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“
“En dag da Satan finn i sinn

at intet måtte skje,
da satte han i verden inn

den første komité.
VILHELM BERGSØE (1889)
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Da formannskapet i Lund kommune seint i 2016 søkte deltakelse
og pilotstatus i Rogaland fylkeskommunes program for
tettstedsutvikling var det med en visshet om at stedsutvikling
handler om mer enn forskjønning - skjønt man visste kanskje
ikke helt hva...

Underveis har flere etterlyst synlige resultater - et malingsstrøk og to
ville da gi nytt liv i gata? Miljøgata hadde ikke lenger så godt miljø etter
25 år. Fasader og overflater forvitrer, og Stasjonsveien framstår stadig
oftere livløs og øde. Som Miljøgata kunne det hatt nyhetens interesse
å pusse opp, men et vakkert ytre er ikke nok for å skape aktivitet. Det
er aktiviteten som skaper gnist, liv, trivsel og økonomiske verdier i
sentrum og tettstedet forøvrig.

Mer enn noe annet har prosjektet vært et kompetanseutviklingstiltak,
der ny kunnskap har blitt tilført gjennom seminarer og aktiviteter i (og
utenfor) fylkeskommunens regi. Framdrift og planer har blitt justert
underveis, i takt med ny innsikt og nye erkjennelser.

Underveis i arbeidet med denne rapporten ble det etterhvert åpenbart
at det ikke er realistisk å lykkes med å skape et vedvarende levende
sentrum uten å også se på samfunnet og tettstedsstrukturene rundt.
Den økte kompleksiteten har gjort arbeidet med rapporten betydelig
mer tidkrevende enn antatt, til ergrelse for både forfattere og
oppdragsgivere. Det er likevel å håpe at arbeidet vil bære frukter over
tid, og at tilegnet kompetanse kan overføres til de som skal dra lasset
videre.

Rapporten kan leses som en start på det Lund og Moi mangler mer
enn noe annet - en overordnet visjon og et helhetlig uttrykk for hva Moi

kan og skal bli.

Rapporten er skrevet for å bli lest av «alle». Ikke bare politikere,
kommunalt ansatte og spesielt interesserte, men hver og en innbygger
som har tenkt at «noen skulle ha ...».

Kanskje vel så viktig er om den også kan inspirere eiendomsutviklere,
investorer og andre interessenter som vil engasjere seg i ei bygd med
betydelig potensiale.

Rapporten peker ut én retning for en videreutvikling av Moi som
attraktivt tettsted, innenfor gjeldende rammer på regionalt og nasjonalt
nivå. Den må leses gjerne et lokalt forankret supplement til føringer gitt
i Regionalplan for Dalane, et supplement til Lund kommunes
strategiske næringsplan og som et viktig bidrag i
medvirkningsprosessene til en ny kommunedelplan..

Betraktninger og løsninger som beskrives vil og skal utfordre rådende
oppfatninger i lokalsamfunnet. Sammenhengene, mulighetene og
virkemidlene som pekes på er gjennomtenkte, helhetlige og godt
fundert i tilegnet kunnskap, eksterne analyser/innspill, og pilotgruppas
samlede erfaring.

Her ligger også en direkte utfordring til alle som har motforestillinger
mot retningen som beskrives:

Kom med et gjennomarbeidet alternativ!
Start debatten om hva vi vil og hvor vi skal!
Det vinner vi alle på.

Forord
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Moi har potensiale for å bli mye mer enn vi er i dag.
Vi har alle muligheter til å utvikle en moderne, levende stasjonsby
som er attraktiv for nye innbyggere og besøkende, og er tuftet på
industrihistorie, historisk arkitektur og nærheten til vann og friluftsliv.
Denne rapporten setter fokus på hvordan vi kan realisere de verdier
og kvaliteter som finnes i bygda, og utnytte sentrumsarealene våre
til å skape trivsel, bedre folkehelse, nye attraksjoner, mange nye
boliger og spennende arbeidsplasser.
En del av løsningene er enkle og håndgripelige. Andre er langsiktige
og visjonære, med høye ambisjoner om å utnytte kvalitetene i og
rundt Moi. De skal utfordre etablert tenkemåte i bygda. De er likevel
høyst realistiske, og tuftet på godt faglig grunnlag og mange gode
diskusjoner i blant annet prosjektgruppa, på nettverkssamlinger i
fylkeskommunens tettstedsprosjekt og med ulike aktører rundt på
Moi.
Produktet som foreligger er et resultat av standhaftig
dugnadsinnsats fra enkeltpersoner i prosjektgruppa.
Hovedretningen er blitt til i diskusjoner i prosjektgruppa, mens
undertegnede har satt sammen kunnskapsgrunnlag fra en rekke
kilder og utviklet de konkrete løsningene. Lund kommune har
igangsatt og eid prosjektet, men har dessverre i liten grad ønsket å
medvirke eller tilegne seg kunnskap underveis.

En stor takk rettes imidlertid til Rogaland fylkeskommunes,
avdelinger for plan og næring i særdeleshet, som har vært gode
støttespillere underveis og arrangert svært nyttige
nettverkssamlinger med høy faglig og sosial kvalitet.
Her er resultatet. Les og forstå delstrategiene i sammenheng.
Forhåpentligvis anes konturene av en ny visjon og en ny giv for Moi.

- Anders Mydland

Prosjektgruppa har bestått av:

Jan Ove Øksendal (Næringssjef, prosjektleder)
Anders Mydland (fra februar 2018)
Per Christoffer Salvesen (Lund kommune)
Bodil Heskestad (Politisk)
Inger Rasmussen (Politisk)
Linda Gursli (Politisk)
Lars Kristian Eikeland (Kiwi Moi)
Anne Berit Helleren (Blomsterbutikken Moi, til februar
2018)
Øystein Brennsæter (Lund kommune , sekretær)

Merk:

Innholdet i rapporten må ikke tas til inntekt for
gruppemedlemmenes personlige meninger. Det
skisseres løsninger som også griper inn i privat
eiendom. Dette er ikke en oppfordring til kortsiktig
tvangsbruk og ekspropriasjon.
Rapportens perspektiv er langsiktig – 5-20 år – og
vi legger til grunn at utviklingsprosjekter bygger på
grunneiers egeninteresse og markedets behov.
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Del 1: Moi i dag

Tettstedet Moi 11

Det gode sted 29

Del 2: Hvordan utvikle et sted?

Del 3: Løsninger og strategier

Visjon og stedskvaliteter 75

Gjør Moi sentrum interessant! 97

Funksjonsplassering og utbyggingsstrategier 121

Interntransport og parkering 151

Områder / detaljutsnitt 169

Vedlegg til rapporten
(kun i komplett digital versjon):

• Asplan Viak stedsanalyse
• Asplan Viak handelsanalyse (kvantitativ)
• Rambøll handelsanalyse (kvalitativ)
• «Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar», Distriktssenteret
• Levende Lokaler: utstilling og veileder
• «T-1322 Sentrumsutvikling», spes. kap 8 «Byrommene»,

Miljøverndepartementet 2001
• «Estetisk veileder for Porsgrunn kommune», Porsgrunn kommune

2018
• «Gata vår.odp»,. 10. klasse 2018/2019 v/ lærer Anne-Sofie Hansen

har levert en presentasjon om Moi sentrum som er behandlet og
sitert i rapporten.

Andre kilder:

• Ulike presentasjoner og samtaler på nettverkssamlinger.
• Seminar om estetikk I byggesaker, avholdt av Rogaland

fylkeskommune og Randaberg kommune
• Høringsutgave kommunedelplan E39 Lyngdal Vest – Ålgård,

Statens Vegvesen 2019
• Flomsikringsplan for Moisåna med tilhørende dokumenter og

forarbeid
• Kommunens Råd for eldre og personer med nedsatt

funksjonsevne, samt foreningen «Åkke øve 60» er konsultert for
innspill om stedsutvikling fra deres perspektiv.

• Listen er ikke uttømmende

5
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I kommuneplanens samfunnsdel, heter det i punktet
«sentrumsutvikling» at det «kreves visjoner for utviklingen,
samarbeidsvilje og hardt arbeid.»

Det peker også på den virkelig store utfordringen i Lund:

Vi må ville noe – og våge å si det!

Kommunens formulering er viktig og god. Samtlige kilder som har
bidratt med kunnskapsunderlag i prosjektet peker på det samme:
Utviklingen må ikke være overlatt til tilfeldigheter og innfall. En
samlende visjon, en retning, er et helt grunnleggende prinsipp for
vellykket stedsutvikling.

Likevel er det retningen og visjonen Lund og Moi mangler mest av alt.
Visjonen som refereres til i kommuneplanen finnes ikke.
En klar og bredt forankret retning går igjen som en av de viktigste
faktorene for å lykkes med stedsutvikling.

Pilotgruppas oppdrag har blant annet vært å skissere planer for
bebyggelse, gatestruktur og utnyttelse av arealer m.m i Moi sentrum.
Det overgripende målet har vært klart: å skape et triveligere Moi
sentrum med høyere aktivitet, som igjen skal bidra til å skape ei
attraktiv bygd. Men attraktiv for hvem?

Uten en visjon, en retning for framtida, hva skal vi planlegge for?

Prosjektmandatet handler mest grunnleggende om dette:

Finn ut hvorfor Moi ikke fungerer, og kom opp med en plan for å fikse
det.

Hvorfor Moi ikke fungerer kan oppsummeres i én setning:

Man har planlagt for biler og ikke mennesker, og glemte å vedlikeholde
og forvalte de egentlige verdiene som finnes på Moi.

Det har blant annet følgende konsekvenser:

1. Avstandene mellom daglige funksjoner er for store.

2. Veiene og funksjonene fører oss vekk fra der vi nå har innsett at vi
ønsker å være

3. Det er blitt for store arealer å vedlikeholde på små budsjetter, og Moi
framstår shabby, lite vedlikeholdt og uinteressant.

