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FORORD

Fremste målsetting med studien er å innstille en 
strategi for ønsket stedsutvikling på Moi, med forslag på 
hvordan fremtidigsrettet stedsutvikling kan følges opp 
ut fra de rammer og utviklingsmuligheter tettstedet har. 
Utviklingsmuligheter knyttes fortrinnsvis til potensielle 
utbyggingsareal, mulig næringsutvikling og en generell 
revitalisering av Moi sitt historiske sentrum. 

Sammen med rapporten er det utarbeidet en 
handlesanalyse. Det har vært to heldagsmøter med 
prosjektgruppen og Lund Næringsutvikling. Vill 
Urbanisme  har utarbeidet illustrasjoner for mulige 
scenarier. 

Studien er en selvstendig rapport, utviklet av Asplan 
Viak AS sammen med stentrumsgruppen.
Sentrale medarbeidere har vært Monica Reinertsen, 
Fredrik Barth, Anders Sletten Eide og Øyvind Dalen.  
Helene Lustrup  har vært oppdragsleder. 
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01 INNLEDENDE BAKGRUNN 
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MOI PLASSERT I REGIONEN

Moi ligger sørøst i Rogaland ved fylkes-
grensen til Vest Agder, ved Jernbanen og 
ved E39. 

Nærmeste nabobyer er Flekkefjord (20 min) 
og Egersund (40 min). Beliggenhet midt 
mellom Kristiansand og Stavanger gjør Moi 
til et populært stoppested for biltrafikken i 
E39. 

Med tog tar det 1 ½ time til Stavanger og til 
Kristiansand.

Rogaland Fylkeskommune er i gang med 
å utarbeidel regioalplan for Dalane. I 
planprogrammet (høringsutkast 2017) 
kommer det frem at  kommunene er særlig 
opptatt av at planarbeidet bør kobles mot 
langsiktig nærings- og arbeidsplassutvikling, 
og at planen skal diskutere sårbarheten i
regionen tilknyttet sysselsettingen, i tillegg 
til temaene arealbruk og transport.

Regionalplanen skal inneholde mål og 
strategier for langsiktig utvikling, retnings-
linjer for den mer detaljerte planleggingen, 
og et handlingsprogram med tiltak bl.a. 
innen bolig-, tettsted- og transportutvikling.

Denne stedsutviklingsrapporten kommer 
inn på deler av disse tema.

Lund

Bjerkreim

Sirdal

Kvinesdal

Hægebostad
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Farsund
Lyngdal

Lindesnes

Mandal

Søgne

Marnadal
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Forsand

Hjelmeland

StrandRanda-
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Rennesøy
Kvitsøy

Hå

Time

Klepp
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Eigersund
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BRYNE
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Jernbanen
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Kommunegrense
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STUDIEOMRÅDE
Moi er administrasjonssenter og største tettsted i 
Lund kommune. Moi er også utnevnt pilot i Rogaland 
Fylkeskommunes satsning på «Attraktive tettsteder i 
distriktene i Rogaland». 

Tettstedet har 2007 innbyggere pr. 01.01.2017. 

Sentralt i Moi ligger NorDan, nordeuropas største 
vindusfabrikk og den største arbeidsgiveren i Lund 
Kommune.

Lund kommune og Moi er en friluftskommune. Naturen 
er slående. ‘Vakre Lund’ er blitt et begrep. Flere 
tilrettelagte aktiviteter for sommer- og vintersesong er 
tilgjengelige for kommunens innbyggere og tilreisende.

Fra stasjonsområdet er det silhuetter av fjellpartiene 
i vest og nordøst og elva som er mest fremtredende  
i landskapsbildet. 

I studien vil stedsutvikling hovedsakelig knyttes til de 
sentrale delene av Moi. 

Utbygde Moi
Sentrale Moi
Fjellkjede

Studieområde
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RAMMER

Moi er et relativt avgrenset tettsted som er utviklet 
rundt  Moiselva, jernbane og veien som i dag er E39.

Dette utgjør tre viktige barrierer, tre vesentlige 
premissleverandører som har definert trafikkmønsteret, 
mobiliteten og byggeområdene i Moi. For å oppnå flyt 
og fremkommelighet må barrierene krysses - og det er 
her kimen til dynamikk og møtepunkter vil være, både 
for innbyggerne og gjennomreisen.

Barrierene har definert pulsen på Moi og vært selve 
grunnlaget for den vekst og historiske utvikling som 
tettstedet har hatt. I dag representerer både elv, tog og 
E39 hver sine  miljøutfordringer - først og fremst som 
stor flomfare og høy støybelastning.  

