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FORORD 

Lund kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for flomsikring av Moi tettsted. Etter 

ekstremværet Synne i desember 2015, med store oversvømmelser og ødeleggelser i 

tettstedet, satte Lund kommune i samarbeid med NVE i gang et utredningsarbeid for 

flomsikring av Moisåna med tilførselsbekker. 

 

Det ble utarbeidet et forprosjekt der fire forskjellige alternativ for flomsikring ble vurdert. Etter 

en samlet vurdering gjorde Lund kommunestyre vedtak om å utrede videre alternativ 4.1, 

som innebærer en kapasitetsøkning av eksisterende elveløp. Dette oppnås ved senkning av 

elvebunnen over en strekning på ca. 600 meter nederst mot utløpet i Lundevannet. 

Eksisterende betongdam planlegges fjernet og brukar/pilarfundamenter til henholdsvis gamle 

Moi bru og Timrevik bru må skires. 

 

Lund kommune, som reguleringsmyndighet, har vurdert at det ikke skal gjennomføres en 

fullstendig konsekvensutredning av planarbeidet iht. plan- og bygningsloven. I stedet vil det 

som en del av denne planbeskrivelsen bli gjennomført en grundig utredning av tiltaket 

konsekvenser for samfunn og miljø. 
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1 INNLEDNING 

Lund kommune fremmer med dette forslag til detaljreguleringsplan for flomsikring av 

tettstedet Moi. Planforslaget griper inn i gjeldende reguleringsplaner for Moi sentrum, 

Stranda, Rasmussen Industri og Haukland, og innebærer en endring av disse planer for det 

området som er angitt som planområde.  

 

Bakgrunnen for reguleringsplanen er det store oversvømmelsene og ødeleggelsene som 

ekstremvære Synne førte med seg i desember 2015. Store deler av Moi tettsted stod under 

vann, med stengte tilførselsveier og brutt strømforsyning. Spesielt hardt gikk det ut over 

kommunens hjørnesteinsbedrift, NorDan AS der hele fabrikkanlegget stod under vann. 

Ødeleggelsene førte til driftsstans med permitering i ca. 2 måneder. 

 

Lund kommune satte sammen med NVE i gang en utredningsprosess for å utrede ulike 

alternativer for flomsikring av Moi tettsted. I alt 4 hovedalternativ ble utredet.  

 

 Flomtunnel fra Hovsvannet til Lundevannet 

 Flomkanal på vestsiden av dagen elveløp 

 Sikring av bebyggelsen med voller og murer 

 Senkning og delvis utvidelse av dagens elveløp 

 

Etter en samlet vurdering besluttet Lund kommunestyre samlet å gå videre med utredning av 

alternativet med senkning og utvidelse av dagens løp. Det er dette alternativet som ligger til 

grunn for detaljplanforslaget. 

 

Parallelt med reguleringsprosessen har det pågått en uformell utredningsprosess, der det er 

sett på ulike løsninger innenfor hovedalternativet. Hovedmomenter i denne prosessen har 

vært å ivareta de estetiske hensyn, hensyn til friluftsliv og tilgang til vassdraget med knytting 

til sentrumsområdet, naturmiljø inklusiv fiskens mulighet for vandring og gyting i elva, samt 

kulturminner i tilknytning til vassdraget. Av kulturminner har spesielt den vernede Moi bru 

vært sentral. 

 

Det foreliggende reguleringsplanforslaget har forsøkt å ta opp i seg de nevnte hensyn ved å 

gi bestemmelser om avbøtende tiltak som skal utføres, samtidig som elveprofilet utvides for 

å kunne håndtere dimensjonerende flom. 

 

Planområdet omfatter Moisåna fra utløpet i Lundevannet og opp til vestre ende av NorDan 

fabrikken, samt Hauklandsbekken fra utløpet i Moisåna og opp til Dalane Energi sin 

kraftstasjon. I utførelsesfasen planlegges flomsikringsarbeidet oppdelt i flere etapper, der 

første etappe vil omfatte tiltakene i Moisåna. Dette er også hovedtiltaket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 PLANPROSESS 

 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt på Lund rådhus den 23.09.2016. Referat fra oppstartsmøte følger 

vedlagt. 

 

2.2 Varsling om oppstart regulering 

Planarbeidet er varslet iht. plan- og bygningslovens § 12-8, med brev til berørte grunneiere, 

naboer og offentlige myndigheter, samt med annonse i avisen Agder.  

Det vedlegges kopi av oppstartsvarsel datert 30.09.2016, samt kopi av annonsetekst i avisen 

Agder datert 06.10.2016. 

 

Følgende myndigheter/parter er varslet: 

 

Rogaland fylkeskommune, Regionalutvikling Postboks 130 4001 Stavanger 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59   4001 Stavanger 

Statens vegvesen, region vest Askedalen 4 6863 Leikanger 

Norges vassdrag- og energidirektorat Anton Jenssens gt. 7 3125 Tønsberg 

Mattilsynet Varbergveien 19 4371 Egersund 

Lund kommune Moiveien 9 4460 Moi 

Dalane Energi IKS Elganeveien 1 4371 Egersund 

Telenor Snarøyveien 30 1360 Fornebu 

Lund Næringshage AS Stasjonsveien 7 4460 Moi 

Lund Jæger og Fisk, v/Jone Østrem Lerkelia 5 4460 Moi 

    Harald Kjørberg Moiveien 25 4460 Moi 

Konsmo Fabrikker Breilimoen 15 4525 Konsmo 

Karin Rasmussen Skålandsveien 1 4460 Moi 

Terje Cortes Kapuno-Salte Moiveien 5 4460 Moi 

Halvor Jere Dingsøyr Moiveien 3 4460 Moi 

Kjellesvik Eiendom AS Postboks 90 4465 Moi 

Moi Panorama AS Øyevollveien 8 4460 Moi 

Tore Stenberg Nystedveien  4460 Moi 

Terje Hamar Nystedveien 6 4460 Moi 

Egil Nysted Nystedveien 8 4460 Moi 

Katrine Lutcherath m/fl. Revemyrveien 16 4625 Flekkerøy 

Tommy Hamre Nedre Stranna 7 4460 Moi 

Leif Rune Drivdal Nedre Stranna 5 4460 Moi 

Norrøn Eiendomsutvikling AS Gamle Sokndalsvei 38 4372 Egersund 

Olav Sverre Steinberg Stasjonsveien 1 4460 Moi 

Geir Skåland Stasjonsveien 1 4460 Moi 

Steinar Mydland Stasjonsveien 1 4460 Moi 

Stian Rørvik Skulevold Stasjonsveien 1 4460 Moi 

Kjell Moen Stasjonsveien 12 4460 Moi 

Bjarne Nyland Stasjonsveien 18 4460 Moi 

Coop Høyland og Jæren Brueland 4306 Sandnes 

Marna Pedersen Stasjonsveien 16 4460 Moi 

Lillian Skåland Stasjonsveien 20 4460 Moi 

Bjørn Skåland Gamle Eigerøyvn. 83 4373 Egersund 
 



2.3 Innspill til oppstartsvarsel 

Innen tidsfristens utløp, 01.11.2016, kom det 16 innspill til oppstartvarselet. Kopi av samtlige 

innspill følger vedlagt planbeskrivelsen. Nedenfor er det medtatt et kort utdrag av innspillene, 

med etterfølgende kommentar. 

 

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 29.10.2016 

Fylkeskommunen uttaler at oppstartsvarselet er såpass enkelt at det kan være potensiale for 

konfliktfylte tema ved offentlig høring, som ikke er fanget opp på dette stadiet i 

planprosessen. Det etterlyses spesielt informasjon om det er foretatt vurdering av alternative 

tiltak. Sistnevnte må legges fram under offentlig høring av planutkastet. 

 

Fylkeskommunen er videre uenig med Lund kommune i at planen ikke skal 

konsekvensutredes etter gjeldene forskrift. Det vises til pkt. 10.f i forskriftens vedlegg II, som 

omhandler regulering av vannløp. Fylkeskommunen mener at Lund kommune på ny må 

vurdere behov for konsekvensutredning etter ovennevnte punkt. 