Noen vil innvende at ensrettet næringsliv, samfunnskultur, lavt
utdanningnivå eller at Moierens iboende smålåtenhet er en del av
årsaken. Det er ikke nødvendigvis tilfellet. Men de elementene har
unektelig bidratt til å forsterke situasjonen som har oppstått, og gjør at
den negative utviklingen vil fortsette helt til et flertall av politikere
innser alvoret og sier stopp. Den dagen er ikke kommet.

Visjoner og vilje
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Å fikse Moi er ikke lett.

Vi kan gjerne pynte litt i Stasjonbyen, male hus, arrangere noen
markeder og vri noen kulturkroner til lekeapparater og utsmykning av
en mur her og der. Gjennom bilder og tekst presenteres en rekke tiltak
og grep for å gjøre Moi sentrum mer visuelt interessant å besøke og
bruke.

I en viss skala er dette uansett god bruk av penger, men som eneste
virkemiddel vil det aldri bli nok. Som en del av en overordnet strategi
for god befolkningsvekst og økonomisk vekst skal vi gjøre mye av det -
og det skal være kjekt underveis.

Men mer gjennomgripende endringer er nødvendige for at Moi skal ha
et livskraftig sentrum som gir grunnlag for trivsel og vekst i hele
tettstedet. Å endre de fysiske strukturene for dagens befolkning, og
med dagens utviklingskraft og økonomiske rammer er urealistisk. Tar
vi derimot av skylappene, og jakter på samspillet og vinn-vinn-
situasjonene, er det fullt innenfor rekkevidde å nå ambisiøse mål om
vekst.

Flomsikring og ny E39 gir en en unik mulighet til å få dette til.
Faktaboksen til høyre gir en smakebit på hvordan.

Det gode sted

I Regionalplan for Dalane er det gjengitt 10 grep for
tettstedsutvikling, som i stor grad er styrende for planen og
dermed også Moi. Dette er tydelige, klare råd som forteller
essensen i hvordan by og bygd bør planlegges i dag.

1. Skap samspill mellom funksjoner
2. Bygg mange nye attraktive, sentrumsnære boliger
3. Økt fokus på folkehelse ved utvikling av sosiale møtesteder -

og satsing på kultur
4. Plasser barnehager, skoler etc i sentrum.
5. Transformer bygninger og parkeringsplasser til nye formål
6. Synliggjør kulturarv og kulturmiljøer
7. Utvikle sjøsider og elvebredder med nye bygninger, parker og

plasser.
8. Skap bedre tilgjengelighet for buss, sykkel og til fots
9. Skap dialog og klima for investering mellom nærings-,

eiendoms- og offentlige aktører
10. Politisk vilje

Opphavsmannen, Michael Fuller-Gee, MNLA, omtales i Regionalplan Dalane
slik: «Sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune. Han har tidligere
arbeidet som bl.a sjefsarkitekt i Husbanken Region sør, førsteamanuensis på
Universitet i Agder og på NMBU Ås, og avdelingsleder i Asplan Viak. Han er
involvert i byutviklingsprogram i EU og engasjeres mye som ekstern hjelp i
forskjellige byutviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.Han er for
tiden en av de mest etterspurte foredragsholderne innen
samfunnsplanlegging.Han er oppnevnt av kommunal og moderniserings-
departementet KMD som jurymedlem for den nye ”Statens pris for bærekraftig
by- og stedsutvikling – Attraktiv by»





Del 1: Moi i dag





Tettstedet Moi

Rammevilkår,
ressursgrunnlag,

tettstedstruktur mm,
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Moi er kommunesentrum i Lund kommune. 2000 av kommunens
3200 innbyggere bor her. Moi er i dag primært et sted der folk
bor og jobber, og lite annet. Mange kjenner til stedet, men
kvalitetene i bygda er lite kjent utad og stedet har en noe
udefinert posisjon i regionen.

Sentralt i tettstedet Moi konkurrerer Haukland og Stasjonsbyen om
oppmerksomhet og ressurser. Fram mot 90-tallet var det udiskutable
sentrum i Stasjonsbyen. Her var et bredt utvalg av småbutikker og
offentlige tjenester. Etter dette har vi sett en utglidning av
sentrumskjernen. Tomme lokaler etter skinnvarebedriftenes fall og en
reorientering mot trafikken på E39 er blant faktorene som har flyttet
tyngdepunktet mot Haukland.

Moi sentrum er langstrakt. Miljøverndepartementet anbefaler
maksimalt 400-600 meter gangavstand mellom ytterkantene når
tettsteder planlegges. Området prosjektgruppa har sett på har over
1000 meter – i luftlinje.

SSBs definisjon av en sentrumskjerne legger til grunn maksimalt 50
meter mellom aktive virksomheter. Dagens negative utviklingskraft på
Moi tøyer grensene for om vi i praksis har noe som kan defineres som
en sentrumskjerne i dag.

Arealet imellom Stasjonsbyen og Haukland - «Mellomrommet» - er
inneklemt mellom E39 og jernbane, og vanskelig å bebygge og utnytte
for å skape en helhetlig sentrumskjerne, selv med tilstrekkelig
utviklingskraft. I tillegg til E39 og jernbane, formes Moi sentrum av en
tredje barriere for utvikling – Moisåna. Flommen etter ekstremværet
«Synne» i desember 2015 ødela store verdier i sentrum, og

flomsikringstiltak er ventet å gjøre store inngrep rundt elva de neste
årene.

Stasjonsbyen er det historiske og kulturelle sentrum, og det folk flest
tenker på som sentrum på Moi. Den gamle bebyggelsen og stedlige
kvaliteter gir Moi sjarm, særpreg og potensielle konkurransefortrinn.
Her er flest offentlige tjenester, kulturtilbud, servering, detaljhandel og
naturlige møteplasser. Her finnes et betydelig utviklingspotensiale i
opplevelsesbasert næring.

I dagliglivet fyller Haukland likevel viktige sentrumsfunksjoner som i
dag ikke finnes i Stasjonsbyen, blant annet dagligvarehandel og
helse/omsorgsfunksjoner. Utviklingen som har skjedd kan ikke enkelt
reverseres, og vi kan ikke utelukke Haukland fra en sentrumsplan.
Haukland vil være et viktig bo- og arbeidsplassområde også i framtida,
kanskje med annen vekting eller spissing av funksjoner.

Det er i Stasjonsbyen vi ønsker et yrende folkeliv, det er her potensialet
for sentrum ligger og de lokale ressursene skal settes inn. Vi skal ikke
bygge ned Haukland, men vi skal bygge opp Stasjonbyen!
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Vår avgrensning av sentrumssone følger aksen langs
Hauklandsveien fra Kiwi, gjennomgående til Stasjonsveien og
Moiveien, og til slutt Nysted. Sonen rundt aksen følger naturlige
veier og gater.

Haukland

E39

Mellomrommet

Jernbane

Moisåna

Moi stasjon

Stasjonsbyen
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Moi er sterkt formet av fysiske barrierer og landskapet rundt.
Jernbane, E39 og Moisåna har gitt Moi livsgrunnlag og
muligheter. Bebyggelsemønster og trafikkstrømmer er blitt til og
formet av disse faste strukturene.

Bratte dalsider og Lundevatn har over lang tid gjort bebyggelsen på
Moi langstrakt. Også sentrumsonen er langstrakt - nesten 1,5
kilometer med ett gateløp. De store arbeidsplassene og
publikumsfunksjonene i hele tettstedet Moi er plassert i mindre klynger
med stor innbyrdes avstand langs en 2,1 kilometer lang akse, fra Kiwi i
nordvest, til kirka og museet i sør.

Vei og jernbane deler i dag Moi sentrum i to distinkte deler med ulik
funksjon - Haukland og det vi heretter vil kalle Stasjonsbyen.m
Timeglassformet bebyggelse og veistruktur fører i dag det meste av
trafikk i og gjennom bygda direkte inn mot det sentrale
sentrumsområdet.

Historisk har de store fysiske barrierene lagt hinder i veien for å utvikle
hensiktsmessige tverrforbindelser i takt med utviklingen. Trafikken på
tvers av elv, vei og jernbane følger faste krysningspunkter. Kun ett
kryssingspunkt under jernbanen finnes i sentrumsområdet, og denne
er ikke engang dimensjonert for ordinær busstrafikk. Å endre dette har
syntes vanskelig uten uuttømmelig motivasjon og spisse albuer.

Men flomsikring og omlegging av veitraséer setter alt i spill. En ny E39
vil redusere trafikkmengde på dagens vei, og vil gjøre det lettere å
planlegge og gjennomføre endringstiltak som nye avkjørsler,
overganger o.l. for en bedre sentrumsstruktur, sammenhengende
turveier og mindre tungtrafikk i publikumsområder.

Flomsikring frigjør masse til terrengfylling og justeringer som forbedrer
framkommeligheten for gående og syklende, både i tilknytning til elva
og andre steder.

Barrierer og tettstedsspredning
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Kartet viser plassering av sentrale arbeidsplasser, offentlige
funksjoner og andre publikumsfunksjoner sentralt på Moi.

De store sirklene viser avstander fra midtpunkt på Haukland og i
Stasjonsbyen. Radius fra innerst til ytterst er hhv 250m, 500m og
1000m.

Vi ser tydelig at konsentrasjonen av funksjoner er størst rundt
Stasjonsbyen, og også at Stasjonsbyen er det stedet som har
nærhet til flest funksjoner.

Det er en god indikator på hvor man definerer sentrumskjernen i
framtida, og hvor innsatsen bør legges inn.

Fargeforklaring:

Offentlige tjenester

Viktige arbeidsplasser

Handelstilbud

Menigheter/annet med høy trafikk
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Sentralt i Moi sentrum finnes etter forholdene svært få permanente
boliger. Et antall leiligheter finnes på Sagodden og over Coops butikk.
Enkeltleiligheter finnes i noen av bygårdene i Stasjonsveien. Ellers
finnes eneboliger i den eldre bebyggelsen på Hammeren og mot
Nysted.

Byggefelt har vært planlagt utenfor sentrumssonen langs dalsidene.
De «gamle» feltene Nedre / Øvre Stranda i vest, Lundestranda i øst og
Haukland i nordvest er i all hovedsak utbygget med eneboliger.