Fremtidige tiltak av betydning
Det pågår arbeid med kommunedelplan for omlegging 
av E39. Dette arbeidet er ikke ferdig og trase er ikke 
fastsatt. Vurderinger knyttet til fremtidig E39, eller 
konsekvenser av omleggingen, er ikke del av studien. 
Ved omlegging til ny E39 vil dagens trase vil oppleves 
som en langt mindre barriere med langt mindre trafikk. 
Nedklassifisering, fra europaveg til fylkesvei, åpner for 
at planfrie kryssløsninger kan opparbeides. 

Flomfaren er en reell utfordring med potensielt store 
samfunnsmessige konsekvenser. Det pågår utredninger 
knyttet til senking av elvebunnen i Moiselva som tiltak for 
flomsikring, arbeidet er ikke ferdigstilt og konsekvenser 
mulig elvesenking er foreløpig ikke utredet eller del av 
studien. 

E39

TOG

ELV

Krysningspunkt
Overgang

Undergang
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PLANSTATUS
Gjeldende kommuneplan 2014-2025 
disponerer sentrale arealer på Moi til 
sentrumsformål og næringsformål. Nær-
meste tilliggende arealer utgjør LNF, offentlig 
tjenesteyting og store boligområder med 
fortrinnsvis spredt boligbebyggelse.

Moi er noen lunde like mye utbygget på 
begge sider av elva. Dette skaper en balanse 
mellom elvesidene, fremfor et markert 
tygdepunkt i de utbygde områdene. 

I planstrategien for 2016-2029 kommer det 
frem at særtrekk i kultur og naturlandskapet 
er viktige elementer som bør bevares. 
Strategien ønsker også en utviklingsstruktur 
der en i størst mulig grad ivaretar dyrket og 
dyrkbar jord. 

Når det kommer til boligbygging ønskes det 
å legge til rette for ‘noe spredt boligbygging’ 
som et grep for at flere ønsker å bosette 
seg i kommunen, selv om dette øker 
bilavhengighet og transportomfang. 
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MOI SENTRUM
Moi sentrum er ikke avgrenset i kommuneplanen 
eller en definert målbar utstrekning. Hvordan Moi sin 
sentrumsavgrensin oppleves har vært et engasjerende 
og krevende spørsmål.

En kan regne den historiske bebyggelsen langs jernbanen 
og Stasjonsveien som det tradisjonelle og kulturelle 
sentrumet - Stasjonsbyen. 

En kan også regne Haukland som tyngdepunkt for et 
handelssentrum dersom en ser etter størst aktivitet i 
Moi sentrum.  

Hvordan skal sentrum måles - i omsetning, aktivitet, 
tilbud, tilgjengelighet eller arbeidsplasstetthet?

Haukland har bilbasert handel og tjenester. Haukland er 
effektiv med stor kapasitet, men er også opplevelsesfattig  
med høy andel asfalterte flater og mye støy. 

Stasjonsbyen er har en sosial og menneskelig skala 
med opparbeidet miljøgate, offentlige tilbud og lav 
støypåkjenning. Men Stasjonsbyen klarer ikke tiltrekke 
nok brukere og kunder til at nye bedrifter i oppstart 
overlever etableringsfasen.

Vi tenker dette spennet mellom kan utnyttes og 
videreutvikles som gjensidig supplerende deler av 
et nytt ‘storsentrum’ hvor ny arealbruk støtter økt 
tilgjengelighet og fremkommelighet som korter ned den 
opplevde avstanden mellom Haukland og Stasjonsbyen.
 

HAUKLAND

STASJONSBYEN



02 STRATEGI FOR STEDSUTVIKLING
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BÆREKRAFT

Så hvordan gjør vi dette på Moi?

Nasjonalt er det satt høye forventninger til byutvikling og 
grønnere planlegging. Regjeringen forventer redusert 
klimagassutslipp, energiomlegging og –effektivisering 
gjennom planlegging og lokalisering av næring, boliger, 
infrastruktur og tjenester. 

For å redusere spredt utbygging, redusere 
transportbehov og klimagassutslipp, må vi sammen 
utvikle kompakte tettsteder og fortette rundt 
kollektivknutepunkt og innenfor utbygde områder. Slik 
vil også jordvernet kunne balanseres, transportbehovet 
reduseres og grunnlaget for kollektivtransport, sykkel 
og gange forsterkes. 

Sosialt holdbare løsninger kan rettes inn mot bolig- 
og gatemiljøet, og rammene for samhandling mellom 
menneske på en måte som minsker sosiale forskjeller og 
fører til økt grad av trivsel, trygghet og god helse. Det 
handler om å sikre folk et rikt liv og mulighet for å bidra i 
sitt nærmiljø. Det handlar om å høre til et sted, og skape 
lokal identitet. Fos oss handler det om å gjøre Moi til en 
flott plass å vokse opp, arbeide og leve i.