 

Det forutsettes videre at planarbeidet skjer i tett kontakt med NVE, knyttet til vurderinger etter 

vannressursloven, med målsetning om at tiltaket mulige negative effekter skal kompenseres 

gjennom positive virkemidler.  

 

Det må legges stor vekt på gode løsninger for å binde elv og sentrumsarealer sammen, da 

høydeforskjellen vil bli enda større enn i dag. Videre råder fylkeskommunen Lund kommune 

å legge til rette for ferdsel langs elva, ved f.eks. å etablere et parkbelte/gangveg på begge 

sider av elva. 

 

Fylkeskommunen opplyser at det er flere nyere tids kulturminner innenfor planområdet, og 

viser til oversikt utarbeidet av Per Christoffer Salvesen. Det vises spesielt til en steinrekke 

over elva mellom NorDan fabrikken og Moigarden, i området hvor midlertidig adkomst er 

planlagt. Disse må undersøkes og eventuelt registreres før de fjernes. Det vises også til tuft 

etter gammel smie på Nysted, Moi stolfabrikk og et rusetak som alle ligger innenfor eller i 

plangrensen. Nødvendige sikringsarbeider på Moi bru må utføres på en måte som er 

antikvarisk forsvarlig og som ikke reduserer kulturminneverdiene. Fylkeskommunen vil 

gjennomføre en befaring/registrering av aktuelle kulturminner i tilknytning til planområdet.  

 

Kommentar: 

Det er foretatt alternativvurderinger på forprosjektstadium og disse presenteres i 

høringsutkastet.  

Lund kommune har gjort en ny vurdering av behov for konsekvensutredning iht. forskriftens 

vedlegg II, pkt. 10. f. Saken har også vært diskutert direkte mellom Lund kommune og 

Rogaland fylkeskommune. Planbeskrivelsen vil inneholde en fyldig vurdering av tiltakets 

konsekvenser, og etter en samlet vurdering mener Lund kommune fortsatt at 

planbeskrivelsens utredninger vil gi et godt grunnlag for å belyse tiltakets konsekvenser for 

samfunn og miljø. 

Planarbeidet utføres i tett kontakt med NVE som selv står for detaljplanlegging av tiltaket. 

Fylkeskommunens innspill om elva i forhold til sentrumsarealene, samt å legge til rette for 

ferdsel langs, og bruk av elva vil bli gitt oppmerksomhet. Lund kommune har engasjert 

landskapsarkitekt som spesielt vil ivareta disse forholdene. 

Registrering av kulturminner er gjennomført i regi av fylkeskommunen. Rapport vil bli vedlagt 

og vurdert videre i planprosessen. 

 



 

Fylkesmannen i Rogaland, 28.10.2016 

Fylkesmannen uttaler at det må foretas vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven, og at 

konsekvensene for naturverdier i området må utredes. Hensyn til naturmangfoldet må sikres 

i planbestemmelsene både under og etter gjennomføring. 

 

I henhold til vannressursloven må det vurderes om tiltaket er konsesjonspliktig. Dersom det 

ikke er konsesjonspliktig, skal saken behandles etter lakse- og innlandsfiskeloven. Etter 

forskrift om fysiske tiltak i vassdrag er det fylkeskommunen som har ansvar for ikke-

anadrome vassdrag. 

Fylkesmannen minner om at inngrep i kantsonen krever søknad om dispensasjon. 

 

Kommentar: 

Fylkesmannens uttalelse tas til etterretning og medtas i det videre planarbeidet.                                                                                           

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, 27.10.2016 

NVE vurderer om et tiltak medfører skade/ulempe for allmenne interesser på en slik måte at 

det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven, eller om en reguleringsplan kan ivareta 

de hensyn loven skal ivareta. Planutredningen må derfor avklare hvilke interesser som blir 

berørt av tiltaket, slik at det klargjør om reguleringsplan kan erstatte konsesjon. 

 

NVE mener at vurderingen må omfatte tiltakets effekt på vassdragsmiljøet, og da spesielt 

effekten for fiskevandring samt for ferskvannsorganismer. Det må også gjøres en vurdering 

av det biologiske mangfoldet i kantsonene som blir berørt av midlertidige anleggsveier. 

 

Det vises videre til NVEs sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. 

 

Kommentar: 

NVEs uttalelse tas til etterretning og medtas i det videre planarbeidet. NVE har vurdert 

tiltaket og konkludert med at det ikke er konsesjonspliktig, men at hensynet i forhold til 

vannressursloven kan ivaretas gjennom reguleringsplan. Tiltakets effekt på vassdragsmiljøet 

vil bli beskrevet i egen rapport fra naturfaglig rådgiver. 

 

 

Statens vegvesen, 27.10.2016 

Statens vegvesen har ingen vesentlige merknader til varselet, men tar forbehold om 

ytterligere merknader når planen legges ut til offentlig ettersyn 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning                                                                                        

 

 

Karin Evelyn Rasmussen, gnr. 27, bnr. 79, 30.09.2016 

Planlagt mur langs elvebredden ser ut til å gå et godt stykke inn på eiendommen 27/79, noe 

som ikke kan aksepteres. Dog kan det vurderes dersom grunn og tapt verdi på tomten 

godtgjøres. Dette forutsetter et godt detaljert kart der dagens mur, tomtegrense og ny mur 

framgår. Det må også klarlegges hvor vannledning, kloakkrør og septiktank er lokalisert på 

tomten. Grunneier ønsker at trærne som står på eiendommen, ned mot Moisåna, kan bli 

stående. Generelt ser grunneier fram til at man kommer i gang med sikringsarbeidet. 

 



Kommentar: 

Omfanget av tiltaket, og hvor stort et eventuelt inngrep blir på den aktuelle eiendommen, vil 

først bli klarlagt i detaljplan-/byggeplanprosessen som nå er i startfasen. Dersom eiendom 

må avstås for gjennomføring av flomsikringstiltaket må dette avtales mellom Lund kommune 

og grunneier, og erstattes etter avtale. 

 

Leo Larsen, gnr. 27, bnr. 8, 24.10.2016 

Grunneier ønsker befaring for å få oversikt over hvilke konsekvenser sikringstiltaket vil få for 

dem i forhold til fritidsbruk, estetikk og støy. Det blir mer støy fra elva når denne et tappet 

ned, på grunn av større høydesprang oppstrøms hølen. 

Grunneier spør også om det blir utbetalt erstatning dersom sikringsarbeidet blir til betydelig 

ulempe for dem. 

 

Kommentar: 

Det vil ikke bli gjennomført befaring på dette stadium av planleggingen. Omfanget av tiltaket, 

og hvor stort et eventuelt inngrep blir på den aktuelle eiendommen, vil først bli klarlagt i 

detaljplan-/byggeplanprosessen som nå er i startfasen. Dersom eiendom må avstås for 

gjennomføring av flomsikringstiltaket må dette avtales mellom Lund kommune og grunneier, 

og erstattes etter avtale. 

 

 

Harald Kjørberg, gnr. 27, bnr. 1, 21.10.2016 

Grunneier er opptatt av at de tørrlagte elvebreddene erosjonssikres som en del av 

flomsikringstiltaket. Større vannhastighet etter senkningen medfører større erosjonsfare. Han 

ønsker ikke å bli påført erosjonsskader med tilhørende kostnader i fremtiden. 

Grunneier er positiv til at det anlegges midlertidig adkomstveg over hans eiendom, men 

forutsetter at området blir tilbakeført i samme stand og med samme matjordtykkelse som før, 

og han vil selv godkjenne det utførte tilbakeføringsarbeidet. Det kreves også avlingsskade for 

den perioden arealet ikke vil være produktivt. 

 

Kommentar: 

Elvebreddene som berøres vil bli forsvarlig erosjonssikret. Adkomstvegens trasè kan 

muligens bli justert for å unngå mulige kulturminner. Arealene vil bli tilbakeført til samme 

stand og kvalitet som før tiltaket. Erstatning må avtales mellom Lund kommune og grunneier, 

og er ikke en del av arealplanarbeidet. 