Haukland Øst bak industriområdet til Gilje har gradvis blitt utbygget fra
90-tallet og til i dag med en kombinasjon av eneboliger og
tomannsboliger. Det er per dags dato en rekke ledige tomter her.

Prosjektet Lundodden ligger for salg i enden av strandpromenaden.

Nytt byggefelt er planlagt lengst ute på Lundestranda, enda lenger vekk
fra sentrum.

Tilsammen registrerte SSB 846 bebodde boliger, hvorav 661 eneboliger
i tettstedet Moi, ved siste telling i 2011. Antall bebodde boliger har ikke
økt vesentlig siden.

Det oppleves ikke noe press på boligmarkedet på Moi. 14 brukte og 21
nye boliger er annonsert til salgs på finn.no. I tillegg kommer boliger
som ikke er lagt ut eller trukket fra markedet på grunn av sviktende
marked.

Varehandel og personlig tjenesteytende næring
I Stasjonsbyen er kulturtilbud og det lille som finnes av servering og
koselig nisjehandel samlet. Her er bank, to frisører, blomsterforretning,
interiør og maling, samt husflidbutikk. Serveringstilbud består i
konditori og gatekjøkken. Galleri er per november 2019 under avvikling,
mens tippekiosken ble lagt ned i 2018. Enkelte dager finnes tilbud om
kiropraktor og fotpleie. I Stasjonsbyen finner vi noen ganske få
kontorbaserte tjenesteytere i etasjen over banken og i gamle
stolfabrikken, samt tannlege helt vest mot NorDan.

Haukland er i dag bilens domene, med stor andel bilbasert handel og
noe tjenesteytende næring. Der det tidligere var to
dagligvareforretninger i Stasjonsbyen, er begge i dag plassert på
Haukland i nær tilknytning til E39 og drivstoffanlegg – i to ulike klynger.
Ved Kiwi finnes skinnklesutsalg, i tillegg til bensinstasjon. I Coops bygg
finnes frisør, og nå også apotek. På området rundt Alexanders plass
finnes også bilverksted, byggevare, elektriker og spesialforretning for
jaktutstyr/våpen. Bjøllefabrikken tilbyr i tillegg noe utstyr til hage/skog
og reparasjon av dette.

Utenfor sentrumsområdet finnes byggevareforretning på Moen, og
netthandelbasert interiørbutikk på Holamoen. Hotell og gjestegård
finnes på hver sin side av Lundevann noen kilometer sør for sentrum.

Dagligvareforretningene og skinnklesutsalget baserer seg i stor grad
på helgetrafikken. Ellers er det bare spesialforretning for jakt/våpen
som tydelig er innrettet mot kundegrupper utenfor bygda. Øvrige
butikker betjener i hovedsak lokalmarkedet, men godt omdømme
sikrer noen faste kunder utenfra.

Bolig Næring
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Foruten hotell og gjestegård finnes ikke andre tjenestetilbud,
serveringstilbud eller aktiviteter knyttet til reiselivs-/besøksnæring.

Den lille klyngen med konditori, bibliotek, kulturhus og frisør,
blomsterbutikk, interiørbutikk nederst i Stasjonsveien er det eneste
stedet på Moi som har funksjoner som bygger hverandre opp i
vesentlig grad.

Industri og tjenesteproduksjon mot
næringslivet.
Eksisterende industriarealer er en integrert del av
historien og viktig i dagliglivet på Moi. Dagens to
store fabrikker er viktige arbeidsplasser, og
tilfører aktivitet og dynamikk, om ikke akkurat
opplevelseskvaliteter. Produksjon av vinduer og
dører er en stor del av Mois identitet.
Virksomhetene har imidlertid lite samspill med
øvrige sentrumsfunksjoner og virksomheter.

Industrivirksomhetene er plasskrevende, og opptar store
arealer sentralt i sentrumsområdet. NorDans fabrikkbygg alene
opptar ca 40 daa. sentrumsareal.

Virksomheten i fabrikker fører med seg en del støy, både lyd og
synsinntrykk. Spesielt gjelder dette hvor boliger er planlagt kloss i
industriområdet på Haukland.

Begge de store virksomhetene NorDan og Gilje har effektiv drift, med
stor omløpshastighet på innsatsvarer og ferdigvarer. Dette skaper en
betydelig mengde tungtrafikk i sentrumsområdet. Dagens

industriarealer er også preget av store private parkeringsplasser som
er nær nok Stasjonsbyen til å kunne inngå i en felles pool i framtida.

Regnskapskontor og industriautomasjonsbedriften AMS er plassert
like ved Gilje, og utgjør den vesentlige næringsrettede
tjenesteproduksjonen i sentrumsområdet.

På Holamoen utenfor sentrum finnes byggingeniørtjenester,
samt avfallshåndtering, transportvirksomhet og
anleggsfirma.

Den lille
klyngen med

konditori, bibliotek,
kulturhus og frisør,

blomsterbutikk,
interiørbutikk nederst i

Stasjonsveien er det eneste
stedet på Moi som har
funksjoner som bygger

hverandre opp i
vesentlig grad.
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Plasseringen av sentrale offentlige funksjoner på Moi er preget av
klynger av forvaltningsmessig like tjenester og tilbud.

Bare bibliotek og kulturhus/-skole ligger i kjernen av sentrum.

Oppvekst og kultur regjererer på Nygård, utenfor sentrum. Her ligger
skoler, idrettsanlegg og Lundbadet. Litt lenger ute er museum, båthavn
og utstyrsbank for friluftsliv.

Skolene har betydelig behov for oppgradering allerede i dag. En
betydelig vekst på Moi vil kreve utvidelse av skolen, men arealer for
nybygg er begrenset. Det totale sammenhengende arealet til skole og
idrett er stort, og det finnes gode muligheter for arealeffektivisering og
transformering av eksisterende bygningsmasse.

Bygdas eneste barnehage ligger like ved langs fylkesveien. Her finnes
rom for noe utvidelse, men betydelig vekst i folketallet vil kreve flere
barnehager på Moi.

I sentrums ytterpunkt på Haukland er omsorgstilbud samlet, nær
etablerte boområder, men for brukerne fjernt fra sentrumslivet.

Rådhuset med kommuneadministrasjon, servicetorg, NAV,
helsestasjon og legekontor ligger geografisk i midten på «feil side» av
elva fra sentrum. På rådhuset oppleves tidvis plassmangel.
Flomsikring vil trolig fjerne parkeringsareal som oppleves nødvendig
for brukere av legesenter, NAV o.l.

Stasjonsveien, spesielt torgplassen ved Lundetun/biblioteket er det
eneste stedet i Moi sentrum som med en visst rett kan kalles et byrom
tilrettelagt for bruk og opphold. Her er mulighet for opphold i form av
benker og bord, omliggende handels-, serverings- og kulturtilbud, samt
ulike utendørsarrangementer gjennom året.

I sentrum finnes stedet eneste rene park, Nystedparken, som må sies å
være en skjult og altfor lite brukt perle. Nøkkenveien -
strandpromenaden fra skoleområdet forbi prestegården og båthavna -
er bygdas stolthet og mye brukt turvei opparbeidet med lys,
beplantning og noen benker.

I sentrumsområdet finnes ingen utendørs aktiviteter eller
lekemuligheter for barn. Lekeområder og idrettsplass ved skolene er
tilgjengelig for alle kveld/helg og utenom organisert aktivitet. I
utkanten har Kiwi og YX laget til lekeplass på eget initiativ. Et godt
tilbud i nærmiljøet og for kunder, og et godt supplement for
lokalsamfunnet.

De primære boligområdene har jevnt over tilstrekkelige arealer for lek
o.l. Disse vedlikeholdes / opparbeides i hovedsak på dugnad av
velforeninger, og har varierende beskaffenhet. Tettstedets beliggenhet
sikrer tilfredsstillende nærturområder for de fleste innbyggere.
Avstander og terreng kan imidlertid være en utfordring for eldre,
spesielt i de eldre boligfeltene.

I tettstedets randsoner finnes flotte turområder ved Lundheim,
Hauklandsheia og «Varden». Disse er stort sett innenfor rimelig
avstand for trimturer, men trafikksikkerhetsutfordringer og få
turkvaliteter i adkomstveiene gjør at mange velger bilen.

Offentlige funksjoner Grøntstruktur og rekreasjon
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Innenfor sentrumssonen er det få arealreserver i form av urørt areal.

Nordvest for NorDan finnes omlag 15daa ubenyttet industri-
/næringsareal. På Holamoen ca 1km nord av Haukland finnes
regulerte næringstomter.

Det finnes ledige boligtomter på Haukland Øst II, og nye kommunale
tomter er under regulering ytterst på Lundestranda, lengst vekk fra
sentrum.

På Tangeland, Skulevold, garden Moi, Hammeren og til dels Nysted
finnes over 100 mål aktivt dyrket jord av høy verdi, en del av dette er
nydyrket for få år siden..

Det finnes derimot betydelige ressurser som kan frigis gjennom
omdisponering av trafikkarealer og fortetting, samt transformasjon av
bygg med liten utnyttelsesgrad og teknisk verdi. Framtidig omlegging
av E39 kan medføre nedklassifisering av dagens E39 til fylkesveg og
senke byggegrensene inntil 15m fra normalt 50m. Dette åpner
sammen med ny parkeringstruktur nye muligheter for betydelig
arealgevinst og nybygg.

NorDans omlag 40 daa med flate tak er en uutnyttet og betydelig
arealressurs sentralt i sentrum. Takets verdiskapingspotensial her
styrkes av spillvarme fra fabrikkhallene og områdets synlighet fra
gjennomfartsårene.Fra NorDans eiere er det antydet at en fabrikkhall
kan frigjøres til andre formål dersom forholdene ellers ligger til rette
for det.

På Moi finnes generelt et svært bredt tilbud av offentlige tjenester,
kulturtilbud, idrett og fritidsaktiviter for publikum. I all hovedsak er
tilbudene innrettet mot lokalbefolkningens behov, og er i liten grad
tilgjengelige eller interessante for besøkende:

Oppvekst:
Barneskole. Ungdomsskole. Barnehage med full dekning.