Økonomisk holdbare løsninger handler om realisering 
og mestring. Dersom ambisjoner er for høye, prisene 
uoverkommelige eller reglene for stramme, vil det skape 
flere problem enn muligheter. Stikkord for å sikre det 
økonomisk holdbare er å søke robuste løsninger som 
holder over tid, som støter midlertidig bruk og behov, 
justere balansen i tilbudene og sikre gode muligheter for 
trinnvis utbygging som både skal fungere underveis og 
til slutt. Virksomheter og næringsaktører i nærområdet 

skal også tjene penger. Dette er viktig drivkraft for 
utbygging - idealisme uten realisme er dte motsatte av 
bærekraftig og god planlegging. 

Miljøperspektivet omfatter en stadig utveksling og 
fornying ved å nytte ny og gammel kunnskap til å finne 
gode helhetlige løsninger i et kretsløpsperspektiv. 
Energiforbruk til transport og oppvarming bør ikke 
snevrest inn til å bare omfatte fornybare kilder, men og 
gjøre det mulig at energi som er til overs, kan leveres 
tilbake til et nett. Når en studerer miljøvennlige løsninger 
må en og se på de utenforliggende grunnene for 
transportbehovet, og arbeide med å fjerne de, ikke bare 
sørge for miljøvennlig drivstoff til biler som allerede er på 
veiene. Hvis en skal legge til rette for transportsyklister 
må en samtidig senke farten på den lokale biltrafikken 
som insentiv for endring i reisemiddel. RETT-

FERDIG

ØKNONOMI

SOSIAL

MILJØ

AKSEPT-
ABELT

GJENNOM-
FØRBART
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MOBILITET OG TRAFIKK
Eksisterende forhold 
Trafikkmønsteret blir definert og begrenset av 
under- og overgangene utløst av E39, jernbane 
og elv. Trafikkmønsteret for biltrafikken er 
forma som et timeglass med Timrevik Bru som 
et avgjørende knutepunkt. 

Handel, service og lignende sentrums-
funksjoner bør i utgangspunktet ligge i den 
delen av kommunen med best tilgjengelighet 
for innbyggerne, slik at flest mulig skal kunne 
komme dit så enkelt som mulig. På Moi ser vi 
at de aller fleste tjenester og handelstilbud er 
sentralt beliggende.  

Rekkeviddekartet viser at hoveddelen av Moi 
ligger innenfor en sykkelavstand på under 5 
minutter. Dette dekker områdene til NorDan, 
Haukland og Stasjonsbyen. Terrengmessig er 
høydeforskjellene overkommelige. Moi ligger 
optimal til rette for sykkel som transportmiddel. 
Sykkeltilbudet er i varierende grad godt nok 
opparbeidet. 

Jernbanen åpner for inn-  og utpendling med 
tanke på arbeidsplasser, men kan også frontes 
som aktuelt reisemiddel for tilreisende til 
fritidsboliger.
  

Mulige tiltak  
Flere krysningsmuligheter over jernbane, 
elv og E39 vil øke den gjennomsnittlige 
tilgjengeligheten mellom Haukland og 
Stasjonsbyen. Men sannsynligvis er trafikk-
avviklingen ikke tilstrekkelig presset til at det er 
aktuelt å se på nye kryssinger.
 
Å tilrettelegge for flere bosatte innenfor 
‘5-minuttersbyen’ vil bidra til å øke den 
generelle tilgjengeligheten til tilbudene.  

Korte ned avstander for sykkel mellom bolig, 
arbeidsplass og daglige gjøremål gjør hverdagen 
enklere. Grønnere. Mer sosial. 

 

Etablere flere ladepunkt på Haukland for el-
trafikken i E39. Sette frem trimsykkel så kunder 
kan ta en økt mens bilen lader.

Merke opp separate sykkelfelt i Moiveien 
og Stasjonsveien. Stenge stasjonsveien for 
biltrafikk ved Moi Stasjon. Parkering og snuplass 
løses på jernbaneområdet.

Åpne og tilrettelegge for bruk av stien som er 
opparbeida ved elva langs NorDan sin sørside.  

Lang sikt – avsette arealer for service til 
fremtidige mobilitetsløsninger tilknyttet ny E39.
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PARKERING
Eksisterende forhold 
Tilgjengelige flyfoto fra forskjellige årstall viser 
at det til enhver tid er kraftig overkapasitet på 
parkeringsplasser i tettstedet. All erfaring og forskning 
sier dette stimulerer til høy andel bilturer.

Kartet viser tilgjengelige parkeringsflater, det er ikke 
sortert på offentlig eller privat eierskap. Det er korte 
avstander mellom parkeringsplassene, dette øker  
bilbasert handlemønster ved at man kjører fra butikk til 
butikk, fordi det er mulig.  

Grovt anslag viser 210 tilgjengelige parkeringsplasser 
i Stasjonsbyen, og 200 parkeringsplasser på Haukland 
(NorDan og Gilje Dør kommer i tillegg). 