 

 

Vidar Holum, Nedre Stranda 23. 4460 Moi, 28.10.2016 

Grunneier er bosatt på Nedre Stranda, og har observert at strømretningen innerst i 

Lundevannet har endret seg etter Synne. Store mengder løsmasser har sedimentert og 

medført heving av elvebunnen. Massene ble benyttet til midlertidig veg da Sira Kvina utførte 

støpearbeider på muren langs elva/vannet, og ble deretter planert ut på bunnen. Endringen 

består i at det nå er mer strøm langs muren på østsiden, noe som kan føre til skader på 

brygger under flomperioder. Vannet vil også stå høyere på østsiden pga. strømmen. 

Grunneier er også redd for at flomsikringstiltaket skal medføre ytterligere ulemper ved at mer 

vann føres raskere nedover vassdraget enn tidligere. 

Han mener også at Sira Kvina ikke har gode nok vannmengdemålinger i vassdraget ovenfor 

Lundevannet, og at bedre målinger kunne ha forebygget flomskader. 

 

 



Kommentar: 

Grunneiers innspill tas med i den videre planprosessen, spesielt på detalj-/byggeplannivå. 

 

 

Kjellesvik Eiendom AS, gnr. 27, bnr, 15 og gnr. 24, bnr.71, 29.10.2016 

Kjellesvik Eiendom AS er hjemmelshaver til eiendommene 27/15 og 24/71 (strandrett 

østsiden), samt eier fallrettigheten i Moisåna fra betongdammen og ned til Moi bru.  

 

Kjellesvik Eiendom AS har noen generelle betraktninger om de konsekvensene 

flomsikringstiltaket vil ha for estetikk og fremtidig bruk av elva, og ønsker at de disse 

forholdene blir gitt høy prioritet i planarbeidet. Konkrete anbefalinger er å anlegge 

langsgående, oversvømbare elveparker med sti på begge sider av elva, samt funksjonelle 

tilkomster for fiske og rekreasjon, og så for funksjonshemmede. Selve elveløpet bør utformes 

på en naturlig måte med lokale terskler/kulper. Anledningen bør benyttes til å etablere et 

sammenhengende turvegnett langs elva, på begge sider. 

 

Kjellesvik Eiendom AS blir spesielt berørt av tiltaket da fallrettigheten er utleid til Fossekallen 

Energi AS, som benytter fallet til energiproduksjon. Utleieperioden er 67 år med opsjon på 

forlengelse. Flomsikringstiltaket innebærer avvikling av kraftverket, noe om igjen medfører 

tapte leieinntekter til Kjellesvik Eiendom AS. 

 

Ut fra det foreliggende kartmateriell er det vanskelig å se hvor stort inngrepet blir på 

eiendommen 27/15. Det ser ut som at kraftverkbygningen er fjernet, men grunneier 

forutsetter at vannrennevangen som også er fundament for deler av hovedbygningen ikke 

berøres. I motsatt fall må en vesentlig del av bygningen ombygges. 

 

Kjellesvik Eiendom AS protesterer på gangvegtraseen som er foreslått ledet diagonalt over 

deler av bnr. 15, da en slik trase vil umuliggjøre fremtidig utnytting av eiendommen nord og 

vest for eksiterende bygning. Grunneier foreslår å føre gangvegen under Moi bru og videre 

ned til Nystedparken. Alternativ må gangvegtraseen legges langs nordre eller sønder grense 

av eiendommen, for å redusere ulempen. 

 

Kjellesvik Eiendom AS forutsetter at alle tapte verdier som følge at flomsikringstiltaket 

erstattes. Dette gjelder tapte fremtidige leieinntekter, inngrep i bygningsmasse og eventuelle 

skader på bygget, samt andre inngrep på eiendommen. 

 

Lund kommunes kommentar: 

Når det gjelder turveier på begge sider av elva bør dette prioriteres i det videre arbeid. 

Avslutning av turveg på elvas vestside bør skje ved trapp opp ved Moi gamle bro. 

 

Det videre arbeid må ikke berøre selve fundamentet for hovedbygningen. 

 

Når det gjelder erstatning for tapte verdier knyttet til flomsikringsarbeidet, bl.a. riving av selve 

verket med tilhørende tap, må dette være en sak for kommunens forhandlingsutvalg som 

også er orientert om saken. 

 

 

Fossekallen Energi AS, 30.10.2016 

Fossekallen Energi AS eier og driver Fossekallen kraftverk i gamle Moi Stolfabrikk. 

Fallrettigheten i Moisåna leies av Kjellesvik Eiendom AS for en tidsperiode på 67 år, med 



opsjon på videre leie. Det planlagte flomsikringstiltaket vil innebære avvikling av kraftverket 

da vanntilførselen vil opphøre. 

 

Fossekallen Energi AS krever erstattet den samlede verdien som går tapt. Kraftverkets verdi 

ligger i tapt produksjon og omsetning i hele kraftverkets levetid. 

 

Lund kommunes kommentar: 

Dette er en sak for kommunens forhandlingsutvalg som er orientert om saken. 

 

 

Rolf Inge T. Moi, Moiveien 23, 4465 Moi, 31.10.2016 

Grunneier er hjemmelshaver til en landbrukseiendom på Moigården. Han opplyser om 

kulturminner som han kjenner til i og langs Moisåna på sin og naboers eiendom. Bl.a. 

Kongeveien som krysset Moisåna på et vadested der hvor midlertidig adkomstveg er vist. 

Vadesteinene ble fjernet på 1970 tallet da NorDan utvidet fabrikkbygningen. Han nevner 

også to vaskebrygger i området.  

 

Han oppfordrer til å ta vare på mest mulig av etablert vegetasjon, for å hindre erosjon og 

utgravinger. Han anbefaler også å flytte planlagt midlertidig adkomstveg til nordsiden av 

Peder Moi huset, for å unngå å berøre kulturminner. Han stiller seg også spørrende til å 

anlegge en gangveg som ender opp i en privat hage på Moigarden, og anbefaler heller en 

gangveg på øst eller vestsiden av elva, fra Lundevannet og opp til Timrevik bru. 

 

Kommentar: 

Grunneiers opplysninger om kulturminner er registrert og vil bli medtatt i det videre 

planarbeidet. Forslaget om å flytte midlertidig adkomstveg for å unngå kulturminner er 

fornuftig og vil bli lagt inn i planforslaget. 

 

 

Egil Nysted/Benny Nysted, gnr. 27, bnr. 11, 106, 31.10.2016 

Grunneierne er hjemmelshavere til to eiendommer på Nysted, på vestsiden av elva der den 

munner ut i Lundevannet. De er opptatt av løsmassene som er blitt og vil bli transportert ned, 

og sedimentert i indre del av Lundevannet. Det har blitt tilført løsmasser ved tidligere 

arbeider i elva, og elvebunnen har hevet seg anslagsvis 1,0 m noen steder. 

Strømningsforholdene er også endret. Det stilles spørsmål om disse løsmassene er planlagt 

fjernet. 

Det blir også stilt spørsmål om vandrings- og gyteforhold for fisk etter tiltaket, og om hvordan 

gamle fiskestatutter er tenkt tatt vare på i det regulerte området. 

 

Kommentar: 

Opplysningene om opphoping av løsmasser er videreformidlet til NVE, som vil ta disse 

opplysningene med videre i detaljplanleggingen av tiltaket. Vandrings- og gyteforhold for fisk 

vil bli utredet i egen rapport fra Ecofact. Ivaretakelse av gamle fiskestatutter er et 

privatrettslig forhold som ikke vurderes i arealplansammenheng. 

 

 

Petter og Fred Sirevåg, Nystedveien 16, 4460 Moi, udatert 

Innspillet kommer fra grunneier bosatt på Nysted, vestsiden av Lundevannet. Han beskriver 

hvordan elvebunnen har bygget seg opp i løpet av de siste 50 år, og at den noen steder er 

opptil 1,0 m høyere enn før. Han mener at elvebunnen bør graves dypere og masse fjernes 



frem til gangbrua over elva. Det vises også til at Lund kommune har fylt ut masse i elveleiet 

sør for gangbrua og ved badeplassen på Nygård, samt til en grunne som har bygget seg opp 

lenger ut i Lundevannet. Det bemerkes også at økt hastighet på vannstrømmen vil øke faren 

for utvasking av strandlinja på øst- og vestsiden av Lundevannet øvre del.  

 

 

Kommentar: 

Opplysningene om opphoping av løsmasser, samt økt strømningshastighet, er 

videreformidlet til NVE, som vil ta disse opplysningene med videre i detaljplanleggingen av 

tiltaket. 

