Konkrete planer 
for internlogistikk foreligger ikke.  
 

2 Beskrivelse av dagens situasjon 
 
2.1 Planområdets/tiltakets lokalisering og antatte målpunkt fra 

området.  
 
Støleheia sør ligger lokalisert nord i Kristiansand kommune mot grensa til Vennesla 
kommune, hvor nærmeste naboer er Avfall sør sitt anlegg på Støleheia i øst og Bulk 
infrastruktur sitt datalager anlegg som ligger inntil mot nord. Se kartene under.  
 

 
Lokaliseringskart, viser planområdet nord for Mosby mot Vennesla kommune 
 

1.2 Mobilitetsplan for utbygging av Energiforedlende virksomhet, 
Støleheia sør. 

Kristiansand kommune og Vennesla kommune tilrettelegger et areal for energiforedlende 
virksomhet på Støleheia sør ca. 12 km i luftlinje fra sentrum av Kristiansand. Foreløpige 
anslag for f.eks. batterifabrikk antar inntil 1000 ansatte og et potensielt 
utbyggingsområde på inntil 1200 daa. I tilegg t i l  fabrikkbygninger kan det etableres 
inntill 800 p-plasser, løsninger for gående - og syklende, samt annen infrastruktur i 
planområdet. Rv. 9 ligger langs planområdet i vest og skal ha tilførselsvei t i l  området, 
enten direkte fra Rv. 9 eller fra dagens avkjøring til Bulk og Avfall sør. Konkrete planer 
for internlogistikk foreligger ikke. 

2 Beskrivelse av dagens situasjon 

2.1 Planområdets/tiltakets lokalisering og antatte målpunkt fra 
omrädet. 

Støleheia sør ligger lokalisert nord i Kristiansand kommune mot grensa t i l  Vennesla 
kommune, hvor nærmeste naboer er Avfall sør sitt anlegg på Støleheia i øst og Bulk 
infrastruktur sitt datalager anlegg som ligger inntil mot nord. Se kartene under. 

Energiforedlende virksomhet - Stoleheia sor - mobilitetsplan 



Energiforedlende virksomhet – Støleheia sør - mobilitetsplan  
 
 
 

Støleheia ligger ca. 12 km i luftlinje fra Kristiansand sentrum, ca, 5,5 km fra Vennesla 
sentrum og ca. 3 km fra Mosby som er nærmeste lokalsenter og ca .7 km til Strai. 
Planområdet grenser inntil Rv. 9 imot vest, mot Fv. 3922 mot nord og mot Avfall sør sitt 
anlegg mot øst. 
Området er kupert og skråner ned mot RV 9 som ligger i et lavbrekk forbi planområdet 
mot vest. Byggeområdet blir liggende på en flate mot nord, mens planområdet avgrenses 
mot sør ved at terrenget danner et daldrag. Størrelsen på planområdet er ca. 4000 daa, 
mens potensielt utbyggingsområde er på mellom 1000 – 1200 daa. 

 
Ortofoto over planområdet med plangrense markert i brunt og kommunegrense i 
rødt. 
 
 
2.2 Sentralitet/ nærhet til kollektivstopp. Beskrivelse av rutetilbud, 

inkludert frekvens og tidspunkter.  
Fra planområdet til kopling mot Rv.9 vil det være fra 900 meter til 1, 
5 km avhengig av hvor du er innenfor planområdet.  Rv. 9 er skiltet 
for 70 km/t forbi området, og nærmeste buss stopp er ca. 250 meter 
sørover og nordover for kryss ved Rv. 9. I dag går rute 170 på Rv. 9 
med hyppighet ca. 1 buss i timen. Noe hyppigere i rushen fra Evje på 
morgenen og motsatt vei på ettermiddagen. 

 
 
 

Støleheia ligger ca. 12 km i luftlinje fra Kristiansand sentrum, ca, 5,5 km fra Vennesla 
sentrum og ca. 3 km fra Mosby som er nærmeste lokalsenter og ca . 7 km til Strai. 
Planområdet grenser inntil Rv. 9 imot vest, mot Fv. 3922 mot nord og mot Avfall sør sitt 
anlegg mot øst. 
Området er kupert og skråner ned mot RV 9 som ligger i et lavbrekk forbi planområdet 
mot vest. Byggeområdet blir liggende på en flate mot nord, mens planområdet avgrenses 
mot sør ved at terrenget danner et daldrag. Størrelsen på planområdet er ca. 4000 daa, 

otensielt utb in samråde er å mellom 1000 - 1200 daa. 

Ortofoto over planomrädet med plangrense markert i brunt og kommunegrense i 
rodt. 