Stasjonsveien og Lundetun er opparbeida som miljøgata 
men brukes også som parkeringsplass. Sykkelparkering 
er oftest fraværende og lite tillrettelagt.
 

Mulige tiltak  
Det er stort  potensial for arealgevinst ved å strukturere, 
organisere, merke opp og fortette parkerings- og 
manøvreringsflatene. Å tilrettelegge for sambruk av 
parkeringsplasser, dag/kveld/ettermiddag, vil gi mer 
effektiv arealbruk. 

Synliggjøre sykkel som foretrukket reisemiddel ved å 
etablere flere sykkelplasser, markere opp sykkelfelt og 
senke fart for biltrafikken.

1 km

Torget Parkeringsplasser
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AREALBRUK
Eksisterende forhold 
Områdene rundt Stasjonsbyen er disponert 
som sentrumsformål i kommuneplanen til Lund, 
men uten at det er gitt spesielle bestemmelser 
til hva sentrumsformål innebærer.  

Stasjonsveien har varierte funksjoner knyttet 
til handel, tjenesteyting og kontor, og variert 
bygningstypologi fra ulike tider fra og med 
1900-tallet. Den kombinerte arealbruken 
og variert arkitektur gir områdene rundt 
Stasjonsbyen et tilsnitt av urbant preg. 
Kombinasjon av offentlige og private tilbud 
styrker Stasjonsbyens attraksjon som 
målpunkt. Boliger i 2. og 3. etasjene gir liv til 
gaten utover arbeidstid. Det er viktig å beholde 
og tilrettelegge for boliger i området og bevare 
kombinert bruk. 

Haukland er bygget ut i senere tiår og preges av 
store bygningsvolum på 1-2 etasjer uten aktive 
fasader og lav tetthet. Eneboliger mellom 
Hauklandsveien og E39 ligger uten skjerming. 
Flere eneboliger og Sion sitt bedehus ligger 
disponert som næring i kommuneplanen. 
Hauklandsbekken har potensial til å utvikles 
som et offentlig, trivelig parkdrag som kan løfte  
opplevelseskvaliteter på Haukland.

NorDan sitt industrianlegg ligger sentralt men 
er lite integrert i sentrum. Området har høy 
arbeidsplasstetthet som tilfører dynamikk og 
aktivitet til sentrale deler av Moi.

Mulige tiltak  
For å konkretisere en samlet strategi for å 
styrke tilgjengelighet for gående/syklende, 
stimulere til handel og utvikling samt øke 
opplevelseskvaliteter foreslås følgende: 
• Peke ut nye, sentrale utbyggingsområder, 

hva skal til for å gjøre dem byggemodre?
• Ha en politikk for begrenser boligspredning.
• Opparbeide lekepark ved bibliotek i 

Stasjonsbyen.
• Samle parkeringsplasser i Stasjonsbyen ved 

stasjonsområdet på jernbanen. 
• Tilrettelegge for liten dagligvarebutikk i 

Stasjonsvbyen.
• Åpne for midlertidig bruk av tomme lokaler.
• Fortette med flere boliger innenfor 

5-minutters byen, spesielt ved Sagodden 
og langs Hauklandsbekken.

• Tilrettelegge for sambruk av parkerings-
plasser.

Stasjonsveien
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SENTRALITET
Eksisterende forhold 
Sentralitet er viktig for at mennesker skal se og oppleve hverandre. 
Hvis ikke gatene brukes oppleves heller ingen kontakt. Vi ønsker å 
forsterke kontaktpunktene på Moi og korte ned opplevde avstander.

Dersom alle bosatte skulle reist til alle andre steder får vi et 
tilgjengelighetskart som vist her. Kartet viser sentralitet, jo mørkere 
farge desto høyere tilgjengelighet for folk flest, uavhengig av 
transportmiddel.

Bærekraftig utvikling vil være å legge fremtidig utvikling til de mest 
sentrale områdene. STilgjengelighetskartet viser at parkeringsplassen 
ved Timrevik Bru, Sion sitt bedehus og Nordan er de mest sentrale 
tomtene for folk flest.

Det er viktig å utvikle sentrale deler som knutepunkt for sine omland, 
da det er tilbudene i sentrum som gjør det mulig å bo godt i utkantene.

Mulige tiltak 
Benytte virkemidlere plan og bygningsloven gir for å sette rammer for 
fremtidig fortetting og arealutvikling av Moi.

Forberede byggemodne sentrale tomter for markedsarbeid, salg, 
utbygging. Sentral fortetting minimerer ressursbruk til infrastuktur.

Aktivisere ledige lokaler, tilby utleie på midlertidig basis, tilby gratis 
lokaler - et tydelig signal til private initiativtagere. Ledige lokaler på 
Haukland og Stasjonsbyen bør aktiviseres.  