 

Petter Sirevåg, Nedre Lundestranna 37, 4460 Moi, 03.11.2016 

Sirevåg spiller inn et løsningsforslag for flomsikring av elva, der vannspeilet beholdes. Han 

foreslår en demning med luke like oppstrøms gamle Moi bru. Elveløpet senkes fra 

demningen, ned til og langt ut i Lundevannet. Ved store vannføringer kan luken trekkes opp 

og slippe gjennom store vannmengder. Det beskrives videre detaljer omkring demning, 

lukeplassering, ol. Hensikten er å bevare et estetisk fint vannspeil, uten ulemper for 

beboerne i øvre del av elva, samt bevaring av kraftverket som produserer grønn energi.  

 

Kommentar: 

Innspillet formidles videre til NVE. En negativ side med alternativet er høye kostnader med 

etablering og drift av lukearrangementet. En luke som foreslått vil også være vanskelig å 

tilpasse den bevaringsverdige gamle brukonstruksjonen, estetisk og kulturminnemessig. 

 

 

Terje Hamar, Nystedveien 6, 4460 Moi, 31.10.2016 

Grunneier bor på Nysted, på vestsiden av elva der hvor den munner ut i Lundevannet. Han 

beskriver at elvebunnen har steget mye de siste årene, og at denne må senkes og flates ut til 

den møter naturlig elvebunn. 

 

Kommentar: 

Opplysningene om opphoping av løsmasser er videreformidlet til NVE, som vil ta disse 

opplysningene med videre i detaljplanleggingen av tiltaket. 

 

 

Konsmo Fabrikker, 14.10.2016 

Konsmo Fabrikker eier og har regulert et mindre boligområde på eiendommen 27/54. Stiller 

spørsmål om hvordan planlagt tiltak vil påvirke utnyttelsen av deres eiendom.  

 

Kommentar: 

Konsmo Fabrikker sitt innspill tas med i den videre planprosessen. Omfanget av tiltaket, og 

hvor stort et eventuelt inngrep blir på den aktuelle eiendommen, vil først bli klarlagt i 

detaljplan-/byggeplanprosessen som nå er i startfasen. Dersom eiendom må avstås for 

gjennomføring av flomsikringstiltaket må dette avtales mellom Lund kommune og grunneier, 

og erstattes etter avtale. 

 

 

2.4 Nytt varsel om oppstart – utvidet planområde 

På arbeidsmøte for flomsikring av Moisåna den 6. og 7. desember 2016 ble det besluttet å 

utvide planområdet til store deler av tettstedet Moi. Som følge av dette ble det den 



10.12.2016 sendt ut nytt oppstartsvarsel for det utvidede planområdet. Varselet ble sendt til 

offentlige myndigheter og instanser, samt samtlige grunneiere innenfor planområdet, - totalt 

123 eiendommer.  

 

2.5 Innspill til nytt oppstartsvarsel 

Innen uttalelsesfristen, den 13.01.2017, kom det inn 6 nye uttalelser. Kopi av innspillene 

følger vedlagt planbeskrivelsen. Nedenfor er det medtatt et kort utdrag, med etterfølgende 

kommentar. 

 

Lund kommune, PNM-etaten, 28.12.2016 

Lund kommune har hatt møte med eier av gnr. 27, bnr. 1 Harald Kjørberg, som ønsker at en 

boligtomt på 27/1 skal legges inn i planutkastet. Tomten ligger innenfor varslet planområde. 

 

Kommentar: 

Tomten tas ikke inn i planområdet da denne ikke har noen direkte forbindelse med 

flomsikringsarbeidet, og muligens kan skape komplikasjoner for planprosessen. 

 

 

Fylkesmannen i Rogaland, 03.01.2017 

Fylkesmannen viser til tidligere uttalelse og utaler at kommunen som planmyndighet må 

vurdere om det kreves konsekvensutredning. 

 

Kommentar: 

Fylkesmannens tidligere uttalelse er kommentert tidligere. Lund kommune har vurdert 

behovet for konsekvensutredning 

 

 

BANE NOR SF, 11.01.2017: 

BANE NOR ser svært positivt til at det startes arbeid med flomsikring av Moi tettsted. De 

pekes spesielt på Brekkebekken som renner under jernbaneområdet i kulvert. De anfører 

videre at det er særs viktig at arbeid i sidebekkene, Hauklandsbekken og Brekkebekken, ikke 

påvirker jernbanens fundamenter negativt. 

 

Kommentar: 

BANE NOR sin uttalelse tas til etterretning. Brekkebekken blir ikke medtatt i 

flomsikringsprosjektet i denne omgang, og det blir heller ikke foreslått arealmessige 

endringer i reguleringsprosessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Børge Mydland, 12.01.2017 

Mydland er grunneier ved nedre del av Brekkebekken, og fikk store skader på sin eiendom 

da Brekkebekken i oktober 2010 flommet over og gravde ut masser på jernbaneområdet. I 



uttalelsen gis det en historisk oversikt over Brekkebekkens bruk og regulering frem til i dag. 

Spesielt nevnes flommen i oktober 2010.  

 

Mydland ber om å bli involvert på et tidlig tidspunkt, dersom det planlegges nye tiltak i 

Brekkebekken. Han er positiv til at bekkeløpet ovenfor «smia» blir pyntet på, som en del av 

en samlet plan. 

 

Kommentar: 

Brekkebekken blir ikke medtatt i flomsikringsprosjektet i denne omgang, og det blir heller ikke 

foreslått arealmessige endringer i reguleringsprosessen 

 

 

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 13.01.2017 

Regionalplanavdelingen viser til tidligere uttalelse, og poengterer at det varslede formålet 

med planarbeidet er flomsikring. Dersom andre formål som sentrumsutvikling eller lignende 

planlegges tatt opp, ber fylkeskommunen om å bli informert om dette og får mulighet til å gi 

innspill. Fylkeskommunen forutsetter at det legges stor vekt på å finne flomsikringsløsninger 

som ikke får negative effekter for bruken av områdene som inngår i planen. 

 

Kommentar: 

Regionalplanavdelingens tidligere uttalelse er kommentert tidligere. Formålet med 

planarbeidet er primært flomsikring, men ordføreren har gitt signaler om at 

flomsikringsarbeidet bør koordineres med det arbeidet som er igangsatt for utvikling av 

sentrumsområdet. Dersom den valgte flomsikringsløsning fraviker fra det som ligger til grunn 

i kommunestyrets vedtak, og initierer tiltak som kan ha betydning for sentrumsutviklingen, 

bør en rådføre seg med fylkeskommunen på et tidlig stadium. 

 

 

Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen, 13.01.2017 

Kulturavdelingen har en lang uttalelse som bør gjennomgås grundig i sin helhet. Helt kort 

resymert viser kulturavdelingen til sin tidligere uttalelse, samt til oversendt notat fra befaring 

den 07.12.2016. Notatet følger vedlagt planbeskrivelsen. 

 

Siden det varslede planområdet nå er betydelig utvidet, finnes det enda flere nyere tids 

kulturminner innenfor området. Disse blir angitt i uttalelsen. Nyere tids kulturminner må tas 

hensyn til innenfor planområdet. 

 

Automatisk fredede kulturminner i vassdraget og på land blir forvaltet av hhv. Stavanger 

maritime museum og fylkeskommunens kulturavdeling. Stavanger maritime museum varsler 

at det vil være behov for marinarkeologiske registreringer i vassdraget for å få avklart 

forholdet til kulturminneinteressene.  

Kulturavdelingen varsler at det vil være nødvendig å befare de aktuelle områdene før de kan 

gi endelig uttalelse til planen.  

Fra begge hold blir det uttalt at det er lite hensiktsmessig å befare området før det foreligger 

mer konkrete planer for tiltakene. 

Fylkeskommunen kan ikke kreve befaring utført før det endelige planforslaget legges ut til 

offentlig ettersyn, men all erfaring tilsier at tiltakshaver vil ha nytte av at befaring 

gjennomføres tidlig i planprosessen. 