Helse:
Sykehjem. Omsorgsboliger. Dagsenter. Legesenter. Fysioterapeut.
Kiropraktor. Tannlege.

Kultur:
Kulturskole. Kino. Bibliotek. Museum m/ husmannsplass m.m.
Kulturhistorisk interessante bygninger og målpunkter.

Idrett/friluftsliv/rekreasjon:
Svømmehall / treningssenter. Fotballbane. Friidrettsanlegg. Idrettshall.
Båthavn. Utstyrsbank for friluftsliv. Park. Strandpromenade. Flotte
turveier

Handel/tjenester:
Konditori. Pizza/gatekjøkken. To dagligvarebutikker. Apotek .
Bensinstasjon. Bilverksted. Maling/interiørbutikk. Blomsterbutikk. 2
byggevareforhandlere. Flere frisører. Husflidbutikk.

Overnatting/reiseliv:
Hotell med kurs- og konferansefasiliteter. Gjestegård med kurs- og
konferansefasiliteter og utmerket lokasjon for bryllup.

Arealreserver Servicetilbud generelt
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Hovedveinett
Hovedveiene til og gjennom sentrumssonen er fylkesveier.

Skålandsveien, FV4242, fører inn mot sentrum på vestsiden av
Lundevann, inn til krysset nær Rådhuset i Timrevik. FV4242 fortsetter
som Moiveien over Skulevoll nordover til E39. Fra Rådhuset fortsetter
FV4258 som Moiveien inn mot Timrevik bru og det sentrale krysset i
Timrevik, med avkjøring til NorDan og Stasjonsveien.

FV4258 fortsetter som Hauklandsveien under jernbanen og inn i
Mellomrommet. Her er rampe mot E39 fra nord mot sør.

FV4256, Nedre Stranda, leder inn sentrum på østsiden av Lundevannet
og ender i krysset Stasjonsveien/jernbaneområdet.

Stasjonsveien og øvrige veier i sentrumsområdet er kommunale veier.
Stasjonsveien, den sentrale sentrumsgata, er i prinsippet opparbeidet
som miljøgate, men fungerer i dag mest som gjennomfartsåre. Trafikk
til og fra de store boligområdene på Stranda og parkeringsplassene på
Sagodden nås i hovedsak gjennom Stasjonsveien.

Skålandsveien og Hauklandsveien er breie, slette, uten svinger,
fartsdumper eller andre fartsdempende tiltak

Barrierer og adkomst til/mellom Haukland og
Stasjonsbyen
Manglende tverrforbindelser på tvers av jernbane og E39 legger store
begrensninger for å utvikle sentrale Moi som ett sentrumsområdet.
Den faktiske og opplevde avstanden er høy mellom Haukland og
Stasjonsbyen, og mellom boområder og nøkkelfunksjoner.

Kulverten under jernbanen ved Timrevik er eneste reelle
tverrforbindelse mellom Haukland og Stasjonsbyen. Plassering av
ulike tettstedsfunksjoner gjør at dette kritiske punktet belastes med et
urimelig høyt antall passeringer.

Kulverten er flomutsatt, uoversiktlig, trang og lav - bare 3,1m.
Tungtrafikk, ekspressbusser og turbusser kan ikke benytte passasjen.
Andre busser og lastebiler setter seg av og til fast ved jernbanen.
Andre biler kommer da ikke forbi.

Under jernbanen og E39 er det trangt og uoversiktlig i svingene også
for myke trafikanter. Farten er lav, men likevel er føles det utrygt.
Kollisjoner mellom sykkel og fotgjenger har det vært mange av.

Alternativ adkomst for myke trafikanter er via Øvre Stranda (ca 1,7km
rundtur), for kjøretøy Skulevold (flomutsatt, ca 3km) eller Hamre (ca
5,5km),

Samferdsel
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Parkering
Asplan Viaks stedsanalyse antyder totalt 210 tilgjengelige
parkeringsplasser i Stasjonsbyen, og ca 200 parkeringsplasser på
Haukland. NorDan og Gilje kommer i tillegg.

Lund kommune teller 131 offentlige parkeringsplasser i Stasjonsbyen.
Begge er basert på flyfoto, men avvikene er store. Vi tolker at
AsplanViaks tall sier noe om bundet areal, mens Lund kommunes tall
er nærmere slik områdene faktisk er disponert og merket i dag.

Sagodden, Timrevik og Moi stasjon er har alle et betydelig antall
parkeringsplasser sentralt i Stasjonsbyen. NorDan har egne plasser i
Timrevik, i tillegg til inne på industriområdet langs jernbanen.

I tillegg har Torget ved Lundetun i praksis blitt brukt som
parkeringsplass uavhengig av regulering. Det er utleid ca 8 plasser
som kundeparkering, men den reelle bruken har vært høyere.
Parkering/oppstilling i gata i Stasjonsveien utenfor oppmerket areal
har vært vanlig.

På Haukland er private parkeringsplasser tilknyttet hver av de ulike
funksjonene. Coop Sørvest disponerer et stort antall på Alexanders
plass. Over plassen er flere private P-plasser til virksomhetene i
Tangelandsfabrikken. Også kontorbygget til AMS og BDO har sine
egne. Gilje har et stort antall til egne ansatte, og Sion har også et stort
antall private parkeringsplasser.

Gang- og sykkelveier
Godt utbygd tur/gang- og sykkelveinett og sykkelparkering der folk
ferdes er helt vesentlig for folkehelse og miljø, ikke bare i sentrum. På
Moi er det stor overlapp mellom innfartsveier til sentrum og
utfartsveier til attraktive turområder.

I dette nettet finnes en rekke utfordringer med tilrettelegging,
trafikksikkerhet og adkomst.

Innfartsveier mot sentrum

Gang- og sykkelavstand fra boområder kan oppleves lang for mange
innbyggere, da adkomstveiene følger dalsider og barrierer inn mot et
fåtall kryssingspunkter.

Generelt finnes få attraktive kvaliteter eller oppmykende tiltak der
gående og syklende ferdes på vei mot arbeidsplasser, skole eller
sentrumsfunksjoner.

Mois eneste sykkelvei beregnet for rask transport følger FV4242 og
FV4258 langs Skålandsveien, gjennom Timrevik og videre på
Hauklandsveien. Forlengelse til Skåland er planlagt. ß

Myke trafikanter henvises ellers i all hovedsak til bilveien, også i
boligfeltene. Boliger har vært planlagt i dalsidene på Moi, stadig lenger
fra sentrum. Adkomstveiene tilpasser seg terrenget i lange sløyfer,
med tildels skarpe og uoversiktlige veier. I Øyevollveien er boligfelt og
den sentrale gang/sykkelaksen forbundet med fortau, som en av få
kommunale veier.
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Enkelte gangforbindelser finnes internt i eller mellom boligfelt, f.eks.
mellom Brekkeveien og Øvre Stranda og mellom Haukland Øst og
Storliveien. Fra kirka via skoleområdet via boligfelt i Myrbekken til
Hammeren Barnehage er det opparbeidet gode gangforbindelser
internt.

I sentrum

På Moi stasjon finnes god sykkeloppstilling, fortrinnsvis for reisende.

Ellers er det lite som er tilrettelagt for syklister og gående.

Manglende fotgjengeroverganger, ledelinjer og sykkelparkering er
gjengangere, og myke trafikanter er i de fleste tilfeller underordnet
bilen.

Dårlig sikt, kryssinger og krappe svinger bremser syklistene i
Timrevik/Mellomrommet, sør i Stasjonsveien og Hauklandsveien, og
fotgjengeroverganger mangler flere steder der folk krysser i
Hauklandsveien.

Kollektivtransport
Sørlandsbanen og E39 går direkte gjennom Moi sentrum og sikrer
kommunikasjon med omverdenen.

Rutetilbudet består i regiontog, ekspressbusser, skoleskyss og 2-3
bussavganger til/fra Flekkefjord og Egersund morgen og ettermiddag.
Lokaltrafikk internt i tettstedet finnes ikke.

Sørlandsbanen er et attraktivt alternativ for planlagte reiser til
Kristiansand og videre mot Oslo.

Jernbanen har vært lite utnyttet som pendlertransport fra og til Moi.
Reisetid mot Egersund er svært konkurransedyktig med bil, men
rutetider på Sørlandsbanen harmonerer dårlig med arbeidstider.
Egersund.

Med få avganger og relativt lang reisetid mot Stavanger og Nord-
Jæren konkurrerer toget dårlig med bilen på denne strekningen i dag

Eierskap
Store arealer erbrukt til vei, manøvreringsareal og parkering.
Potensialet for arealeffektivisering er stort, men trafikk-
/parkeringsarealene på Moi er fordelt på mange hender, og kommunen
kontrollerer bare en brøkdel. Rogaland fylkeskommune, BaneNor
Eiendom, NorDan, Gilje og Coop Sørvest er de viktigste eierne.
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Statististisk Sentralbyrå har en rekke statistikker som gir grunn til
å rope varsko.

Befolkningssammensetning
I 2018 var netto innflytting negativ med 2.2%. Asylmottaket Sana bidrar
til variasjoner fra kvartal til kvartal, men trenden fra 2015 er klar: det
flytter flere fra enn det flytter til. Et lite fødselsoverskudd bremser den
totale befolkningsnedgangen.

Lund har en over middels aldrende befolkning. 20 år fram i tid vil 16%
av dagens yrkesaktive befolkning vil være over 80 år, likt med Sokndal.

I Lund øker snittalderen raskere enn for landet og fylket forøvrig, men
er middels med 39.2 år.

Lav snittalder kan si noe om stedets attraktivitet for småbarnsfamilier,
men kan også skjule underliggende mønstre.

Aldersgruppen 25-44 år er sterkt underrepresentert i Lund,
sammenlignet med omliggende kommuner, regioner, fylket og landet.
Dette er den produktive aldersgruppen som er kritisk for verdiskapning
og vekst.

Aldersgruppen utgjør i Lund kun 44,6% av befolkningen. Rogaland fylke
har 56,4 mot 54,2% på landsbasis. Bjerkreim er best i regionen med
50,9%, Egersund har 50,1%. Sokndal slår også Lund med 45,73%.