Øke boligandelen innenfor Stasjonsbyen og Haukland. 

Sterkt sentrum - robust omland.
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KULURMINNER - ARKITEKTUR OG HISTORIE
Eksisterende forhold 
Moi har flere godt bevarte kulturminner og bygninger 
som reflekterer en historie om et driftig og tidsriktig 
tettstedssamfunn. Moi stasjon er godt bevart og ble 
oppført tidlig på 1900 tallet og er tegnet av arkitekt 
Dues i jugendstil. Stasjonsbygget er også oppført på NSB 
sin egen verneliste og har blitt tildelt Lund kommune sin 
bygningsvernpris. 

I Stasjonsveien finner man flere bygg med jugendstil og 
nyklassisisme, flere byggene har 3 etasjer, som sammen 
danner en gate med fylt med historie. 

Kartet hentet fra temakart Rogaland viser registrerte 
kulturminner. Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer Lund kommune 2016-2025 gir en oversikt 
over de prioriterte kulturminnene i gjeldende periode. 

Mulige tiltak 
For å skape kontinuitet i byggeskikk og arkitektur 
anbefales nye utbygginger å holde tett-lav skala på 2-4 
etasjer hvor hovedmaterial er tre.
Modernitet og tidsånd bør være bærende i formgivingen 
og detaljeringen i nye utbyggingsprosjekt. 
Kulturminner og kulturmiljøer sikres bevart først 
og fremst gjennom lovverk, reguleringsplaner og 
kulturminneplan.

Stasjonsveien

Moi stasjon

Foto: P. Salvesen
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KULTURELLE STRUKTURER

Eksisterende forhold 
Det offentlige kulturtilbudet utgjør det største tilbudet 
og har de største arealene i m2. I tillegg bidrar ulike 
idrettsarena og menigheter til et variert aktivitetstilbud. 

I Stasjonsbyen er biblioteket, kinoen og kulturskolen 
viktige møteplasser for barn, unge og foreldre. På 
Haukland er kulturtilbudet heller svakt.  

Det private kulturtilbudet består hovedsakelig av 
bevertning, kinoen og religiøst arbeid.  

Mulige tiltak 
Vektlegge å kombinere offentlig servicetilbud sammen 
med handel, bevertning og tjenesteyting for gjensidig 
nytte av tilbud og infrastuktur (parkering osv.). Forsterke 
og tydeliggjøre tilbudet gjennom døgnet, for alle parter 
og brukergrupper. 

Det bør vurderes arealer for nye etableringer, både ved 
Haukland eller i Stasjonsbyen.  

Hauklandsbekken bør opparbeides som prakdrag 
med snarveier, broer og gode møteplasser. Kvalietene 
ved bekken bør forsterkes og knyttes til sidearealene 
med lekeplasser, turveier, joggeløyper med mer.  
Gjennomtenkt bearbeidelse av bekkeløpets blå-grønne 
egenskaper vil også være et ledd i flomsikringstiltak.

For å oppnå bærekraftig sosial utvikling som fremmer 
trivsel, folkehelse og attraktivitet er det viktig at det 
offentlige tilbudet står sterkt.  



Side 17 av 29ASPLAN VIAK AS  •  STEDSUTVIKLING MOI  •  LUND NÆRINGSUTVIKLING  •  18.04.2018

SOSIALE STRUKTURER
Eksisterende forhold 
Sosial er et ord avledet av latin socius, «forbundsfelle», 
som betegner alt som angår samfunnet (ref. Wikipedia).  
‘Sosial’ er oftest positivt ladet, men svært vidtfavnende 
begrep. Alle vil ha det. Begrepet blir ofte benyttet 
som barometer på hvor trivelig eller velfungerende en 
funksjon, hendelse, gate, et areal eller menneske er. 

Man kan tilrettelegge for trivsel gjennom fokus  blågrønn 
struktur, fremme kulturminner, kunst, kulturtilbud, 
møblering, spennende elementer, aktive fasader, 
detaljer, trafikksikkerhet, belysning, en menneskelig 
skala, plasser å nyte godt vær og beskyttelse mot 
ubehagelige sansepåvirkninger

Moi består stortsett av veier og ikke gater. Stasjonsveien 
er opparbeidet som en miljøgate.

Idrett, lek og opparbeida friområder ligger utenfor 
sentrumsområdene. Det er få offentlige og tilgjengelige 
uteareal, foruten torget Lundetun som brukes til 
arrangementer av og til. Andre møteplasser er 
dagligvaren, kino, bibiotek og cafen. 

Mulige tiltak 
Det er ettelyst flere møteplasser for barn og unge. 
Det bør legges til rette for flere møteplasser, men vi 
foreslår å samle innsatsen i Stasjonsbyen og langs 
Hauklandsbekken i første omgang.  