2.2 Sentralitet/ nærhet ti l kollektivstopp. Beskrivelse av rutetilbud, 
inkludert frekvens og tidspunkter. 

Fra planområdet ti l kopling mot Rv.9 vil det være fra 900 meter ti l 1, 
5 km avhengig av hvor du er innenfor planområdet. Rv. 9 er skiltet 
for 70 km/t forbi området, og nærmeste buss stopp er ca. 250 meter 
sørover og nordover for kryss ved Rv. 9. I dag går rute 170 på Rv. 9 
med hyppighet ca. 1 buss i timen. Noe hyppigere i rushen fra Evje på 
morgenen og motsatt vei på ettermiddagen. 
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Buss stopp i nærheten av planområdet 
 
Det er ikke gang- og sykkelvei langs Rv. 9 før du kommer til Høie som 
ligger ca. 3 km lengre sør. Her kan det kobles på det lokale gang- og 
sykkelveinettet, som fører ned til Mosby og videre mot Strai i retning 
Kristiansand sentrum som har sammenhengende god standard på 
gang/sykkelveinettet. Mot Vennesla er det gang/sykkelvei til Mosby skole, 
men derfra og østover er det dårlig med gang/sykkelveier. En snarvei 
forbindelse ned til Ravnåsveien er mulig, men her er det ikke 
gang/sykkelvei langs Ravnåsveien på en strekning på 2,5 km før du 
kommer nærmere Vennesla.  
 
 
 
 
 

 

Buss stopp i nærheten av planområdet 

Det er ikke gang- og sykkelvei langs Rv. 9 før du kommer til Høie som 
ligger ca. 3 km lengre sør. Her kan det kobles på det lokale gang- og 
sykkelveinettet, som fører ned til Mosby og videre mot Strai i retning 
Kristiansand sentrum som har sammenhengende god standard på 
gang/sykkelveinettet. Mot Vennesla er det gang/sykkelvei ti l Mosby skole, 
men derfra og østover er det dårlig med gang/sykkelveier. En snarvei 
forbindelse ned til Ravnåsveien er mulig, men her er det ikke 
gang/sykkelvei langs Ravnåsveien på en strekning på 2,5 km før du 
kommer nærmere Vennesla. 
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2.3 Interne kommunikasjonslinjer i planområdet og tilkobling til overordnet gang-/ 
sykkelveinett, herunder standard på kollektivholdeplasser, gang-/ sykkelveier og 
snarveier.  

 
Internt på feltet er det fylkesveien som er kommunikasjonslinjen til planområdet mot 
nord, med Rv. 9 som grenser inntil planområdet i vest som er eneste hovedvei til 
området. Det vil komme internveier på regulerte næringsområder i nord på Bulk sine 
områder, men disse vil nok være lite tilgjengelig for sambruk da dette ikke er ønskelig 
for datalagringsbedriften.  
Det er en snarvei/skogsvei i øst som kopler seg til Ravnåsveien i sørøst. Det vil også 
komme internveier innenfor planområdet som kopler seg på hovedveinettet, og det skal 
optimaliseres koplinger mot buss stopp langs Rv. 9.  
 

Kart over planområdet med alternative veiforslag. 
 
2.4 Dagens parkeringssituasjon i plan-/ tiltaksområdet.  
 
Parkeringsareal knyttet til hovedturløypa ligger ved anlegget til Kristiansand 
Trafostasjon. Det er et lite parkeringsareal ved stien ned til Eptevann ved Rv.9, men 
denne er markert som privat. Andre opparbeidede parkeringsplasser finnes ikke i 
planområdet, men det er enkelte lommer langs fylkesveien hvor det kan settes biler. 
Nærmeste større parkeringsareal er ved bensinstasjonen og rasteplassen på Stemmen 
nord for planområdet langs RV.9. Internt er det parkeringsarealer på Støleheia 
avfallstasjon og på Bulk infrastruktur sine områder for de ansatte.  
I den store sammenhengen er det uansett ikke noen større parkeringsområder i 
nærheten som kan bidra for den type virksomhet som det tilrettelegges for i 
næringsområdet. 
 

2.3 Interne kommunikasjonslinjer i planområdet og tilkobling til overordnet gang-/ 
sykkelveinett, herunder standard på kollektivholdeplasser, gang-/ sykkelveier og 
snarveier. 

Internt på feltet er det fylkesveien som er kommunikasjonslinjen til planområdet mot 
nord, med Rv. 9 som grenser inntil planområdet i vest som er eneste hovedvei ti l 
området. Det vil komme internveier på regulerte næringsområder i nord på Bulk sine 
områder, men disse vil nok være lite tilgjengelig for sambruk da dette ikke er ønskelig 
for datalagringsbedriften. 
Det er en snarvei/skogsvei i øst som kopler seg til Ravnåsveien i sørøst. Det vil også 
komme internveier innenfor planområdet som kopler seg på hovedveinettet, og det skal 
optimaliseres koplinger mot buss stopp langs Rv. 9. 
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Kart over planomrädet med alternative veiforslag. 

2.4 Dagens parkeringssituasjon i plan-/ tiltaksområdet. 

Parkeringsareal knyttet ti l hovedturløypa ligger ved anlegget ti l Kristiansand 
Trafostasjon. Det er et lite parkeringsareal ved stien ned til Eptevann ved Rv.9, men 
denne er markert som privat. Andre opparbeidede parkeringsplasser finnes ikke i 
planområdet, men det er enkelte lommer langs fylkesveien hvor det kan settes biler. 
Nærmeste større parkeringsareal er ved bensinstasjonen og rasteplassen på Stemmen 
nord for planområdet langs RV.9. Internt er det parkeringsarealer på Støleheia 
avfallstasjon og på Bulk infrastruktur sine områder for de ansatte. 
I den store sammenhengen er det uansett ikke noen større parkeringsområder i 
nærheten som kan bidra for den type virksomhet som det tilrettelegges for i 
næringsområdet. 
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2.5 Eksisterende virksomheter og dagens transport.  
 