 



Avslutningsvis varsler fylkeskommunen innsigelse til planen dersom ikke hensynet til nyere 

tids kulturminner og automatisk fredede kulturminner blir tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 

Kommentar: 

Flomsikringstiltakene vil hovedsakelig bli rettet mot hovedvassdraget med sidebekken 

Haukandsbekken. Endelig planområde vil bli krympet og kun omfatte de områdene hvor tiltak 

planlegges gjennomført. Av denne grunn bør en følge fylkeskommunens anbefaling og 

avvente med befaringer/registreringer til mer konkrete planer foreligger. 

Selv om fylkeskommunen ikke kan kreve befaringer utført før planen blir lagt ut til offentlig 

ettersyn, bør kommunen ta kontakt og avtale befaringer utført så snart omfanget av 

flomsikringstiltaket blir klart. Dette er viktig for å ha et best mulig grunnlag til å vurdere og 

utrede tiltakets konsekvenser i forhold til kulturminner. 

 

 

Leo Larsen, gnr. 27, bnr. 8, 12.06.2017 

Larsen ba om et møte med undertegnede da de hadde hørt rykter om gangveg og andre 

fysiske tiltak som berørte deres eiendom. De foreløpige skissene for flomsikringstiltaket ble 

presentert og forklart. I etterkant av møtet sendte grunneier brev der det påpekes forhold av 

betydning for deres eiendom. 

De ønsker ingen gangveg langs elva, over sin eiendom. Normal lavvannstand må ikke 

senkes i området ved deres eiendom som følge av tiltaket. Det må etableres en terskel som 

opprettholder vannspeilet som i dag. Argumenter for å opprettholde lavvannivået er å bevare 

området rundt den lille holmen i elva som viktig biotop for en mengde fuglearter. Et annet 

argument er at hølen ved deres brygge er gyteplass for storauren, og denne må ikke 

ødelegges. 

 

Kommentar: 

Larsens innspill tas med i den videre planprosessen. Det er ikke lenger aktuelt å føre 

gangstien forbi deres eiendom. Tiltakene rundt holmen nedstrøms Kvednfossen blir heller 

ikke gjennomført. Hvorvidt flomsikringstiltaket med senkning av elvebunnen lenger 

nedstrøms vil påvirke lavvannstanden er ikke kjent, men vil bli brakt videre i 

detaljplanprosessen. Negative virkninger av eventuell vannstandsenkning vil bli vurder av 

naturfaglig rådgiver. Eventuelt behov for etablering av terskel vil bli avklart i detalj-

/byggeplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ALTERNATIVSVURDERINGER 

I forkant av reguleringsprosessen har det vært gjennomført et forprosjekt for flomsikring av 

Moi sentrum, der det har vært vurdert flere alternative løsninger. Forprosjektet er utarbeidet 



av Dr. Blasy – Dr. Øverland Beratede Ingenieure GmbH & Co, og følger vedlagt 

planbeskrivelsen.Alternativene som er vurdert er: 

 

 Flomtunnel fra Hovsvannet til Lundevannet 

 Flomkanal på vestsiden av dagen elveløp 

 Sikring av bebyggelsen med voller og murer 

 Senkning og delvis utvidelse av dagens elveløp 

 

Alternativene med flomtunnel og flomkanal ble ikke ansett som aktuelle da 

etableringskostnadene ble svært høye.   

Alternativet med sikring av bebyggelsen ved hjelp av voller og murer ble vurdert som aktuelt. 

Dette alternativet betinget at Hauklandsbekken, som munner ut i Moisåna, måtte pumpes ut i 

hovedvassdraget. Pumpeanlegget måtte dimensjoneres for en vannmengde på 30 m3/s, noe 

som medførte betydelige etablerings- og driftskostnader. Etter en samlet og helhetlig 

vurdering av de fire alternativene, valgte Lund kommunestyre å legge alternativet med 

senkning/utvidelse av dagens elveløp til grunn for den videre flomsikringsprosessen. Det er 

sistnevnte alternativ som ligger til grunn planforslaget. 

 

I sammendraget til utført forprosjekt skriver Dr. Blasy – Dr. Øverland Ingenieure GmbH & Co 

følgende: 

 

«Tettstedet Moi ligger ved utløpet av Moisåna i Lundevatnet (Lund kommune) og er utsatt for 

oversvømmelse ved flom. Under flommen i desember 2015 ble store deler av bebyggelsen i 
sentrum av Moi flomrammet. De rammede områdene ligger i sentrum av Moi ved utløpet av 
Haukelandsbekken ved fabrikkområdet NorDan AS, og strekker seg langs Moisåna ned til 
Steinhvelvbrua nedstrøms kraftverket. 
 
Etter oppdrag fra NVE er det undersøkt flere alternative løsninger for sikring av bebyggelsen 
mot flom, bl.a. rivning av kraftverket, rivning av steinhvelvbrua, omlegging av elva via en 
flomkanal eller en flomtunnel, bygging av flommurer og flomvoller samt senkning av 
elvebunnen. 
Utførelsen og omfanget av disse tiltakene er undersøkt på grunnlag av 2-dimensjonale 
hydrauliske beregninger med en dimensjonerende flomvannføring på 408 m3/s. 
Beregningene viser at elveleiet i det bebygde området i Moi sentrum kun har en kapasitet til 
å avlede en vannføring på 140 m3/s. De hydrauliske beregningene for en vannføring på 340 
m3/s har stor overensstemmelse med observasjonene av vannstandene ved flommen i 
desember 2015. 
Denne vannføringen pluss 20 % klimapåslag vil etter samråd med NVE bli ansett som 
dimensjonerende vannføring ved ekstremflom i Moisåna oppstrøms Haukelandsbekken. 
 
Alternativ 1 med en flomtunnel fra Hovsvatnet til Lundevatnet vil ha svært for høye 
byggekostnader og er det dyreste alternativet. Derfor vil dette alternativet ikke bli vurdert 
videre. 
 
Planalternativ 2 med flomkanal er ikke aktuelt fordi det vil medføre rivning av 6 private boliger 
og føre til store inngrep i landskapet og bebyggelsen. 
 
Alternativ 3 innebærer sikring av bebyggelsen med voller og murer, og kan være aktuelt å 
iverksette både når det gjelder omfang og kostnader. Avløpet fra Haukelandsbekken kan 
ledes ut i Moisåna enten med pumpeverk eller med en trykkrørledning. 
 
I alternativ 4 ble en senkning og delvis utvidelse av elvebunnen undersøkt. I dette alternativet 
må kraftverket oppstrøms den gamle steinhvelvbrua rives. Forslaget inneholder også 
bygging av en gangvei og en flomsikringsmur på høyre bredd av Moisåna. Vannføringen i 



Haukelandsbekken vil ved dette alternativet kunne ledes bort i selvfall uten pumpeanlegg. 
Den foreliggende innsnevringen av tverrsnittet på grunn av landkarene til den gamle 
steinhvelvbrua fører til en oppstuving av vannstanden ved den dimensjonerende 
vannføringen. 
En senkning og utvidelse av elvebunnen til nedstrøms steinhvelvbrua vil derfor skape 
bedre avløpsforhold i Moisåna, og dermed bidra til å redusere vannstanden vesentlig, slik at 
det ikke vil være nødvendig å bygge andre flomsikringsanlegg. Senkning av elvebunnen vil 
dessuten gi fritt utløp for Haukelandsbekken. 
 

Eching am Ammersee, den 09.09.2016» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Planområdet er vist på plankart datert 19.10.2017 med plangrense. Området omfatter 

hovedvassdraget,- Moisåna med sidearealer på strekningen fra utløpet i Lundevannet til 

nordre del av NorDan fabrikken. I tillegg inngår sidevassdraget, Hauklandsbekken med 

sidearealer fra utløpet i Moisåna og opp til Dalane Energis kraftstasjon på Haukland. 

 

I Moisåna er det to mindre kraftverk, med hver sin overløpsterskel. Den øvre terskelen blir 

ikke berørt av flomsikringstiltaket da den ligger oppstrøms planområdet.  

 

Den nedre terskelen ligger mellom 

Timrevik bru og Moi bru, og danner et 

vannspeil foran rådhuset og NorDan 

fabrikken. Terskelen er utført i betong 

og går over i en støpt renne som fører 

vann fram til Fossekallen kraftverk. 