Aktiviteter og arrangement bør synliggjøres på en digital 
plattform. En viktig del av fremtidens sosiale strukturer 
er nettbasert.
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BARN OG UNGE
Eksisterende forhold 
Kino, bibliotek og kulturskolen er viktige arena for barn 
og ungdom. Ellers er mye av barn og unges aktiviteter 
knyttet til skolene og svømmehall som ligger utenfor 
sentrum. Det er lite attraksjoner og offentlige tilbud for 
barn og unge innenfor sentrumsområdene. Elvene har 
også lav tilgjengelighet.

Mulige tiltak 
Viktig å sikre og synliggjøre kommersielle og frivillige 
aktivitetstilbud og attraksjoner for alle grupper.

Etablere en urban leke- og oppholdsplass for alle ved 
ved Sagodden. 

Parkområdet bak NorDan bør løftes frem som en mulig 
‘hang-out’ plass for ungdommer, her er det rom for 
uformell ballspill og ligger skjermet trafikk.

Idrettsplass
Lekeplass
Svømmehall
Skole

Idrettsplass
Lekeplass

Kino
Kulturskole
Bibliotek

Haukelandsbekken

Brekkebekken
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NÆRINGSLIV OG HANDEL

Eksisterende forhold 
Kommunen opplever handelslekkasje til nabo-
kommunene for en del varegrupper. For å demme opp 
for det er det viktig å beholde en del basisfunksjoner 
på Moi, samt styrke Moi som kommunesenter med de 
tjenester kommunen yter.

Kommunale og private investeringskrefter er relativt 
lave. Statlige investeringskrefter til flomsikringstiltak, og 
på sikt omlegging av E39, bør vurderes å knyttes til og 
utnyttes i  en langsiktig stedsutviklingsstrategi. 

Moi har et sentralt stoppested for gjennomgangstrafikk 
mellom Stavanger og Kristiansand. Denne ressursen er 
lite utnyttet.

Mulige tiltak 
Utvikle ‘stoppested-funksjonen’ til en større opplevelse 
for gjennomgangstrafikken. Gode fasiliteter, bevertning, 
spisesteder, utsalg/showrooms av Bjellefabrikken, Moi 
Skinn, Skåland Møbler, ladestasjon mm. Opplevelsen 
kan utvides med adkomst til turvei langs elva, mm.

Handelsanalysen peker på en generell vekst i 
kjøpekraft (2017-2027) som, omregnet til areal, gir et 
utbyggingspotensial for handel på 600-1200 m2. 

Tilrettelegge for fritidsleiligheter og flere hytter i 
Moi. Styrke Moi som et attraktivt sted for natur- og 
kulturturisme. 

Bygge opp under og støtte private initiativ. 
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OPPSUMMERING OG NØKKELOMRÅDER
God arkitektur, historiske bygninger og bymiljøer bidrar 
til stedsidentitet og positive opplevelser av sentrum, og 
er ressurser som bør utnyttes for å utvikle hovedsenteret 
i Lund til et varig, vakkert og trivelig tettsted.  

Sentrumsområdene bør inngå i en offentlig 
kommunedelplan. En plan gir forutsigbarhet for 
fremtiden, og kan utløse offentlige støttemidler. 

Særlig viktige avklaringer i videre arbeide vil være å: 
• Definere alle ledige utviklingsareal på Haukland og i 

Stasjonsbyen - stort og lite.
• Styrke fremkommelighet og tilgjengelighet for 

gående og syklende, markere en overgang fra 
bilbasert til gang- og sykkelbasert reisemiddelvalg. 

• Aktivt begrense boligspredning 
• Etablere nettbasert plattform som synliggjør Moi 

sine tilbud og aktiviteter - informasjonsutveksling. 
Begrense og omregulere parkeringsareal, stimulere 
til sambruk av parkeringsplasser.

• Forberede, rydde, kjøpe opp eiendommer for 
kommunal og/eller privat utvikling.

• Legge ut flere hyttetomter i kommunen
• Sikre naturverdier og kulturverdier i kommuneplan 

men også synliggjøre friluftskvaliteter for turister, 
ulik vinter- og sommerbruk mm.

• Markedsføre “5-minuttersbyen” som grunnlag for 
nye Moi. 

FORTETTE, SAMLE OG SYNLIGGJØRE 

Stoppested Y/X og Kiwi

Park

Hauklandsbekken
og turområder

Timrevik kombinert bruk 
med kontorlandskap

Sagodden lek og 
dagligvare

Revitalisering  
Lundetun

            Turveier
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TIMREVIK - KOMBINERT BRUK OG EFFEKTIVT KONTORLANDSKAP
Arkitekturen spiller videre på stedets skala og formspråk. 
Det er kombinert bruk med kontorlandskap, cafe og  
boliger. Dette gir også flere folk som oppholder seg på 
stedet til ulike tidspunkt av døgnet. 