For Støleheia datalagringspark heter det:  
- En full utbygging av området vil generere i størrelsesorden 400-450 arbeidsplasser, 

som igjen vil generere en turproduksjon på om lag 800-900 biler. Det er sannsynlig 
at en del av disse arbeidsplassene også vil være lokalisert utenfor reguleringsområdet 
og også kun vil være aktive i perioder. Dette medfører at det reelle tallet for daglige 
arbeidsreiser tur/retur Stølen vil være mindre. 

- Eksisterende ÅDT er anslått til 1000. Ny ÅDT anslås til å ligge rundt 2000-2200 ved 
full utbygging og noe tilvekst i trafikken. I forhold til trafikkstrømmer vil den største 
trafikkmengden fortsatt bevege seg inn til avfallsanlegget. Det er estimert et lavere 
anslag trafikk inn til trafostasjonen fordi parkeringsplassen til turløypene flyttes bort 
fra området, men det er noen arbeidsplasser ved trafostasjonen sporadisk. En full 
utbygging av området vil generere i størrelsesorden 400-450 arbeidsplasser, som 
igjen vil tatt høyde for at Kristiansand Trafostasjon kan utvides og at det vil være noe 
trafikk inn til området. 

 
I en anleggsperiode kan ÅDT kommer over 2000, men dette vil være for kortere         
perioder og er ikke vurdert inn i beregninger knyttet til for eksempel støy. Dette anses 
som mindre viktig i og med at veganleggene i planområdet ikke er tilknyttet skole, 
barnehage, boliger, sentrumsområder eller lignende. 

 
For Avfall Sør sitt anlegg er det ca. 10 ansatte og utgjør ikke noen stor belastning på 
veinettet, men kunder til anlegget som skal levere søppel vil komme med bil og utgjør en 
mengde trafikk som ikke vil benytte seg av andre former for transport. En ny lokalisering 
for mottaks stasjonen nærmere Vennesla sentrum vil bedre mengden kjørte kilometer for 
kundene.  
 
Oppsummering dagens situasjon 
Planområdet er vurdert å ha svært dårlig tilgjengelighet til fots, med sykkel og med 
kollektivtransport og svært god med bil. Analyser viser at det er tilnærmet ingen som har 
et reelt valg å reise til og fra planområdet til fots, med sykkel eller med 
kollektivtransport. Det er noen som har mulighet til å reise med sykkel, men avstanden 
er relativt lang, og det vil for de fleste være vesentlig raskere å velge å reise med bil. 
Reisetid, reisens lengde, tilgang til (gratis) parkering, og kostnad er vesentlig faktorer i 
valg av transportmiddel. Dette tilsier at tilnærmet alle personreisene til og fra 
planområdet vil være bilbaserte, i dagens situasjon. 
 

3 Beskrivelse av framtidig situasjon 
 
Nullvekstmålet som legges til grunn, innebærer at klimagassutslipp, kø, luftforurensing 
og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten 
tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dette målet vil også bidra til mer attraktive 
byer med økt mobilitet og bedre framkommelighet for næringslivet. Det kan i tillegg 
redusere investeringsbehovet i transportsektoren som følge av lavere trafikkvekst. 
 
For å nå nullvekstmålet er det viktig å bygge byen kompakt, slik at de fleste reiser kan 
gjennomføres med gange (og sykkel), og at arbeidsplassene er sentralt plassert – 
fortrinnsvis langs kollektivtrafikkens hovedakse. Videre er det viktig å ha et godt 
kollektivsystem, med størst fokus på høy frekvens, uhindret og rask fremføring langs 
hovedaksen(e). Et høystandard og sammenhengende sykkelnettverk vil bidra til å flytte 
reiser over fra bil til sykkel, og å avlaste kollektivsystemet i periodene med høyest 
trengsel. 
 
Støleheia vil ikke være den optimale plasseringen for å oppnå disse nasjonale målene, da 
tilgangen til kraft er avgjørende for lokaliseringen. For å bedre på situasjonen er det sett 

2.5 Eksisterende virksomheter og dagens transport. 

For Støleheia datalagringspark heter det: 
En full utbygging av området vil generere i storrelsesorden 400-450 arbeidsplasser, 
som igjen vil generere en turproduksjon på om lag 800-900 biler. Det er sannsynlig 
at en del av disse arbeidsplassene også vil være lokalisert utenfor reguleringsområdet 
og også kun vil være aktive i perioder. Dette medfører at det reelle tallet for daglige 
arbeidsreiser tur/retur Stølen vil være mindre. 
Eksisterende ÅDT er anslått ti l 1000. Ny ÅDT anslås til å ligge rundt 2000-2200 ved 
full utbygging og noe tilvekst i trafikken. I forhold til trafikkstrømmer vil den største 
trafikkmengden fortsatt bevege seg inn til avfallsanlegget. Det er estimert et lavere 
anslag trafikk inn til trafostasjonen fordi parkeringsplassen til turløypene flyttes bort 
fra området, men det er noen arbeidsplasser ved trafostasjonen sporadisk. En full 
utbygging av området vil generere i storrelsesorden 400-450 arbeidsplasser, som 
igjen vil tatt høyde for at Kristiansand Trafostasjon kan utvides og at det vil være noe 
trafikk inn til området. 