Samtidig er aldersgruppen 20-24 noe overrepresentert. Det er ikke
uvanlig å være folkeregistrert i hjemkommunen under studiene, men
det kan antyde at flere i denne gruppen ikke reiser ut for å ta høyere

utdannelse.

Næringsliv og sysselsetting:
5,3% av arbeidsstyrken har 1-4 års høyere utdanning innen
naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag, en solid 13. plass på
landsbasis.

Bare 4% av arbeidsstokken har minst 4 år høyere utdanning. Bare Bokn
kommune har mindre i Rogaland. Landssnittet er 11,5%.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt per innbygger er lavest i fylket, mer enn
50000 kr under gjennomsnittet. Medianinntekten ligger ca 30.000
under dette igjen.

Næringsvariasjon er nest lavest i fylket, og på 382. plass i landet.
Registrerte arbeidsledige/arbeidssøkere finnes nesten ikke.

Imidlertid har andel sysselsatte i arbeidsfør alder sunket fra 74.4% i
2008 til 66.8 i 2018.

Andel uføre er 7,2%, fjerde svakest i fylket og 1 prosentpoeng svakere
enn landssnittet.

Arbeidsstyrken ligger an til å svekkes de neste 10 år. Antall unge 26-35
år er lavt, under 90% av antallet 56-65 år.

Antallet sysselsatte 20-66 år med bosted i Lund har sunket med fra
1483 til 1401 fra 2015 til 2019.

I samme tidsrom øker innpendling markert fra 317 til 354, og

Demografi, sysselsetting og økonomiske forhold
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utpendling synker fra 492 til 457.

Antall sysselsatte med arbeidssted Lund er stabilt (-10).

Dette betyr at en sterkt økende andel av de som jobber i Lund, velger å
ikke bo i Lund.

Lund kommune vedtok 7. desember 2017 gjennom strategisk
næringsplan 2018-2028, å søke status som omstillingskommune, men
per november 2019 er det ikke søkt.

Boligmarked:
Snittpris på omsatte boliger er 1,89 mill, fjerde lavest i fylket og godt
under midten på landsbasis. Antall omsatte boliger per 1000
innbyggere var sjette lavest i fylket med 11,1. Fylkessnittet lå på 16,8,
landssnitt på 13,4.

Nye boliger per innbygger: kommuneprofilen.no snitt 2014-2016 viser
at det bygges flere nye boliger (21) enn det er nye innbyggere (4).

Boligprisene er lave, og omsetningstakten likeså. Dette antyder at flere
boliger blir stående tomme.

Kommuneøkonomi
Lund kommune sliter med trang og usikker kommuneøkonomi.
Kommunens gjeldsbyrde per innbygger er i dag moderat, men man
budsjetterer ut fra befolkningsnedgang. Kommunen står overfor store
investeringer i blant annet skole og flomsikring.

Kommunens frie inntekter i prosent av driftsutgifter er 37.9 for 2018,
tredje lavest i fylket og 13 prosentpoeng lavere enn landssnittet.
Renteeksponeringen er lav.

Kommunens korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger hadde et
hopp i 2018, men har fra 2015 vært svært like som gjennomsnittet for
landet uten Oslo, og en del over fylkessnittet.

Kommunens pensjonsforpliktelser er høye.

Med en aldrende befolkning og netto fraflytting vil gjeldsbyrden per
innbygger øke samtidig som inntektene vil svikte.

Sammenlignet med Sokndal som har søkt status som
omstillingskommune er utgiftene høyere og inntektene lavere per
innbygger. Pensjonsforpliktelsene per innbygger er dog lavere en
Sokndal.

Kilde: www.ssb.no, www.kommuneprofilen.no, NHO kommune-NM.
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KOSTRA
En gjennomgang av KOSTRA-tall for 2018 viser at kommunens
kostnadsstruktur i all hovedsak sammenlignbar er med andre
kommuner i samme KOSTRA-gruppe (gruppe 2). Kommunens
inntekter er lave, men det kompenseres med generelt lave utgifter til
tjenesteproduksjon.

Enkelte forhold skiller seg likevel ut i sammenhengen
stedsutvikling. Når disse ses sammen med
funksjonsplassering og næringsutvikling, kan det
forsiktig antydes to ting::

1. at det finnes rom for å forbedre
kommuneøkonomien gjennom god
samfunnsplanlegging, og man bør gå på jakt etter
vinn-vinn-situasjoner i samspillet internt mellom
etatene, og mellom det offentlige og det private

2. at kommunen har satt av for lite ressurser til å drive
helhetlig samfunnsplanlegging de siste tiårene.

Den åpenbare inngangen til pkt 2 er innrapporterte kostnader (0,-) til
nettopp fysisk planlegging og plansaksbehandling. Dette mer enn
antyder at planlegging og stedsutvikling ikke er en pågående prioritert
oppgave, men noe man tar opp fra skuffen i forbindelse med pålagt
rullering.

Omsorgskostnadene er totalt sett lave i kroner per innbygger i forhold
til snitt i kostragruppen. Andel av totalkostnadene er og har vært ca på
snitt.

Beløp og andel som går til omsorg i institusjon er markert høyere enn

snittet, mens hjemmeomsorg og aktivisering samlet er svært lave. I
dag prioriteres aktivisering/servicetjenester for eldre og personer med
nedsatt funksjonsevne høyt i budsjettene. Her vil det være mulig å

organisere for et bedre samspill med sentrumslivet.

Kommunens utgifter til kultur er høye, også fratrukket
avdrag/eiendomsforvaltning.

Netto utgifter hensyntatt inntekter er også høye.
Kommunens kulturvirksomhet grenser i noen
tilfeller opp mot, eller kan sies å konkurrere med,
privat virksomhet. Det vil være naturlig å se etter
muligheter for bedre samarbeid/samspill for å
høyne samfunnsgevinst gjennom høyere
totalomsetning og aktivitetsnivå, spesielt i sentrum.

Grunnskolekostnadene er den posten som tydeligst
skiller seg fra andre kommuner. Her prioriteres å

opprettholde grendeskoler med små klasser i Hovsherad og
Ualand, og dette gir store utslag på lønnsutgiftene. Oppgraderinger av
skolene på Moi står for tur. Vi vet samtidig at kollektivtilbudet og
samhandling forøvrig mellom de to bygdene og kommunesenteret på
Moi er begrenset. Med store beløp i spill er det naturlig å lete innenfor
disse områdene etter muligheter som gir gevinster for
kommuneøkonomi, sentrum på Moi og omlandet.

det finnes rom
for å forbedre

kommuneøkonomien
gjennom god

samfunnsplanlegging
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Plan, byggesak, VA, samferdsel, eiendomsforvaltning osv:

• Utgifter til plansaksbehandling er i praksis satt til kr 0 siste fire år,
foruten noe som må antas å være flomsikringsplaner. Inkludert
byggesak, oppmåling er utgifter til planlegging ca halvparten av
snittet, og ca 1% av totale driftsutgifter.

• VA, samferdsel og næringsforvaltning har også utgifter under snitt,
og det finnes ingen åpenbar forklaring på hvor kostnader til
samfunnsplanlegging ellers skulle ligge.

Kultursektoren:

• Totalt er utgifter til kultursektoren høye i Lund, omtrent kr 4400.
Dette er ca kr 2000 mer enn snittet i KOSTRA-gruppen. Noe av
dette skyldes bevisst satsning på kultur, og at kostnader med
kulturminnevern ligger her og ikke i Plan. 1400kr av differansen
utgjøres av driftskostnader til kulturbygg (kr 400) og idrettsanlegg
(kr 1000). For idrettsanlegg er dette 200% mer enn snittet.

• Storparten er naturlig nok avdrag på lån til Lundbadet, men også
andre kommuner har idrettsanlegg og kulturbygg uten at det
kommer til syne i samme omfang.

• Kinoen viser brutto driftsutgifter på kr 225, netto (hensyntatt
inntekter) kr 98’, tilsvarende én kinobillett per innbygger.

Grunnskole:

• Lønnsutgifter i grunnskolen er ca kr 3000kr eller ca. 25% høyere per
innbygger, enn snitt. Omregnet til totale kroner utgjør dette over 9
millioner kroner i merkostnad.

• Utgifter til skolebygg er marginalt over, mens skoleskyss o.l ligger
under på halvparten av snitt.

• I sum er grunnskoleutgifter i prosent av totalutgiftene 27% mot
20% i snitt.

Omsorg:

I forhold til snitt i KOSTRA-gruppen, bruker Lund per innbygger

• • kr 3000 mer på aktivisering og forebygging.
• • kr 7500 mindre på hjemmeomsorg.
• • kr 1000 mindre på behandling og rehabilitering.
• • Kr 800 kr mer på beboere i institusjon.
• • kr 5000 mindre totalt innenfor omsorgssektoren.

Tallene gjelder korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger i
kommunen, og tar ikke høyde for genererte inntekter med mindre
annet er oppgitt. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger i
kommunen viser enhetskostnaden ved kommunens egen
tjenesteproduksjon og kan også være en produktivitetsindikator.

NB: Noen av differansene kan skyldes ulikheter hvordan kommuner,
bokfører, grupperer og innrapporterer til KOSTRA, selv om dette i
utgangspunktet skal være direkte sammenlignbart. Opplysningene her
er derfor kun til ettertanke. Ikke bruk dem for andre formål uten
dobbeltsjekk med kommunen! Kilde: SSB / Kostra





Det gode sted

Hvorfor er det ikke liv i sentrum?
Hvordan oppleves Moi i dag?
Hvorfor når vi ikke mål om

befolkningsvekst og
flere arbeidsplasser?
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I Regionalplan for Dalane heter det at «de fire kommunesentrene
ligger vakkert til landskapet, og det er ingenting å klage på med
de fysiske forutsetningene. Det er likevel arealbruken, tilbudene
og innholdet generelt i byen og tettstedene som avgjøre hvorvidt
vi vurderer dem som gode og velfungerende eller ikke.»