Vannelementer i byrom øker både trivselen og det kan 
være en del av overvannshåndteringen for stedet. 

Bjella tar utgangspunkt i Moen bjøllefabrikk som 
er etablert på Moi og har levert bjeller til blant 
annet OL i Lillehammer. Dettte skaper et stedsriktig, 
identitetsskapende og spennende element i det nye 
byrommet. 

Bilene tas ikke inn i byrommet, men legges på utsiden. 
Rommet blir gitt til de myke trafikantene, og på denne 
måten økes trivselen og lysten til å gå eller sykle. 

Fasadene er aktivie med små enheter, mange dører, 
variasjon i funksjoner. Dette gjør det også mer 
spennende å oppholde eller ferdes på stedet. Dette kan 
bidra til at flere oppholder seg her lengre. 
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SAGODDEN LEK OG DAGLIGVARE
Store parkeringsplasser på Sagodenn omprogrammeres 
fra å være disponert for biloppstilling til et byrom og 
møteplass for mennesker . Ny arrkitektur berammer 
plassen, biblioteket utvides i høyden, vil foreslår kolonial 

og publikumsrettede virksomheter på bakenivå. 
Arealbruken ellers foreslås disponert til bolig, kontor 
og tjenesteyting. Intensjonen er at byrommet blir en 
forlengelse og supplering av Lundetun.

Overvann og gjennomgående bekk kan samles og løftes 
frem som del av byrommets kvalitet. 
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STOPPESTED Y/X OG KIWI
Mellomrommet mellom Kiwi og bensinstasjonen YX 
utvikles til en høykvalitets rasteplass og velkomststed. 
Vi ser for oss cafe med servering til forbireisende 
og lokale beboere, is på varme sommerdager og en 
kakao på høsten. Det kobberkledde bygget huser 
også toalettfasiliteter og stellerom. I seksjonen inn 

mot bensinstasjonen er det vist et åpent verksted der 
ungdom og andre mekkeyndige kan stikke innom, henge 
og hjelpe hverandre med tekniske problemer. Å utvikle 
denne typen møteplasser, som tar ungdomskultur og 
interesser på alvor har vist seg suksessfullt flere steder. 
Bensinstasjonen får ny takoverbygging av rammesystem 

som er basert på en standard størrelse til Nordan-
vinduet. Forslaget utvikles til et signalprosjekt, ikke 
gjennom å være pragende eller for mye, men ved bruk 
av gode materialer, historisk identitet i utforming og et 
program som gjenspeiler de viktigste brukerne, dem 
som bor i Moi. 
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HAUKLANDSBEKKEN OG TUROMRÅDER
I dag fremstår Hauklandsveien som en vei. Den går 
øst-vest gjennom Moi, i helt rett strekk uten synlige 
urbane kvaliteter. Dette prosjektet viser en mulighet 
for å ta tilbake arealet og transformere Hauklandsveien 

til en landsbygate med fortau, sykkelfelt, gatetrær og 
lyktestolper. Foran Coop etableres en sørvest-vendt 
plass. Hauklandsbekken løftes frem med trapper, tursti 
og beplantning. Vi foreslår det legges opp til en variert 

småskala bebyggelse, der blanding av handel, bevertning 
og bolig skaper liv. Arkitektur og identitet er hentet 
fra byggeskikken de gamle trehusbyene langs sør- og 
vestkysten består av.
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REVITALISERING AV LUNDETUN
Illustrasjonen tar tak i Lundetuns posisjon som Mois 
sin festplass. Plassen oppgraderes med nytt dekke og 
møblement, der god materialbruk står i sentrum for 
det foreslåtte konseptet. I midten av plassen innføres et 
nytt element, en forsenkning basert på dimensjonene 

til den gamle trappen opp til stasjonsområdet. Ny trapp 
med sørvestvendte sitteplasser gis en sentral plass og 
fungerer som amfi for byrommet. Nedsenkingen er 
35 cm dyp. Dette skaper et element som kan brukes 
som skøytebane på vinteren, vannspeil og vannlek på 

sommeren, bålgrav til st.hans bål, skate-grop m.m. 
Utvidet tak over inngangspartiet til Lundetun skaper 
større oppholdsplasser også på regnfulle dager. 



03 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN
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TILTAK BESKRIVELSE

1 Peke ut sentrumsnære, strategiske utbyggingstomter for kontor,  forretning  
- gjerne kombinert bruk.

Peke ut områder som har potensial for fortetting, aktivisering, ny  
utvikling. Må inn i fremtidig sentrumsplan der program og formål  
drøftes.