I en anleggsperiode kan ÅDT kommer over 2000, men dette vil være for kortere 
perioder og er ikke vurdert inn i beregninger knyttet til for eksempel støy. Dette anses 
som mindre viktig i og med at veganleggene i planområdet ikke er tilknyttet skole, 
barnehage, boliger, sentrumsområder eller lignende. 

For Avfall Sør sitt anlegg er det ca. 10 ansatte og utgjør ikke noen stor belastning på 
veinettet, men kunder til anlegget som skal levere søppel vil komme med bil og utgjør en 
mengde trafikk som ikke vil benytte seg av andre former for transport. En ny lokalisering 
for mottaks stasjonen nærmere Vennesla sentrum vil bedre mengden kjørte kilometer for 
kundene. 

Oppsummering dagens situasjon 
Planområdet er vurdert å ha svært dårlig tilgjengelighet ti l fots, med sykkel og med 
kollektivtransport og svært god med bil. Analyser viser at det er tilnærmet ingen som har 
et reelt valg å reise til og fra planområdet ti l fots, med sykkel eller med 
kollektivtransport. Det er noen som har mulighet ti l å reise med sykkel, men avstanden 
er relativt lang, og det vil for de fleste være vesentlig raskere å velge å reise med bil. 
Reisetid, reisens lengde, tilgang til (gratis) parkering, og kostnad er vesentlig faktorer i 
valg av transportmiddel. Dette tilsier at tilnærmet alle personreisene til og fra 
planområdet vil være bilbaserte, i dagens situasjon. 

3 Beskrivelse av framtidig situasjon 

Nullvekstmålet som legges til grunn, innebærer at klimagassutslipp, kø, luftforurensing 
og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten 
tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dette målet vil også bidra til mer attraktive 
byer med økt mobilitet og bedre framkommelighet for næringslivet. Det kan i tillegg 
redusere investeringsbehovet i transportsektoren som følge av lavere trafikkvekst. 

For å nå nullvekstmålet er det viktig å bygge byen kompakt, slik at de fleste reiser kan 
gjennomføres med gange (og sykkel), og at arbeidsplassene er sentralt plassert - 
fortrinnsvis langs kollektivtrafikkens hovedakse. Videre er det viktig å ha et godt 
kollektivsystem, med størst fokus på høy frekvens, uhindret og rask fremføring langs 
hovedaksen(e). Et høystandard og sammenhengende sykkelnettverk vil bidra til å flytte 
reiser over fra bil ti l sykkel, og å avlaste kollektivsystemet i periodene med høyest 
trengsel. 

Støleheia vil ikke være den optimale plasseringen for å oppnå disse nasjonale målene, da 
tilgangen til kraft er avgjørende for lokaliseringen. For å bedre på situasjonen er det sett 
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på en rekke avbøtende tiltak som kan oppveie for at området ligger usentralt til uten god 
infrastruktur. 
 
3.1 Den ønskede reisemiddelfordelingen.  
Ved spesifikke mål for ønsket transportarbeid og transportmiddelfordeling på Støleheia 
sør, må det tas hensyn til at området vil ligge usentralt til pga. beliggenheten nær 
tilgjengelig kraft, men det skal bidras positivt til å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken 
for de ansatte 
 
Det første målet handler om å stimulere til økt bruk av kollektivtransport, egen 
shuttelbuss med tilrettelagt pendler parkering ved Mosby, ordninger som stimulerer til 
samkjøring osv. Et tilbud for de som ønsker å sykle vil vanskelig sees skal være et reelt 
alternativ til dette området som vil ha noen stor betydning i forhold å nå nullvekstmålet. 
 
Det andre målet handler om å redusere antall kjøretøy-kilometer for de tunge 
kjøretøyene. Dette kan oppnås ved å gjøre varetransporten logistikkmessig optimal, 
dryport ved Dalane fra tog til autonome lastebiler med traller som kjører uten fører til 
Støleheia. Videre kan dryporten ved Dalane brukes for retur med varer som skal 
eksporteres ut i Europa direkte til havna.  
 
3.2 Totalt transportomfang til/ fra planområdet.  
 
Lokalisering av næringsområdene på Støleheia sør som er avsatt for kraftkrevende 
næringer, tilsier etablering av type bedrifter for produksjon. Dette igjen tilsier ansatte 
som reiser til og fra arbeid, samt noe tjenestereiser og besøk. Området må sies å ha liten 
besøksintensiv virksomhet og vil komme i kategori C for dette, mens antall ansatte tilsier 
et A eller B område.  
 
Utfra beregninger foretatt i trafikkanalysen kan turproduksjonen for industri være 1000 
ÅDT. På bakgrunn av foreslått mål for totalt antall reiser, kan det settes følgende mål for 
transportmiddelfordeling for arbeidsreiser (til og fra) og tjenestereiser (reiser i 
arbeidstiden). 
  