Fossekallen kraftverk utnytter et fall på 

ca. 4,0 m og har en installert effekt på 

200 kwA. 

 

Oppstrøms overløpsterskelen krysser 

fylkesveg 1 Moisåna på Timrevik bru. 

Timrevik bru er en stedstøpt bru, 

fundamentert på løsmasseavsetning. 

Overløpsterskel, Fossekallen kraftverk 

 

Fra overløpsterskelen og ned til utløpet i Lundevannet har Moisåna karakter av en strykende 

elv, langsmed gamle Moi Stolfabrikk og under steinhvelvbrua, Moi bru. Begge byggverk er 

viktige kulturminner, men spesielt den vernede Moi bru som ble åpnet i 1844. 

 

Moi bru med Stolfabrikken i bakgrunnen 

 

Moisåna munner i dag ut i Lundevannet ved Sagodden, vis a vis Nystedparken som ligger på 

vestsiden av elva. Tidligere, før Lundevannet ble regulert, var utløpet betydelig lengre sør.  

 

Lundevannet er regulert av Sira Kvina Kraftselskap, og har et reguleringsintervall fra  

kt. 44,50 – kt. 48,50. Vannstand ligger normalt i underkant av kt. 48,00.  



Langsmed Moisåna finnes det flere 

kulturminner. Noen er delvis ødelagt under 

tidligere anleggsarbeid, mens andre er intakt. 

Kulturminnene er beskrevet i vedlagt 

befaringsrapport datert 19.12.2016 

 

Hauklandsbekken har sitt utløp i Moisåna midt 

på NorDan fabrikken, hvor den er ført i kulvert 

under fabrikkbygningen. Videre oppstrøms er 

bekken ført i kulvert under jernbanelinja og 

under E39 før den dreier nordover gjennom 

forretnings- og industriområdet på Haukland. 

Oppstrøms E39 krysser Hauklandsbekken 

under fire broer. Bekkens sidearealer er i liten 

grad opparbeidet og fremstår for det meste 

som naturområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

I henhold til gjeldende dimensjoneringskriterier dimensjoneres sikringstiltakene i Moisåna for 

å kunne håndtere en flom på 420 m3/s. Detter tilsvarer flomvannføringen under ekstremværet 

Synne + 20 %. I Hauklandsbekken planlegges tiltakene for å håndtere en flomvannføring på 

30 m3/s. Ved sammenfallende dimensjonerende flomsituasjoner i Moisåna og 

Hauklandsbekken, settes dimensjonerende vannføring i de to løpene til henholdsvis 420 m3/s 

og 15 m3/s. 

 

5.1 Moisåna 

Planforslaget baserer seg på at elvebunnen i Moisåna senkes maksimalt 2,5 – 3,0 m under 

eksisterende elvebunn. Senkningen starter i området ved dagens utløp i Lundevannet og 

føres innover i elveløpet. Dette innebærer at Lundevannets vannspeil, ved høyeste regulerte 

vannstand i Lundevannet, vil strekke seg nesten helt inn til Timrevik bru. Nivåforskjellen 

mellom rådhusets parkeringsplass og vannspeilet vis a vis, vil da være ca. 5,5 m. Herfra og 

opp til nivåspranget i elva nord for NorDan fabrikken, skal elvebunnen terrasseres med 

terskler av stor, naturlig elvestein. Som en del av terrasseringen skal det lages kunstige 

bakevjer/kulper i elveløpet. Det skal også lages en dypål, hvor vannstrømmen vil ledes ved 

lave vannføringer. Utformingen av elveløpet med avbøtende tiltak, skal baseres på tilrådinger 

gitt i natur- og miljøfaglig rapport som følger vedlagt planbeskrivelsen. 

 

 
 

Lengdesnitt, eksisterende og senket elvebunn 

 

Nedenfor er vist skisser som indikerer Lundevannets vannspeil ved ulike vannivå, 

henholdsvis kr. 48,50 som er høyeste regulerte vannstand, kt. 48,00 som er 

normalvannstand, og kt. 47,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundevann kt. 48,50 (HRV)         Lundevann kt. 48,00 (normalvannstand) 



 

Som det framgår av skissene, vil senking av 

elvebunnen medføre at Lundevannets vannspeil vil 

strekke seg betydelig lengre inn vassdraget enn i 

dag. Ved normalvannstand, kt. 48.00, vil 

overgangen elv/vann være i nedre ende av 

rådhuset.  

 

Den betydelige nivåforskjellen mellom sideterrenget 

på begge sider av Moisåna og vannivået nedstrøms 

Timrevik bru vil gi en betydelig endring av dagens 

landskapsuttrykk, og forringe kontakten mellom 

sidearealer og elv.  

For å kompensere for denne negative virkningen vil 

det bli etablert avbøyende tiltak på begge sider av 

elva nedstrøms Timrevik bru.  

Lundevann kt. 47.00 (lavvannstand) 

 

 

Grunnforholdene nedstrøms dagens terskel er hovedsakelig fjell, mens det er løsmasser på 

strekningen ovenfor terskelen. Dette betyr at det må benyttes sprengning/saging av fjellet for 

å senke elvebunnen nedstrøms terskelen, mens løsmassene oppstrøms kan fjernes med 

graving. For å erosjonssikre og stabilisere elvebunn og elvebredder på løsmassepartier skal 

det etableres tørrmurer og plastringsoner av egnet sprengstein. Også på partier av 

elvestrekningen hvor grunnen består av fjell, vil det av estetiske grunner være aktuelt å 

forblende fjellskjæringer med naturstein. Dette gjelder spesielt i området oppstrøms og 

nedstrøms den vernede steinhvelvbrua, Moi bru. Planene for utførelse av elvesenkningen i 

området ved Moi bru skal godkjennes av fylkeskulturmyndighetene før gjennomføring. 

 

Det skal etableres terskler i elveløpet på strekningen hvor grunnen består av løsmasser. 

Tersklene skal etableres ved å benytte store, naturlige elvestein som anordnes på en naturlig 

måte og i tråd med anbefalinger gitt i natur-/miljøfaglig rapport. Ovenfor tersklene skal det 

etableres bakevjer slik at det dannes lokale vannspeil oppover elveløpet. På utvalgte steder, 

og i samråd med naturfaglige rådgiver skal det etableres egnede gyteplasser for storaure, 

med egnede bunnsedimenter. Det skal etableres en definert dypål, hvor elvestrømmen ledes 

ved lavvannføring. For at fiskens vandring i elva ikke skal hindres, skal nivåspranget mellom 

vannivået oppstrøms og nedstrøms terskelen ikke overskride 0,45 m i dypålen. 

 

På begge sider av Moisåna, på strekningen fra Timrevik bru og ned til Moi bru skal det 

etableres gangveger som skal ha kontakt med elven. Gangvegene skal dimensjoneres og 

bygges for å tåle overstrømning ved flom. Gangvegene tilknyttes dagens parkeringsnivå ved 

rådhuset/Timrevik og kobles til gatenivå ved Moi bru ved trappeløsning.  Det skal etableres 

rekreasjonsområder med tilkomstmulighet fra Lundevannet til gangvegene på egnede steder. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Hauklandsbekken 

Hauklandsbekken skal dimensjoneres for en vannføring på 30 m3/s. Dette er en betydelig 

større vannføring enn bekkens nåværende kapasitet, og medfører at tverrsnittet i samtlige 

brukryssinger på strekningen mellom jernbanelinjen og Dalane Energi sin kraftstasjon må 

oppdimensjoneres. Heving av bruene medfører at tilstøtende veger også må høydejusteres 

og tilpasser over kortere og lengre strekninger.  

 

For at Hauklandsbekken skal kunne håndtere dimensjonernde vannføring, må det iverksettes 

tiltak langs hele bekkeløpet. Tiltakene tilpasses stedlige forhold, og består i utvidelse av 

bekkeløpet, sikring av sidearealer med flomsikringsvoller og – murer, samt etablering av nye 

skråninger. I alt fem bruer er planlagt oppdimensjonert.  

 

Dette gjelder to fylkeskommunale bruer på fylkesveg 3 

og på rampe fra E39, to 

kommunale bruer på 

hhv. Tangelandveien og 

Sletteveien, samt en 

privat, intern bru på 

Samvirke Sør sin 

eiendom.  