H
JEM

LES ETTER PBL

2 Peke ut arealer for flere sentrumsnære boliger, sette retningslinjer for  
konsentrert utvikling innenfor utbygde områder (5-minutters byen).

Nysted, Sagodden (biblioteket), omregulere “Næringsparken” fra  
industri til handel/bolig. Begrense boligformål i 1. etasje i  
Stasjonsveien. Fortetting og infill.

3 Begrense parkeringsbestemmelsene, spesielt ved Torget.
Benytte bestemmelser, skilting og oppmerking for å synliggjøre  
restriktiv bruk innenfor 5-minuttersbyen. Parallelt etablere flere  
sykkelplasser.

4
Etablere nye byrom med avstemt og sosialt program. (Eksempelvis lekeplass 
ved biblioteket, parkdrag ved NorDan). Drøfte bestemmelser og retningslinjer 
på hvordan eksisterende byrom skal benyttes.

Illustrasjoner i rapporten illustrerer forslag. Historie og stedsidentitet er 
bakteppet.

5 Definere nye utviklingsområder for fritidsbebyggelse. Sikre samla og tilrettelagte anlegg. Gjerne et ‘sommerfelt’ og et  
‘vinterfelt’ nært Moi. Etablere et kommunalt utbyggingsforetak.

6 Definere bruken på stasjonsområdet, øke og merke opp parkering,  
stramme opp inn/utkjøring osv.

Avklare BaneNor sine fremtidige behov, og avklare aktuelle  
bruksområder og midlertidig/ permanent bruk.

7 Forbedre tilgjengeligheten for fotgjengere og syklister i plan. 
Regulere og opparbeide flere gangveier og sykkelfelt.

Synliggjøre god tilgang til sykkelbruk, ha aktiv holdning til gang/sykkel 
som det optimalse transportmiddelet.

8 Synliggjøre og heve de blå-grønne kvalitetene ved Hauklandbekken.  
Avsette arealer til grøntområder langs bekk.

Sikre opparbeidelse med utvidelser for fordrøyning, park og  
lekeplasser, etablere sti/gangveier fra Hauklandsveien opp til  
turområder, oppmyking  harde eller utilgjengelige flater.

9 Tillate økt antall etasjer på biblioteket. Vurdere byggehøydene i Stasjonsveien, spesielt ved bibliotek.
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11 Sørge for stilige, synlige og strategisk plasserte sykkelstativ i sentrum. Visjonen er 5-minuttersbyen, bedre folkehelse, miljø.
STRA

KSTILTA
K

13 Benytte midlertidige arrangement mer aktivt som sentrumsutviklingsgrep. Alle aktiviteter og arrangement bør synliggjøres på en digital, 
nettbasert bykalender.

14
Etablere felles nettbasert plattform for sentrumsinformasjon, ‘event-kalender’, 
formidling av tjenester, åpningstider på Haukland og i Stasjonsbyen,  
sesongbaserte arrangement, pop-up’s.

Behov for egen sentrumsforening under LN?
https://www.Stavangersentrum.no   
https://www.bergensentrum.no/ 
https://midtbyen.no/ 

15 Etablere felles nettbasert plattform for frivillighet, lag, idrett og organisasjoner. Samle og synliggjøre alle aktiviteter og tilbud som ikke er direkte  
tilknyttet kommersielt marked. 

16 Etablere lokalt ressurssenter eller ‘hub’ for oppstartsbedrifter, peke ut ledige 
utleielokaler, koordinere interesser og behov  - også knytett til landbruk.

17 Opprette kommunalt foretak / tomteselskap. Aktuelt dersom kommunale eiendommer ønskes utviklet i  samarbeid 
med kommersielt marked.

18 Få oversikt over ledige lokaler i Moi. Rangere dem (offentlige/private, leiepriser, 
tilgjengelighet osv)  - hva kan leies/lånes ut?

Tilby gratis / rimelige lokaler og WIFI på kortvarig basis kan lette 
oppstart for små tiltak.

19 Kjøpe inn to elektriske by-sykler for utlån. Øke bevisstgjøring og vise potensialet sykkel har til daglige gjøremål. 

20 Styrke eksisterende byrom som Lundetun, med formelle og uformelle  
aktiviteter.

Sittebenker, mobile tak, sykkelstativer, urtekasser, andre elementer som 
ikke er faste installasjoner.

21 Felles skiltplan og retningslinjer for reklame. Formingsveileder, estetiske retningslinjer. Opprydding av gamle skilt.

22 Holde sentrum trygg, ren og lys. Ha en strategisk møbleringsplan og  
belysningsplan. Løpende oppgave. Tilrettelegge for trygge tilholdssteder for ungdom.

24 Søke status som omstillingskommune Pågående oppgave.

25 Magma Geopark Synliggjøre Moi sine muligheter og tilknytning til Magma Geopark.
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