 
Mål for transportmiddelfordeling for arbeidsreiser til og fra bedriftene på Støleheia sør.  
 
Transportmiddel  Andel 
Bilfører   80 % 
Andre transportmidler 20 % 
 
 
Mål for varetransport 
For varetransport kan man i større grad påvirke transportarbeidet, men bare i liten eller 
svært liten grad endre hvilke transportmidler varetransporten benytter. Det er også 
muligheter til å påvirke når på døgnet varetransporten skjer, noe som gir en miljøgevinst 
dersom varetransportene unngår å kjøre i kø i høytrafikkperiodene. Målet kan derfor 
være å redusere antall bilturer (som regel varebiler og lastebiler) som ankommer med 
gods til næringsvirksomhetene, og når dette skal kunne foregå. 
 
Uten å ha kjennskap til omfanget av varetransport, er det vanskelig å sette konkrete mål 
for antall bilturer. De foreslåtte mål kan synes teoretisk og ha begrenset verdi, men det 
er ment som utgangspunkt for en diskusjon med bedriftene for å få til en ønsket 
reduksjon i antall bilturer. 

Målene kan for eksempel være: 

• Bedriftene bør til sammen kunne oppnå en betydelig reduksjon (40%?) i antall 

på en rekke avbøtende tiltak som kan oppveie for at området ligger usentralt ti l uten god 
infrastruktur. 

3.1 Den ønskede reisemiddelfordelingen. 
Ved spesifikke mål for ønsket transportarbeid og transportmiddelfordeling på Støleheia 
sør, må det tas hensyn til at området vil ligge usentralt til pga. beliggenheten nær 
tilgjengelig kraft, men det skal bidras positivt ti l å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken 
for de ansatte 

Det første målet handler om å stimulere til økt bruk av kollektivtransport, egen 
shuttelbuss med tilrettelagt pendler parkering ved Mosby, ordninger som stimulerer ti l 
samkjøring osv. Et tilbud for de som ønsker å sykle vil vanskelig sees skal være et reelt 
alternativ ti l dette området som vil ha noen stor betydning i forhold å nå nullvekstmålet. 

Det andre målet handler om å redusere antall kjøretøy-kilometer for de tunge 
kjøretøyene. Dette kan oppnås ved å gjøre varetransporten logistikkmessig optimal, 
dryport ved Dalane fra tog til autonome lastebiler med traller som kjører uten fører ti l 
Støleheia. Videre kan dryparten ved Dalane brukes for retur med varer som skal 
eksporteres ut i Europa direkte til havna. 

3.2 Totalt transportomfang til/ fra planområdet. 

Lokalisering av næringsområdene på Støleheia sør som er avsatt for kraftkrevende 
næringer, tilsier etablering av type bedrifter for produksjon. Dette igjen tilsier ansatte 
som reiser ti l og fra arbeid, samt noe tjenestereiser og besøk. Området må sies å ha liten 
besøksintensiv virksomhet og vil komme i kategori C for dette, mens antall ansatte tilsier 
et A eller B område. 

Utfra beregninger foretatt i trafikkanalysen kan turproduksjonen for industri være 1000 
ÄDT. Pä bakgrunn av foreslått mål for totalt antall reiser, kan det settes følgende mål for 
transportmiddelfordeling for arbeidsreiser (til og fra) og tjenestereiser (reiser i 
arbeidstiden). 

Mål for transportmiddelfordeling for arbeidsreiser ti l og fra bedriftene på Støleheia sør. 

Transportmiddel 
Bilforer 
Andre transportmidler 

Andel 
80 % 
20 % 

Mål for varetransport 
For varetransport kan man i større grad påvirke transportarbeidet, men bare i liten eller 
svært liten grad endre hvilke transportmidler varetransporten benytter. Det er også 
muligheter ti l å påvirke når på døgnet varetransporten skjer, noe som gir en miljøgevinst 
dersom varetransportene unngår å kjøre i kø i høytrafikkperiodene. Målet kan derfor 
være å redusere antall bilturer (som regel varebiler og lastebiler) som ankommer med 
gods til næringsvirksomhetene, og når dette skal kunne foregå. 

Uten å ha kjennskap til omfanget av varetransport, er det vanskelig å sette konkrete mål 
for antall bilturer. De foreslåtte mål kan synes teoretisk og ha begrenset verdi, men det 
er ment som utgangspunkt for en diskusjon med bedriftene for å få til en ønsket 
reduksjon i antall bilturer. 

Målene kan for eksempel være: 

• Bedriftene bør til sammen kunne oppnå en betydelig reduksjon ( 40% ?) i antall 
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bilturer med varetransport 
•   Hver enkelt bedrift bør redusere antall bilturer mest mulig (minimum 20%?) 
• Varelevering på hverdager bør kun skje utenfor høytrafikkperiodene og periodene 

med flest kunder, og med autonome kjøretøy som er basert på el. 
 
Måloppnåelse i områdeplanen 
 
Generelt vil den foreslåtte områdereguleringen bidra til at nullvekstmålet i 
Kristiansandsregionen kan nås. Dette kan begrunnes med følgende: 

• Det reguleres for høy arealutnyttelse 
• Det er foreslått færre parkeringsplasser til industri enn det som er kravet i 

kommuneplanen 
• Dette kombineres med bedriftsinterne forutsetninger. 