 

De foreslåtte tiltak langs 

Hauklandsbekken er 

begrenset i omfang, og 

ligger i hovedsak som et 

belte på begge sider av 

bekkeløpet.  

 

Hauklandsbekken sett fra      Hauklandsbekken sett fra 

Tangelandsveien      intern bro ved COOP Extra 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 REGULERINGSFORMÅL/OMRÅDEBESTEMMELSER 

Følgende reguleringsformål inngår i planforslaget: 

 

1.  Bebyggelse og anlegg 

 Område for boligbebyggelse, området BB1 

 Område for offentlig og privat tjenesteyting, området BOP1 

  

 Område for industri, området BI1 

 

2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Områder for kjøreveg, områdene SKV1 og SKV2 

 Område for jernbane, området SB1 

 

3.  Grønnstruktur 

 Områder for kombinert grønnstrukturformål, områdene GKG1 – GKG18 

 

5.  Landbruks-, natur- og friluftsområde 

 Område for landbruksformål, området LL1 

 

6.  Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Friluftsområder i sjø og vassdrag 

 

 

Følgende områdebestemmelser er gitt: 

 

1. Anlegg- og riggområde 

 

 

6.1 Områder for bebyggelse og anlegg 

Tre mindre områder er regulert til bebyggelse og anlegg. Dette gjelder et lite boligområde på 

nordsiden av Moisåna, et område for offentlig og privat tjenesteyting, området BOP1, samt et 

område for industri, området BI1. De to sistnevnte områdene er medtatt i plankartet da de 

ligger naturlig til i planområdet, uten at det forutseettes gjort noen endringer i formålene. 

Gjeldene reguleringsbestemmelser videreføres uendret for disse områdene.  

 

Boligområdet på nordsiden av elva er nytt og ønskes inntatt i planen da det ligger i et 

flomutsatt område og ikke kan bebygges før de planlagte flomsikringstiltakene er 

gjennomført. Det stilles derfor rekkefølgekrav knyttet til dette området. 

 

 

6.2 Områder for samferdsel og teknisk infrastruktur 

Områder for samferdsel og teknisk infrastruktur omfatter arealer til kjøreveger samt til 

jernbaneanlegg.  

 

Område for jernbane, området SB1, berøres ikke av flomsikringstiltaket. Tverrprofilet av 

bekkekulverten under jernbanelinjen har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 

dimensjonerende vannføring i Hauklandsbekken.  

 



Område for kjøreveg, området SKV1, omfatter del av E39, rampe for E39, samt del av fv. 3, 

Hauklandsveien. Innenfor dette området må kulverter for den kryssende Hauklandsbekken 

oppdimensjoneres, og vegenes planum justeres tilsvarende i høyde. I 

reguleringsbestemmelsene stilles det krav om godkjent detaljplan før tiltak iverksettes. 

 

Område for kjøreveg, området SKV2, omfatter gamle Moi bru. Moi bru er vernet og det stilles 

krav om at alle tiltak i tilknytning til brua og de nære omgivelsene skal godkjennes av 

fylkeskommunens kulturvernavdeling før iverksettelse.  

 

Område for kjøreveg, SKV3, omfatter kommunal veg med adkomst til boligområdet B1 og til 

anleggsområdet i og langs elva.  

 

 

6.3 Områder for grønnstruktur 

Sidearealene til Moisåna og Hauklandsbekken er regulert til kombinerte grønnstrukturformål. 

Innenfor disse områdene kan det generelt legges til rette grøntområder, turveger, 

fiskeplasser, og andre friluftslivfremmende tiltak i kombinasjon med flomsikring. Nedstrøms 

Timrevik bru skal sidearealene trappes med og åpnes opp mot vannivået på begge sider av 

elva. Det skal også etableres langsgående gangveger med rekreasjonsområder langs begge 

elvebredder mellom Timrevik bru og Moi bru.  

Innenfor områdene tillates etablert flomsikringsvern i form av voller, murer og andre egnede 

flomsikringstiltak. Bekkekulverter tillates oppdimensjonert og tilpasset tilstøtende veger som 

ledd i flomsikringen.  

Generelt for alle områder for grønnstruktur gjelder at eksisterende arealbruk kan videreføres 

i den grad den ikke kommer i konflikt med flomsikringstiltakene.  

 

 

6.4 Landbruks-, natur- og friluftsområde 

Område for landbruksformål, området LL1, er i dag landbruksområde og reguleres videre til 

samme bruk. Området er medtatt i planområdet da det midlertidig skal benyttes som 

adkomst til tiltaksområdet og for massetransport inn og ut av området.  

Det gis bestemmelser om at området skal tilbakeføres til opprinnelig stand og bonitet som før 

tiltaksarbeidet startet opp. 

 

 

6.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Friluftsområder i sjø og vassdrag omfatter Moisånas og Hauklandsbekkens nåværende 

vannarealer. Innenfor områdene tillates gjennomført nødvendige tiltak for å sikre tettstedet 

mot flom. Flomsikringstiltakene skal prosjekteres med utgangspunkt i anbefalinger gitt i 

vedlagte natur-/miljøfaglig konsekvensanalyse, og skal før igangsettingstillatelse godkjennes 

av Rogaland fylkeskommune som er forvaltningsmyndighet for innlandsfiskebestanden. 

 

Nytt elveleie i Moisåna skal gis et mest mulig naturlig preg. Som en viktig del av 

flomsikringstiltaket skal det gjennomføres avbøtende tiltak for å ivareta natur-, kultur- og 

friluftsinteressene i og langs elva. Nytt elveleie skal bygges opp med lave terskler av naturlig 

og stor stein som forankres i elvebunnen. For å ivareta fiskens mulighet til vandring i elva, 

bør største vannivåsprang ved terskler ikke overstige 0,45 m. Ovenfor tersklene skal det 

etableres lokale vannspeil i elveløpet, med en dypål som er vannførende også ved 

minimumsvannføring. På egnede områder skal det legges til rette gyteplasser for storaure.  

 



Som nevnt ovenfor skal allmennheten skal sikres god tilgang til Moisåna med gangveger 

langs begge bredder mellom Timrevik bru og Moi bru. Det etableres rekreasjonsplasser med 

benker og fiskeplasser langs gangstiene. Minst en rekreasjonsplass på begges sider av elva 

skal være tilgjengelig for alle brukergrupper.  

Den store nivåforskjellen som oppstår mellom vannflaten og sidearealene på begge sider av 

elveløpet nedenfor Timrevik bru, skal trappes gradvis ned ved etablering av terrasserte 

brukervennlige rekreasjonsarealer. Det skal utarbeides egen detaljplan som viser hvordan 

sentrumsområdene fortsatt kan få en naturlig tilknytning til elva på strekningen mellom 

Timrevik bru og Moi bru. 

Tørrlagte elvebredder innenfor friluftsområdet kan tas i bruk for å etablere gode tilkomster til 

den nye vannflaten. 

 

Tiltak i området ved Moi bru krever spesiell detaljering og utførelse. Steinhvelvbrua fra 1844 

er vernet og alle tiltak i elveløpet nær brua skal godkjennes av Rogaland fylkeskommunes 

kulturvernavdeling før igangsettingstillatelse gis. Det skal utarbeides egen detaljplan for 

utforming og utførelse av tiltak nær brua. 

 

Hauklandsbekken vil i store trekk beholde sitt nåværende fall og løp. På enkelte trange 

partier vil løpet bli utvidet for å håndtere dimensjonerende vannmengde. Brukryssinger over 

bekken vil bli oppdimensjonert med større tverrsnitt. Dette, i kombinasjon med flomtiltak 

langs sidearealene, vil sikre Hauklandsbekken mot fremtidige flommer. 

 

 

6.6 Områdebestemmelser 

Det meste av planområdet er avsatt som midlertidig anleggs- og riggområde. Innenfor dette 

området tillates midlertidig aktivitet for gjennomføring av flomsikringsarbeidet i vassdragene. 