Som på en rekke andre småsteder vitner dagens sentrumsstruktur på
Moi om «tradisjonell» tilnærming til planlegging i siste halvdel av 1900-
tallet og helt fram til tidlig 2000-tall. Vi ser tydelige tegn til hvordan
bebyggelsesmønster og infrastruktur er plassert i kartet først, og
hvordan mennesker og terreng har måttet tilpasse seg kartet. Bilen har
vært middelet for å tilpasse seg. Detaljplaner har lagt godt til rette for
bilen, datidens luksus.

Næringene som har oppstått og den lokale samfunnsutviklingen
forøvrig har påvirket kultur, vaner og handlingsmønstre i bygda på flere
områder som gjelder Moi sentrum. Høy bilbruk og uhensiktsmessige
parkeringsmønstre er ett utslag, få aktiviteter og kvelds/-helgeåpne
tilbud i sentrumsgatene et annet.

Siden Mois oppblomstring som industristed har storsamfunnet gått
gjennom store endringer. Globale handelsmønstre,
befolkningssammensetning, miljøbevissthet og andre faktorer har
endret rammevilkårene. Det åpnes nye muligheter, men stilles også
nye og flere krav. Dagens generasjon har nye mål på «det gode liv».

Fysiske barrierer, ensrettet næringsliv, samfunnskultur og de
økonomiske konsekvensene av dette har gjort det vanskelig å holde
tritt med utviklingen og gjøre om på det som ikke lenger er funksjonelt.

I dette kapittelet beskrives korte observasjoner av hvordan ting har
blitt og hvordan Moi oppleves av lokalbefolkning og folk utenfra i dag.

Er Moi et godt sted?
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«He me de’kje greit?» er et uttrykk som har blitt tatt fram ved en
del anledninger. Mange med lokale røtter og noen år på baken
forteller at Moi fungerer fint for dem i dag. De er etablert med
sine sosiale nettverk og vaner, onde tunger vil si at de har grodd
seg litt fast. Flott – det er fint at folk er fornøyd.

Men det blir stadig flere som ikke er fornøyde, og det er virkelig ikke
slik at folk står kø for å flytte til eller besøke Moi. Men hvorfor?
Påpapiret har vi jo alt vi trenger!?

Lapskaus blir ikke lapskaus hvis du koker ingrediensene hver for seg,
og serverer dem på hver sin tallerken. Den må kokes sammen,
ingrediensene skal bygge hverandre opp for at det blir lapskaus med
riktig smak og konsistens. Og så trenger du litt salt, litt krydder på
toppen.

Akkurat sånn er det med tettsteder også. Bygninger, funksjoner og
aktiviteter må planlegges, settes i system og sees i sammenheng med
hverandre i tid og rom.

Det er ikke gjort på Moi i moderne tid. Her har vi plassert bygg der det
var ledig i kartet og sagt oss ferdige. Eller vi pusset opp ei gate og sagt
oss ferdige. Anlagt en vei der den tilsynelatende ikke plaget noen og
sagt oss ferdige.

Vi har forsømt vedlikeholdet, men viktigere: vi har helt glemt å
planlegge for at gater, kulturhus, idrettsanlegg og handelstilbud skal
tas i bruk. Vi har glemt å planlegge for menneskene som er grunnlaget
for alt.

Pilotprosjektet på Moi er som kjent en del av et større program i
fylkeskommunen. Sondre Hebnes er arkitektstudent og praktikant i
fylkeskommunen. Han har vært på Moi og de andre pilotstedene og
intervjuet tilfeldige mennesker han møtte i gata om hvordan de
opplever Moi og Moi sentrum. Resultatet ble presentert på siste
nettverkssamling i Hjelmeland:

Vi setter pris på menneskene rundt oss, relasjonene og tryggheten,
naturen og turstiene, og at det er fredelig og fritt her.

“He me de’kje greit?”
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Konditoriet og biblioteket framheves. Det er et særdeles viktig poeng.
Den lille klyngen med konditori, bibliotek, kulturhus og frisør,
blomsterbutikk, interiørbutikk nederst i Stasjonsveien framstår som
det eneste stedet på Moi som har funksjoner som bygger hverandre
opp i vesentlig grad.

Folk liker minst at det er lite liv og at stedet stagnerer og forfaller.
Savnet av butikker, utesteder og cafeer, møtesteder for ungdom og
kulturtilbud underbygger det.

Stagnasjon, bilene i miljøgata, forfallet og søppel er både årsaker og
konsekvenser.

Det vitner om det samme: Sentrum som byrom er bare unntaksvis en
trivelig plass å oppholde seg. Stagnasjonen har gått over i en ond
sirkel, og sentrum er blitt et sted man oppsøker bare ved spesielle
ærend, eller når det skjer noe «stort».

I forrige kapittel så vi at det finnes et bredt tilbud av aktiviteter på Moi.
At tilbudet finnes på papiret, og at det er tilrettelagt for bruk er
imidlertid to forskjellige ting.

For både lokalbefolkning og besøkende er det flere sentrale kvaliteter
som må være tilstede for at et tilbud, et sted eller et sentrum skal
oppleves attraktivt og invitere til bruk.
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Det gode sted skapes ikke av planbestemmelser, kart og
statistikk. Det skapes av folkene som skal bruke stedet, bo der, og
jobbe der. Planleggingen av et sted må derfor ta utgangspunkt i
menneskene, og ikke begynne med å tegne kart og plassere inn
bygninger der det er plass.

Organisasjonen People for Public Spaces har gjort formelle studier av
over 1000 byrom og steder – og uformell observasjon av titusener av
andre. De har identifisert fire felles, overgripende kriterier som alle må
oppfylles for at en almenning, en park eller et tettstedssentrum skal
oppleves som et godt sted. De passer godt på både sentrum som
byrom og Moi som tettsted.

Modellen på motstående side hjelper oss å evaluere om stedet er og
oppleves godt av menneskene som bruker det (eller lar være). Her kan
kvalitetsdimensjonene og opplevde trekk kobles til målbare verdier. For
Moi og Moi sentrum kan man trekke sine egne konklusjoner.

(Kilde: https://www.pps.org/article/grplacefeat)

1. Et godt sted må være tilgjengelig og ha god forbindelsemed andre
viktige steder i nærheten. Det må være lett å finne, og lett å komme
seg til - og rundt på - for alle. Stedet blir lesbart og lett å navigere når
det finnes visuell og fysisk kobling med tilgrensende steder.
Interessante randsoner og veier inn til stedet styrker kvalitetene og
øker bruken.

2. Et godt sted må være komfortabelt og presentabelt.
Førsteinntrykket må være godt, det må oppleves trygt og rent og ha
steder å sette seg ned på. Er noe på stedet interessant nok til at folk
tar bilder? Er biler dominerende eller til hinder for fotgjengere og
syklister? Finnes sjenerende støy?

3. Folk trekkes til å delta i aktiviteter på et godt sted.

Aktiviteter er det mest grunnleggende for at et sted fungerer og blir
brukt. Aktiviteter er hele årsaken til at folk bruker og kommer tilbake til
et sted. Det må være flere aktiviteter på samme sted, for folk i alle
aldre og livssituasjoner, og til ulike tider. Er det ikke noe å gjøre, blir
stedet tomt og ubrukt. Aktivitetene skaper identiteten til stedet, om det
er å handle noe, å leke, å se på kunst, å drikke kaffe på en benk eller
noe annet.

4. Et godt sted er et sosialt og omgjengelig sted, som folk ønsker å
samles på, ta med seg folk til, og komme tilbake til igjen og igjen. Dette
er det vanskeligste å få til, men det sikreste kjennetegnet på et godt
sted der folk føler tilhørighet og samhold. Et sted der folk søker til for å
møte venner, opptrer i blandede grupper, hilser på og inkluderer
fremmede og bryr seg nok om til å plukke opp søppel fra gata, er et der
sted folk ønsker å være.

Det gode sted
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På Moi ønsker vi oss - og er
stolt av - dette!
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Men det vi planlegger for og
tilbyr til andre, er dette...
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De kvalitetene vi selv setter mest pris på, er de som er mest
attraktive for andre. Men det vi tilbyr og legger til rette for er det
vi liker minst.

Vi vil ha mennesker i gatene, men slipper bare til bilen.

Vi vil ha liv i sentrum, men planlegger aktiviteter utenfor.

Vi er glad i naturen, men tilbyr en asfaltjungel.

Vi vil at folk skal besøke oss, men ønsker ikke velkommen.

Vi vil ha kunder, men holder stengt.

Vi vil at folk skal flytte hit, men gjør det ikke praktisk mulig å bo her.

Vi sier at “någen sko ha gjort någe”, men forteller de som prøver at “det
kan’kje nytta”.

Det er kanskje ikke så rart at Rambøll skriver i sin handelsanalyse at «I
dag er det lite som er tilrettelagt for besøk på Moi»? Vi ønsker oss liv i
Stasjonsveien, men vi inviterer dem aldri lenger enn til asfaltjungelen
på Haukland.

Paradokset Moi
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På Moi er bilen hellig. Folk kjører til døra der de skal, uansett. For myke
trafikanter er innfartsveiene strippet for attraktive kvaliteter, og i hvert
eneste kryss er gående og syklende underordnet bilen.

I Stasjonsveien er det fritt fram for Moieren å parkere uten tanke for
oppmerking, bestemmelser, trafikksikkerhet eller
medmennesker. Dag som kveld kan fortau i gata benyttes
heller enn plasser på Sagodden eller stasjonen.
Gangavstanden er tross alt opp mot 50 meter.

Også industri/handelsområdet på Haukland er
bilens domene. For alle andre enn bilen er
området er direkte vanskelig. Asfaltsavannens
åpne flater brytes bare opp av betongsperringer
på parkeringsplasser og mot fylkesveien. Godt
tilrettelagt sykkelparkering eller ledelinjer for
fotgjengere finnes ikke, heller ikke for kunder.

Flere steder på Moi er veiene tilrettelagt for rask
transport med bil, uavhengig av hva fartsgrensen sier.
Spesielt gjelder dette fylkesveiene – Skålandsveien og
Hauklandsveien er breie, slette, uten svinger, fartsdumper eller andre
fartsdempende tiltak. Flere steder mangler fotgjengeroverganger der
barn må ferdes.