 
Krav til antall parkeringsplasser i områdeplan og i kommuneplanen 
(parkeringsbestemmelsene), er vist i tabellen under. Områdeplanen overstyrer 
kommuneplanen.  
 
Krav til antall parkeringsplasser i kommuneplanen og områdeplanen. 
Parkering Krav i 

kommuneplan 
Krav i 
områdeplan 

Industri/lager 1 p.plass pr. 
100 m2 

0,6 p.plass 
pr.100 m2 

 
3.3 Myke trafikanter 
Planforslaget vil tilrettelegge for gang/sykkelvei enten fra avkjøring på dagens Fylkesvei 
langs Støleveien eller fra ny avkjøring til Rv. 9. Det er også krav i planen til Bulk å 
utbedre veien langs Støleveien med gang/sykkelvei. Gang/sykkelveien vil sikre bedre 
atkomst til dagens busstopp for de myke trafikantene.  
 
I fagnotat om gang/sykkelvei utenfor planområdet konkluderes det med at det er 
vanskelig å etablere gang/sykkelvei til planområdet og det vil ikke være 
regningssvarende å stille krav til utbedring av gang/sykkelvei med tanke på hvor liten 
andel som vil velge sykkel som alternativ arbeids reise i sammenheng med kostnaden for 
å etablere gang/sykkelveien.  
 
3.4 Kollektivtransport 
 
Det er vurdert at atkomsten fra busstopp til planområdet er en betydelig avstand og at det er 
vanskelig å oppnå en effekt av mer sentral plassering av busstopp. Det vil være viktigere 
med god tilrettelegging av bedriftsinterne shuttelbuss ordninger til sentrale 
kollektivknutepunkt eller egne arbeidsbusser på skift tider. Dette må sees i sammenheng 
med avgift på parkering inne på næringsområdet. Sykkelordninger med sykkelparkering fra 
busstopp vil også være gode tiltak. 
 
3.5 Sykkel 
Som tidligere antydet vil ikke sykkelandelen til dette næringsområdet endres betydningsfullt 
med bedre tilrettelegging for syklende da det ligger for usentralt til og sykkelavstander blir for 
utfordrende. Best effekt vil bedriftsinterne tiltak være fra buss stopp til næringsområdet med 
lett tilgjengelige el -sykler.  
 
Under sees et temakart for el -sykkel og antall personer med forskjellig rekkevidde. 
Tabellen viser antall personer innenfor tre forskjellige intervall fra planområdet. 
 

Rekkevidde El-sykkel Personer 

bilturer med varetransport 
• Hver enkelt bedrift bør redusere antall bilturer mest mulig (minimum 20%?) 
• Varelevering på hverdager bør kun skje utenfor høytrafikkperiodene og periodene 

med flest kunder, og med autonome kjøretøy som er basert på el. 

Mäloppnäelse i omrädeplanen 

Generelt vil den foreslåtte områdereguleringen bidra til at nullvekstmålet i 
Kristiansandsregionen kan nås. Dette kan begrunnes med følgende: 

• Det reguleres for høy arealutnyttelse 
• Det er foreslått færre parkeringsplasser ti l industri enn det som er kravet i 

kommuneplanen 
• Dette kombineres med bedriftsinterne forutsetninger. 

Krav til antall parkeringsplasser i områdeplan og i kommuneplanen 
(parkeringsbestemmelsene), er vist i tabellen under. Områdeplanen overstyrer 
kommuneplanen. 

[ravtl antall, lassoer ikommuper s o m r a d e p l a n e n .  
Parkering Krav i Krav i 

kommune Ian område Ian 
Industri/lager 1 p.plass pr. 0,6 p.plass 

100 m2 pr. 100 m2 

3.3 Myke trafikanter 
Planforslaget vil tilrettelegge for gang/sykkelvei enten fra avkjøring på dagens Fylkesvei 
langs Støleveien eller fra ny avkjøring til Rv. 9. Det er også krav i planen til Bulk å 
utbedre veien langs Støleveien med gang/sykkelvei. Gang/sykkelveien vil sikre bedre 
atkomst ti l dagens busstopp for de myke trafikantene. 

I fagnotat om gang/sykkelvei utenfor planområdet konkluderes det med at det er 
vanskelig å etablere gang/sykkelvei ti l planområdet og det vil ikke være 
regningssvarende å stille krav til utbedring av gang/sykkelvei med tanke på hvor liten 
andel som vil velge sykkel som alternativ arbeids reise i sammenheng med kostnaden for 
å etablere gang/sykkelveien. 

3.4 Kollektivtransport 

Det er vurdert at atkomsten fra busstopp til planområdet er en betydelig avstand og at det er 
vanskelig å oppnå en effekt av mer sentral plassering av busstopp. Det vil være viktigere 
med god tilrettelegging av bedriftsinterne shuttelbuss ordninger til sentrale 
kollektivknutepunkt eller egne arbeidsbusser på skift tider. Dette må sees i sammenheng 
med avgift på parkering inne på næringsområdet. Sykkelordninger med sykkelparkering fra 
busstopp vil også være gode tiltak. 