Aktiviteten er tidsbegrenset til ferdigstillingstidspunkt for den enkelte etappe av 

flomsikringsarbeidet. Før arbeidene ferdigstilles skal de arealer som har vært berørt 

tilbakeføres til samme stand som før anleggsarbeidet begynte, eller til regulert formål for de 

arealer som endrer reguleringsformål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

7.1 Landskap/estetikk 

Moisåna, med sitt fossende stryk ned under gamle Moi bru, er et viktig element i 

landskapsbildet på Moi. Gjennomføring av det planlagte flomsikringstiltaket vil medføre en 

betydelig endring i dette og i opplevelsen av elva. Eksisterende betongterskel mellom 

Timrevik bru og Moi bru danner et vannspeil ovenfor terskelen, foran rådhuset og hele 

NorDan fabrikken. Nedfor terskelen går elva i stryk ned til utløpet i Lundevannet, ca. 100 m 

nedstrøms Moi bru.  

 

Når flomsikringstiltaket er gjennomført, vil Lundevannet strekke seg ca. 250 meter lenger inn 

i vassdraget ved høyeste regulerte vannstand. Det vil bli vannspeil under Moi bru og opp 

foran deler av rådhuset og parkeringsplassen i Timrevik. Fra det nye utløpet i Lundevannet, 

ca. 40 meter nedenfor Timrevik bru og opp til øvre del av NorDan fabrikken vil elva renne i 

stryk over flere lave terskler. Tersklene skal etableres av naturlig elvestein, med lokale 

vannspeil i bakkant, og vil ta opp en høydeforskjell på ca. 4,5 m på den aktuelle strekningen.  

 

For å dempe virkningen av inngrepet, samt knytte sentrum tettere til elva, skal terrenget 

foran rådhuset og i Timrevik terrasseres ned mot vannspeilet.  Dette vil åpne opp og gi 

vassdraget en bedre kobling mot sidearealene. I området etableres det rekreasjonsområder 

med sitteplasser og beplantning.   

 

 

7.2 Friluftsliv/rekreasjon 

Områdene langs Lundevannets indre del og videre oppover langs Moisåna blir hyppig 

benyttet som turområder for innbyggerne på Moi. En senkning av vassdragets nedre del vil 

medføre en betydelig høydeforskjell til sidearealene og mindre kontakt med vassdraget. For 

å avbøte denne endringen, vil det bli etablert gangveger på begge sider av vassdraget 

mellom Timrevik bru og Moi bru. Langs vegene skal det etableres rekreasjonsområder med 

benker, og mulighet for fisking. Det vises for øvrig til vedlagt fagrapport som beskriver 

friluftsverdiene langs vassdraget, vedlegg X. 

 

Gangvegene knyttes til arealet foran rådhuset på vestsiden av elva og til parkeringsarealet i 

Timrevik på østsiden. Tilkomsten til vassdraget skal være tilgjengelig for alle brukergrupper 

på deler av Moisåna. Minst ett rekreasjonsområde på begge sider av elva skal være 

tilgjengelig for alle. 

 

 

7.3 Kulturminner 

Det viktigste kulturminnet som vil bli berørt av flomsikringstiltaket er Moi bru, og 

bygningsmiljøet i tilknytning til denne. Den vernede steinhvelvbrua og gamle Moi Stolfabrikk 

som ligger i tilknytning til brua, er to av de viktigste kulturminnene i Moi sentrum, og krever 

spesiell oppmerksomhet i planleggings- og utførelsesfasen. Deler av fundamentet til Moi bru 

ble skadet under ekstremværet Synne for to år siden, og venter på utbedring. Av denne 

grunn er brua stengt for biltrafikk inntil videre. Utbedring av skaden planlegges nå 

gjennomført samtidig med flomsikringstiltaket.  

 

 

 

 



Under detaljplanlegging av flomsikringstiltaket må det påses at arbeidet ikke svekker 

objekters kulturminneverdi, og det stilles krav om at detaljplan for tiltak i tilknytning til Moi bru 

skal godkjennes av fylkeskommunens kulturavdeling før igangsettingstillatelse gis.  

Foreliggende planer viser at elvebunnen skal senkes ca. 1,80 m under Moi bru. Dette krever 

aktsomhet i utførelsesfasen og at arbeidet planlegges utført med minst mulig rystelser. 

Estetisk vil ikke senkningen få like stor virkning da det meste av inngrepet vil ligge under 

vannspeil ved normalvannstand i Lundevannet. 

 

Andre kulturminner som vil bli berørt er gamle vaskeplasser langs bredden av elva. Spesielt 

gjelder dette på Moigarden hvor det er flere vaskeplasser. Disse vil sannsynligvis enkelt 

kunne hensynstas da en senkning av elveløpet medfører at vaskeplassene blir liggende på 

tørt land. I området ved Hauklandsbekkens utløp i Moisåna er det fra gammel tid et vadested 

over elva. Dette registrerte kulturminnet er i det alt vesentligste ødelagt under tidligere 

graving i elva. Eventuelle rester ved søndre elvebredd må hensynstas og bevares.  

 

Traseen for den gamle ferdselsvegen fra vadestedet og videre innover Moigarden 

sammenfaller med et område som i oppstartsvarselet er angitt som midlertidig anleggsvei. 

Den midlertidige anleggsvegen er nå flyttet lengre vest slik at restene etter ferdselsveien ikke 

berøres. 

 

På østsiden av elveløpet, sør for parkeringsplassen i Timrevik, ligger gamle Moi 

Møbelfabrikk. Denne ligger utenfor, men nær planområdet, og må hensynstas i 

utførelsesfasen på samme måte som Moi Stolfabrikk. For begge bygninger må det stilles 

strenge krav til rystelser for å unngå skader og eventuelle setninger. 

 

 

Naturverdier og miljø 

Planens virkninger på natur og vannmiljø blir grundig utredet i vedlagt rapport fra 

rådgivningsfirmaet Ecofast AS. Denne rapporten tar også for seg og beskriver aktuelle 

avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger på natur og vannmiljø. 

 

 

Tilgjengelighet for alle 

I forbindelse med flomsikringstiltaket skal det etableres gangveger på begge sider av 

elveløpet på deler av strekningen. Nivåforskjellen mellom sidearealene på begge sider av 

elva, nedstrøms Timrevik bru og vannspeilet vil etter at tiltaket er gjennomført øke fra ca. 2,0 

m til ca. 5,5 m. Den store nivåforskjellen vil by på utfordringer med å etablere en funksjonell 

kontakt mellom vassdraget og sentrumsarealene.  

Gangvegene knyttes til sidearealenes nivå, nedstrøms Timrevik bru, og føres med moderat 

fall ned til nytt vannspeilet samtidig som sideterrenget trappes ned og åpnes mot elva. På 

begge sider av elva skal det, som et minimum etableres ett universelt utformet 

rekreasjonsareal i tilknytning til vassdraget.  

 

 

Barn- og unges interesser 

Barn og unge vurderes ikke å ha spesielle interesser knyttet til planområdet da formålet med 

planen i hovedsak er flomsikring. Den generelle tilretteleggingen av tjenelige arealer i 

tilknytning til elva, vil på likt vis komme alle aldersgrupper til gode, uten at det iverksetter 

spesielle tiltak for barn og unge. 

 



ROS-VURDERING 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette et avbøtende tiltak som skal redusere risikoen 

for flom i Moi sentrum. I så måte vil tiltaket gi stor risikodempende effekt.  

 

Naturens og miljøets sårbarhet i gjennomføringsfase og i permanent fase blir grundig 

beskrevet i rapport fra naturfaglig rådgiver, Ecofact AS. Denne rapporten følger vedlagt 

planbeskrivelsen. 

 

I forhold til kulturminners sårbarhet er gjennomføringsfasen for tiltak i tilknytning til Moi bru 

viktig. I dette området må det utvises spesiell aktsomhet, der tiltakets utforming og utførelse 

skal godkjennes av kulturvernmyndighetene før igangsetting. 

 

En tilrettelegging for økt ferdsel langs vassdraget på deler av elvestrekningen, vil medføre en 

økt risiko. Som del av detaljplanen må det gjøres en risikovurdering av denne ferdselen og 

legges til rette for avbøtende og risikoreduserende tiltak. Spesielt må det etableres system 

for å stanse ferdselen ved store vannføringer. Et annet avbøtende tiltak er å plassere ut 

sikkerhetsutstyr som livbøyer ol. på utvalgte steder langs elvebreddene. 
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