Alle disse forholdene fortrenger gang- og sykkeltrafikkens muligheter
til å lykkes i sentrumsområdet – bilen har for gode vilkår i dag.

Å endre på dette er umulig. Kan ikke folk parkere i gata slik de alltid har
gjort, tar de likevel bilen og kjører til neste by. En styrt endring av

parkeringsmønsteret er for frihetsberøvelse å regne. Vi vil fjerne enda
flere folk fra gata. Det vil være kroken på døra for de næringsdrivende,
heter det. Vi må heller få inn flere turistbusser, og gjøre torget til
bussparkering.

Det finnes annet perspektiv med bedre faglig hold. At det er bilene
som fortrenger folk. Bilene opptar plassen der mennesker

naturlig skal oppholde seg – ei koselig miljøgate og et
åpent torg. Foreldre på kafé forteller at de opplever det
utrygt å slippe ungene løs i gata fordi det er biler over
alt. Til og med på lille Moi.

Trafikksituasjonen i Stasjonsveien er per i dag til
hinder for folkeliv, trivsel og vekst i handels- og
næringsaktivitet. Omstruktering av parkeringsplasser
alene er neppe nok for å endre parkeringskulturen og
bilbruk.

Urtekasser utplassert våren 2019, som vennlige
hindringer/”dytt” for uønsket parkeringsadferd har vært

vellykket, sammen med oppmerking av to kortidssplasser.
Reaksjonene har vært positive fra publikum. Noen av gjengangerne
parkerer til og med på stasjonen daglig.

Parkeringen på torget har imidlertid bare flyttet seg noen meter med
nye møbler – er det plass til å parkere, så gjør folk det. Det fortelles
sågar at benker og pullerter har blitt flyttet i ren protest av folk som
skal parkere. Bilen er hellig på Moi.

Den hellige bilen

.. det er bilene som
fortrenger folk.

Bilene opptar plassen der
mennesker naturlig skal

oppholde seg –
ei koselig miljøgate og

et åpent torg.
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Tilgjengelighet og orienteringsmuligheter

På godt sted er at det er lett å orientere seg og ta seg rundt i
området til fots. Det er skal være godt skiltet, med gode siktlinjer
og ledelinjer mellom ulike funksjoner, og gode sanseopplevelser
underveis.

Haukland og Mellomrommet har i dag en viktig rolle som
«velkomstkomite», men her er det ikke mye som ønsker folk
velkommen og innbyr til besøk på Moi. Ved ankomst Moi inviteres det
ikke til tilbudene i Stasjonsbyen. Fra Haukland ser man ikke
Stasjonsbyen. Ankommer man med ekspressbuss eller bil i
Mellomrommet, ser man hverken Haukland eller Stasjonsbyen.
Skilting mellom sentrumsdelene finnes ikke.

Godt tilrettelagt sykkelparkering eller merking for fotgjengere finnes
ikke, heller ikke for kunder. Store asfaltarealer uten ledelinjer og
gangsoner o.a. er ikke bare estetisk utfordrende, men også et problem
for svaksynte og andre personer med nedsatt funksjonsevne.

Den opplevde gangavstanden mellom sentrumsdelene er lang, med
bare asfalt og betong langs hele aksen.I Stasjonsbyen har vi heller
ingen skilt som informerer eller viser vei til de mange gode tilbud og
turområder som finnes utenfor. Siktlinjer mellom sentrale funksjoner
har vi få av. Nystedparken er ikke synlig og er blitt bortgjemt.
Nøkkenveien, strandpromenaden, er usynlig fra sentrum, selv om
avstanden er kort.

Presentasjon og komfort

Kommunens gartnerkorps har vært flinke med blomster i Stasjonsbyen
i senere tid. Ny møblering på torget har løftet det visuelle og
muligheter til å sitte ned. Naturen er tilgjengelig nesten inn i sentrum.

Men likevel ser det jevnt over det litt shabby ut på Moi, og oppleves
svært lite grønt. Moi har generelt en utfordring med kvalitet i
prosjektering av utemiljøer, både med estetikk, materialvalg og
funksjonell utforming. Betong, asfalt og biler dominerer i hele sentrum,
dels på grunn av industrien, men vel så mye på grunn av de store
parkerings- og trafikkarealene.

Ujevn grunn og løse stein i trappa på torget, forfalne fasader, skjeve
skilt, rustne gjerder og manglende beskjæring av trærne i
Stasjonsveien bidrar til det litt forfalne uttrykket. Utenom
Stasjonsveien finnes få søppelbøtter, og tilsvarende mye søppel som
ligger og flyter.

Fysiologiske behov som å skjerming mot være og vind, å kunne gå inn i
varmen, bruke toaletter og bespisning er dekket kun i åpningstider.
Åpningstidene som i liten grad sammenfaller med når folk flest har
anledning til å bruke sentrum til annet enn handel.

Gjestefasiliteter som bobilparkering, overnatting, servering, skilting og
opplysninger om nærliggende tilbud finnes i hovedsak ikke. Store deler
av tiden framstår sentrum i Moi stengt og forlatt, på tross av alle de
iboende kvalitetene.

Presentasjon og tilgjengelighet
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Et vurderingskriterium for om et sted er presentabelt og godt, er om
noe er interessant nok til at folk flest tar bilder av det. Det skjer i veldig
liten grad i Moi sentrum.

Et godt byrom skal tilby

1. Beskyttelse mot trafikk og ulykker
2. Beskyttelse mot kriminalitet og vold
3. Beskyttelse mot dårlig vær
4. Beskyttelse mot ubehagelige sansepåvirkninger
5. Mulighet til å spasere
6. Mulighet til å bli stående
7. Mulighet til å sitte ned
8. Mulighet til å betrakte
9. Mulighet for å samtale
10. Mulighet til lek og utfoldelse
11. Mulighet til varierte aktiviteter
12. Mulighet for fred og inaktivitet
13. Å tilfredsstille fysiologiske behov
14. Småskalaservice som telefon, post, o.l.
15. Mulighet til å utnytte godværet!
16. Estetiske opplevelser og positive
sanseopplevelser!

Jan Gehl, arkitekt og byplanlegger
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Lek og sosial aktivitet i sentrum.

I Moi sentrum har vi ingen aktiviteter eller lekeapparater for barn,
og ingen andre utviklede attraksjoner heller. Kveldsåpne
møtesteder finnes ikke for hverken voksne eller ungdom. Vi har
en rekke potensielle byrom - plasser og bygninger. Vi har
menneskene som kan fylle dem med liv. Men det meste
av døgnet er det stengt, fullt av biler, eller tomt for folk.

Sentrum, parker og torg er ikke tilrettelagt for å tas i
bruk. Det er for lite å gjøre i sentrum utenom spesielle
arrangementer. Folk trekkes vekk av tilbudene rundt,
heller enn til.

Moi sentrum er ikke tilrettelagt for barn. Bilens
dominans er en ting, men det finnes ikke et eneste
lekeapparat, en eneste aktivitet for barn og unge. Ikke
for de som kan gå alene, og ikke for de som kommer
med foreldrene. Da blir det fort vanskelig for foreldre å ta
turen for en kaffekopp en helgedag eller ettermiddag.

På Moi har vi flotte lekeområder ved barneskolen. De trengs der, men
de oppfyller ikke på noen måte sentrumsfunksjonen

I prosjektet er behovet for sentrale aktivitets- og lekearealer for flere
aldersgrupper blitt behørig påpekt fra en rekke hold, ikke minst lokalt.

I sentrum mangler vi åpne dører etter kl 16. «Fritidsklubben pleier bare
å ha en dag i uka, så vi har ikke andre plasser å gå enn å sitte på Coop
Extra», skrev 10. klasse ved ungdomsskolen i et innspill til

pilotprosjektet. Behovet kan ikke uttrykkes tydeligere; ungdommen må
kunne skape seg et møtested. Eneste opplevde alternativ er å henge
på Coop Extra. Med nytt apotek forsvant den muligheten også. Voksne
forteller om det samme. Etter jobb er alt stengt. Ingen steder for kaffe
og småprat, en øl eller en god matbit med andre.

Kommunen har både bibliotek og kulturhus med kino.
Biblioteket og kinoen er kanskje kommunens beste
kulturtilbud – de er fantastiske for en liten kommune!
Men biblioteket stenger senest 18. Den flotte
foajeen i Lundetun er stengt utenom
kinoforestillingene. Det er når det er stengt at folk
har mulighet til å gå ut!

Engasjementet rundt lag, foreninger og
menigheter er høyt på Moi som i Lund forøvrig.
Det arrangeres mye og ofte. «Frivilligheten», som

det omtales som her lokalt, står sterkt. Veldig ofte
arrangeres det i lokaler utenfor sentrum, i private hjem,

omsorgssenter, menighetssenter, bedehus, Fjellhaug,
hotellet, klubbhuset, på arbeidsplassen, i barnehagen eller på

skolen.

Men også når det arrangeres i sentrum, f.eks. i Lundetun, forblir resten
av bygget stengt for resten av befolkningen.

Uten et sted å gå inn, blir det vanskelig å bruke sentrum som sosial
arena og oppholdssted. Den manglende aktiviteten i sentrum svekker
hele tettstedets sosiale funksjoner og attraktivitet..

Aktivitet og sosial funksjon

«Fritidsklubben pleier bare
å ha en dag i uka, så vi har

ikke andre plasser å gå enn å
sitte på Coop Extra»
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Tilrettelegging for aktivitet

Terskelen for å ta sentrum i bruk til arrangementer er høy.
Fløyveifestivalen og andre har aktivt etterlyst en «smørbrødliste» over
hva som må gjøres, hvem som må kontaktes for å sette opp et
arrangement i sentrumsgatene.

Ulike arrangører blir lett frustrert over å måtte grave fram
informasjonen, og at internkommunikasjonen hos etatene ikke alltid
fungerer til publikums beste.

Det svært begrensede rutetilbudet begrenser pendler- og fritidsreiser
med kollektivtransport.

Spesielt for ungdom og unge voksne svekker det Mois posisjon som
kommunesentrum, da muligheter for sosiale møter og deltagelse på
aktiviteter er liten uten at foreldre stiller transport.