3.5 Sykkel 
Som tidligere antydet vil ikke sykkelandelen til dette næringsområdet endres betydningsfullt 
med bedre tilrettelegging for syklende da det ligger for usentralt til og sykkelavstander blir for 
utfordrende. Best effekt vil bedriftsinterne tiltak være fra buss stopp til næringsområdet med 
lett tilgjengelige el -sykler. 

Under sees et temakart for el -sykkel og antall personer med forskjellig rekkevidde. 
Tabellen viser antall personer innenfor tre forskjellige intervall fra planområdet. 

Rekkevidde El-sykkel Personer 
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0-15 min. 2 400 
15-30 min. 6 500 
30-45 min. 36 400 

Sum 45 300 
 
 

 
Kartet viser rekkevidde El – sykkel i forskjellige intervaller  
 
3.6 Bil 
Av tiltak som reduserer bilbruken, vurderes parkeringsbegrensning som et av de mest 
effektive tiltakene. Det er derfor foreslått en parkeringsdekning på 0,6 p-plasser pr. 100 
m2 BRA. 
Antall ladestasjoner for el-biler er satt til 100 % da teknologien og el – bil andelen 
ansees betydelig endret fra dagens kjennskap og bruk.   
Totalt kan det etableres inntil ca. 6000 p-plasser hvor det foreslås at p-plassene 
avgiftsbelegges for å øke kollektivandelen. I tilegg må bedriften gi belønning for ansatte 
som velger å kjøre i samme bil. Her finnes det flere muligheter for belønning og 
tilrettelegging. 
 
Størrelsen på planområdet gjør at interne reiseavstander blir betydelige. Derfor vil den 
fysiske utformingen av planområdet ha vesentlig betydning for å påvirke ansattes (og 
besøkendes) reisemiddelvalg. Siden forholdene utenfor planområdet gjør bil til det klart 
mest foretrukne transportmiddelet, blir det desto viktigere å tilrettelegge for de andre 
transportmidlene i planområdet, ved å styrke dets konkurransekraft i forhold til bilen. 
Dersom det f.eks. er to minutters gangavstand fra nærmeste bussholdeplass til 
fabrikkens inngangsparti, og fem minutters gangavstand fra parkeringsplass, vil dette 
styrke konkurranseforholdet for å reise med buss kontra med bil. Dersom det hadde vært 

0-15 min. 2 400 
15-30 min. 6 500 
30-45 min. 36 400 

Sum 45 300 

Kartet viser rekkevidde El -- sykkel i forskjellige intervaller 

3.6 Bil 
Av tiltak som reduserer bilbruken, vurderes parkeringsbegrensning som et av de mest 
effektive tiltakene. Det er derfor foreslått en parkeringsdekning på 0,6 p-plasser pr. 100 
m2 BRA. 
Antall ladestasjoner for el-biler er satt ti l 100 % da teknologien og el - bil andelen 
ansees betydelig endret fra dagens kjennskap og bruk. 
Totalt kan det etableres inntil ca. 6000 p-plasser hvor det foreslås at p-plassene 
avgiftsbelegges for å øke kollektivandelen. I tilegg må bedriften gi belønning for ansatte 
som velger å kjøre i samme bil. Her finnes det flere muligheter for belønning og 
tilrettelegging. 

Størrelsen på planområdet gjør at interne reiseavstander blir betydelige. Derfor vil den 
fysiske utformingen av planområdet ha vesentlig betydning for å påvirke ansattes (og 
besøkendes) reisemiddelvalg. Siden forholdene utenfor planområdet gjør bil ti l det klart 
mest foretrukne transportmiddelet, blir det desto viktigere å tilrettelegge for de andre 
transportmidlene i planområdet, ved å styrke dets konkurransekraft i forhold til bilen. 
Dersom det f.eks. er to minutters gangavstand fra nærmeste bussholdeplass til 
fabrikkens inngangsparti, og fem minutters gangavstand fra parkeringsplass, vil dette 
styrke konkurranseforholdet for å reise med buss kontra med bil. Dersom det hadde vært 
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motsatt, med lengre avstand fra bussholdeplass enn fra parkeringsplass, ville 
konkurransekraften til bil styrkes ytterligere. Planområdets fysiske utforming vil 
vanskelig klare å optimalisere dette til fordel for buss. Det vil derfor være viktig med 
shuttelbuss eller liknende fra et sentralt sted. Om dette skal være fra busstopp langs 
Rv.9 eller fra et annet sentralt sted ved Mosby vil prosessen videre avklare.  
 
I tilegg anbefales det tilrettelegging ved busstopp med tilgang på bedrifts sykler fra 
busstopp til fabrikkområdet. 

 
Under sees kart for rekkevidde med bil fra planområdet med tre intervaller hvor summen 
av antall personer med inntil 45 min fra planområdet er 144 400 personer (tall fra SSB). 

  
Rekkevidde Bil 
0-15 min. 10 200 

15-30 min. 99 200 
30-45 min. 35 000 

Sum 144 400 
 

 
      Kart med rekkevidde bil fra planområde med minutt intervaller 

4 Bedriftsinterne tiltak for å oppnå ønsket fordeling 
 
For å endre folks reisevaner vil det også være nødvendig å gjennomføre tiltak for de 
ansatte i bedriften. Ansvaret for å gjennomføre tiltakene ligger i hovedsak på 
virksomhetene selv. Hvilke tiltak som velges, behandles ikke i en mobilitetsplan knyttet 
til reguleringsplan eller byggesak, men mobilitetsplanen redegjør for hvordan videre 
oppfølging er planlagt. 
 
Forslag til oppfølgende tiltak som håndteres av bedriften: 
- Rabattert busskort. 
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- Parkeringsavgift for bil har som regel også stor effekt for å redusere bilførerandelen 
og transportarbeidet med bil. Ved å måtte betale for parkering blir den samlede 
motstanden (generalisert reisekostnad) for å reise med egen bil større. 
Konkurranseforholdet mot andre reisemåter svekkes dermed for bilfører. Tiltaket er 
derimot ikke like avvisende mot bilreiser som å ikke ha nok parkeringsplasser, siden 
mulighetene for å reise med bil er like god som om det hadde vært gratis parkering. 
Parkeringsavgift kan gi stor effekt i redusert antall bilturer. Tiltaket bør likevel sees i 
sammenheng med andre tiltak som gjør det enklere for ansatte og besøkende å reise 
med andre transportmidler. 

- Samkjøringsordninger (bildeleordninger). 
En samkjøringsordning kan organiseres på flere måter. Man kan opprette interne 
samkjøringslister, påmeldingssystem o.l. Bedriften kan ha informasjon om ansattes 
bosted, og dermed hjelpe i planleggingen med hvem som kan og bør kjøre sammen. 
Insentiver for å samkjøre, er et viktig element for å omfatte flere i 
samkjøringsordningene. Det må oppleves som bedre å samkjøre enn å kjøre egen bil. 
Insentiver kan f.eks. være ulike former for belønning, egne parkeringsplasser 
nærmere inngang for de som samkjører, premiering, konkurranser osv. Dersom det 
er parkeringsavgift i planområdet, får man automatisk et insentiv for å samkjøre, ved 
at parkeringsavgiften kan deles på flere. Gratis parkering for samkjøring og avgift for 
de som kjører alene, kan også være en mulighet. 

- Egen busstransport for større bedrifter. 
Arbeidsruter, som kun har avganger i forbindelse med skiftbytte, og som kanskje 
kjører en kortere rute, eller kun stopper på enkelte holdeplasser. Det finnes flere 
tilsvarende ruter i Kristiansandsområdet, som kun kjører i morgen- og 
ettermiddagsrushet, da det ikke er grunnlag for å ha en ordinær bussrute på 
strekningen resten av døgnet. Dette er muligheter som bedriftene kan vurdere når de 
kommer opp i et vist volum på antall ansatte.  
For at kollektivtilbudet skal bli et attraktivt reisemiddelvalg på arbeidsreisene til og 
fra planområdet, må reisetidsforholdet kontra å reise med bil være lavt. Høy 
avgangsfrekvens er som regel den viktigste faktoren for at folk velger å reise 
kollektivt. Det er derimot ikke sikkert høy frekvens er like viktig til batterifabrikken, 
da de fleste vil arbeide i skift med faste arbeidstider. Det kan derfor være at 
etablering av arbeidsruter gir en større effekt enn etablering av en ordinær 
bybussrute. 

- Egne tjenestebiler og -sykler/ -elsykler for ansatte i arbeidstiden. 
- Plan for oppfølging av tiltak. 
- Plan for evaluering av virkninger av mobilitetsplan, utvikling av 

transportmiddelfordelingen over tid. 
- Plan for rullering av mobilitetsplan. 
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5 Oppsummering – måloppnåelse. 
 
Som beskrevet tidligere er beliggenheten for kraftkrevende virksomhet foreslått etablert 
på Støleheia pga. tilgangen til kraft. Området som ligger i utkanten av kommunen har en 
usentral beliggenhet med tanke på bosetting og ansattes reisevei til jobb. Det vil ikke 
være mulig å tenke at dette området scorer best på reduksjon av klimagassutslipp, men 
mange tiltak kan bidra til å redusere utslippene. Noen faktorer kan gjennomføres konkret 
gjennom reguleringen, men det er mye opp til etableringen av bedriftene og hva de kan 
gjøre som bedriftsinterne tiltak.  
 
 
Konkret er disse tiltakene innarbeidet:  
- Maks. antall parkeringsplasser for bil er satt til 0,6 parkeringsplasser pr.100 m2 BRA 

bygningsmasse. Alle p-plasser skal ha lademulighet. Dette kravet ligger lavere enn 
kommuneplanens bestemmelser som sier 1 parkeringsplass pr. 100 m2 BRA.  

- Det er stilt krav til utforming av kollektivholdeplassene med mulighet for parkering av 
bedriftsinterne sykler.   

- Sammenheng med hvor ny atkomstvei til feltet kommer vil det også måtte vurderes 
mulighet for etablering av buss stopp.  Det er stilt rekkefølgekrav til dette. 

- Det er stilt rekkefølgekrav til etablering av og gang/sykkelvei som en del av ny 
atkomstvei til feltet. 
 

Byggesak 
- Dokumentasjon på hvordan mobilitetsplanen er implementert i byggesøknaden. 
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