Med et begrenset befolkningsgrunnlag blir det heller ikke lettere å
skape mer aktivitet når terskelen er så høy.

Befolknings- og besøksgrunnlag på Moi tilsier at stedet ikke har
tilstrekkelig utviklingskraft og mennesker i omløp til å holde liv i mer
enn étt primærbyrom i overskuelig framtid.

Det byrommet er i Stasjonsveien rundt Lundetun. Her er flere tilbud
tilstrekkelig samlet innenfor omlag 50 meter avstand fra hverandre.
Her er bank, interiørforretning, blomsterbutikk, bibliotek og konditori
som bygger opp om hverandre på dagtid.

Men denne klyngen er ikke sterk nok uten at annen aktivitet bygger opp
om den. Uten annen aktivitet er tilbudene i liten grad tilgjengelig
utenom arbeidstid.

Kommunen som den største kulturtilbyderen og som
bevilgningsmyndighet og samfunnsplanlegger har en viktig rolle med å
tilrettelegge for å drive opp aktiviteten i sentrum.“

“Hele bygda synger og spiller,

blir det noen igjen for å lytte?

10. KLASSE 2018/2019 VED LUND UNGDOMSSKOLE,
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Aldersgruppen 25-44 år er sterkt underrepresentert i Lund.

Aldersgruppen utgjør i Lund kun 44,6% av befolkningen. Rogaland fylke
har 56,4 mot 54,2% på landsbasis. Bjerkreim er best i regionen med
50,9%, Egersund har 50,1%. Sokndal slår også Lund med 45,73%.

Antallet sysselsatte 20-66 år med bosted i Lund har sunket
med fra 1483 til 1401 fra 2015 til 2019.

I samme tidsrom øker innpendling markert fra 317
til 354, og utpendling synker fra 492 til 457.

Antall sysselsatte med arbeidssted Lund er
stabilt (-10).
Dette betyr at en sterkt økende andel av de som
jobber på Moi, velger å ikke bo på Moi eller i
Lund..

Vi vet med stor sannsynlighet at det vil bli færre
arbeidsplasser hos de eksisterende industribedriftene
som følge av automatisering, uten at det skjer endringer
i næringsstrukturen. Dette vil skje selv om bedriftene går
godt økonomisk, og selv om arbeidsplasser i produksjonen til en viss
grad erstattes av andre typer jobber internt.

Vi har nesten ikke arbeidsledighet i dag. Skal vi ha flere arbeidsplasser,
må vi ha tilflyttere for å fylle dem.

Om vi bare skal demme opp for nedgang i arbeidsplasser hos
hjørnesteinsbedriftene, trenger vi tilflyttere med kompetanse som

supplerer den vi har fra før.

Kommunegrensene avgrenser ikke arbeidsmarkedet. Om kommunen
Lund eller tettstedet Moi har arbeidsplasser, velger arbeidstakere like
gjerne å bo i Egersund, Flekkefjord eller Lyngdal, så lenge Moi ikke
tilbyr de riktige stedlige kvalitetene.

Dette ser vi i stor grad hos arbeidstagere i ledende bedrifter
i Lund allerede, og det bekreftes av statistikken over
innpendling. Innpendling er bare unntaksvis lønnsomt
for lokalsamfunnet.

Innbyggere som pendler ut er derimot økonomisk
gunstig for kommunen. Helst skal de bli flere. De
siste årene viser statistikken at de har de blitt færre.

En posisjon basert utelukkende på utpendling er
risikabel. Trives man ikke i bygda, er veien ut kort. Vi

må også planlegge for å beholde pendlere som
innbyggere.

Skal reiselivsnæringen eller handelsnæringen utvikle seg må de
ha flere kunder. Samtidig satsing på befolkningsvekst og besøksvekst
gir grunnlag for å etablere nye virksomheter og tilbud, og får oss inn
den gode sirkelen som gjør oss mer attraktive.

Dagens unge, skapende, høyt utdannede befolkning er mer mobile,
bevisste og krevende enn forrige generasjon. Det kan være lett å flytte
til, men også lett å flytte ut igjen.

Arbeidsplasser og billige boliger?

«Det finnes
særdeles få grunner til at

mennesker mellom 25 og 45
skal velge å bosette seg på

Moi.
Her finnes ingen åpne sosiale

møtesteder eller tilbud for
unge voksne utenom idrett

og menigheter».
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En lokal næringsdrivende i handelnæringen setter ord på det mange
opplever :”Det finnes i dag særdeles få grunner til at unge mellom 25
og 45 skal velge å bosette seg i Lund. Her finnes ingen åpne sosiale
møtesteder eller tilbud for unge voksne utenom idrett og menigheter”.

Det er ikke nok å ha barnehagedekning, et idrettslag og noen
menigheter! Det kreves noen «urbane» kvaliteter, et minimum av
serverings- og kulturtilbud, steder å møte folk.

Det kreves også at det er praktisk mulig å bo på Moi når to foreldre er i
full jobb. Det er det knapt i dag. Planleggingsdager i skole og
barnehage stemmer sjelden overens.Barnehage og SFO er feriestengt
og åpningstider som på ingen måte er tilpasset et moderne arbeidsliv.
Når SFO stenger før en vanlig arbeidsdag er slutt (15:45) og
barnehagen stenger umiddelbart etter (16:30), er det ikke mulig for to å
jobbe utenfor bygda i helt vanlige jobber. Uten kontinuerlig velvilje fra
arbeidsgivere er det heller ikke mulig om en jobber på Moi og en
pendler.

Vi roper etter arbeidsplasser og lokker med billige boliger. Men det
legges ikke til rette for at bygdas egne innbyggere skal kunne fylle
arbeidsplassene som er, og langt mindre at noen skal kunne gjøre det
som kreves for å skape nye.
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«Noe må skje» og «noen skulle ha gjort noe» er
gjennomgangsmelodier i bygda, også i omtale av herværende
pilotprosjekt. Paradoksalt nok sier moieren ofte «he me det ’kje
greit?» når noen vil ta tak.

Moieren er nok litt smålåten og konservativ. De med store drømmer
forteller sjelden om dem, og lever dem svært sjelden ut hjemme på
Moi. Når «det kan ’kje nytta» er det man møter, er det fullt forståelig.

Fra gammelt har Moieren, og andre dalbuer, blitt betegnet som en
gjerdesitter; en som ikke rir samme dag som han saler, og som sjelden
er først ute. Å prøve noe nytt eller å risikere stikke seg fram sitter langt
inne.

Folk ser fortsatt til kommunen og NorDan som ledestjernene som skal
få ting gjort, slik det har vært «i alle år». Og vi har mange med «heila
vedet». «The naysayers», de som sier at det ikke går, finnes i alle
samfunn.

Her skal alle skal ha en mening, og alles mening er like viktig. Frykten
for å tråkke noen på tærne er stor.

På Moi har det tilsynelatende utviklet seg en utbredt kollektiv kognitiv
dissonans - ubehaget som oppstår når ny kunnskap ikke passer med
det vi tror og har erfart før. For å redusere ubehaget må man foreta seg
noe. Noen ignorerer den nye kunnskapen, noen endrer holdninger. Den
beste måten er selvfølgelig å endre adferd.

Det mangler ikke på faglige råd, varskorop eller synlige tegn på
omstillingsbehov på Moi. Kommuneøkonomien taler sin tydelige sak.

NorDan har flere ganger sagt at det ikke vil bli flere arbeidsplasser der.
Tidligere næringssjef har levert sine innspill, og folk før han igjen også.

Rundt oss ser vi store endringer i samfunnet som også påvirker oss
lokalt. Vi vet innerst inne at vi må gjøre store grep på Moi. Det snakkes
om de store endringene som påvirker oss, og vi ser konsekvensene.

Vi ser det paradoksale i hva vi selv setter pris på, og hva vi tilbyr til
andre. Vi ser hvordan vi ønsker én ting, men legger til rette for det
motsatte. Likevel velger vi på Moi å stikke hodet i sanden og fortsette
som før.

Lørdagsmarkedene arrangert som en spin-off av herværende prosjekt
ble møtt med «det kan ’kje nytta, prøvd det før» av mange i gata. Langt
de fleste utstillerne og bidragsyterne var fra Heskestad/Ualand eller
Hovsherad, få har vært fra Moi.

Noe av det samme har vært antydet med Fløyveifestivalen som har
arrangerert fester og konserter. Det har vært motstand hos enkelte
grupperinger i perioder, men etter hvert har det gått seg til.

Både Lørdagsmarkeder og Fløyveifestival har vist seg å ha bred appell,
og det er ganske typisk for Moieren – når andre har gjort noe et par-tre
ganger, dukker Moieren opp, det kunne visst gå likevel!

Lørdagsmarkedene ble en ubetinget suksess, og ble til fordi man
trosset de som sa det ikke ville gå. En viktig forutsetning for å lykkes
med utvikling av Moi er engasjementet som trumfer gjennom flere
slike tiltak, og som ikke tar et nei for et nei. Det gjelder også de store
endringene.

Kognitiv dissonans og handlekraft
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Lørdagsmarkeder ble en suksess, tross alle som sa det ikke ville gå.

Foto: Per Christoffer Salvesen





Del 2: Hvordan utvikle et
sted?
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Ordfører Skjerpe gikk til valg i 2019 på slagordet «en ny giv i Lund».
Slagordet ble lagt merke til - uavhengig av politisk ståsted satte det
fokus på et brennende behov for omstilling.

Ingen sier det er enkelt, men for å få lokalsamfunnet inn i en god
utviklingsspiral er det nødvendig legge og iverksette en ambisiøs plan
for utvikling av Moi. Det kan begrunnes ut fra kommunaløkonomi,
næringsutvikling, folkehelse, personlige egeninteresser eller
ønske om en bedre forhandlingsposisjon i en eventuell
ny runde med kommunesammenslåinger.

Uavhengig av kommunegrenser bør stedet Moi ta
en tydeligere posisjon i regionen. Stedet Moi skal
bestå, enten kommunen heter Lund, Egersund,
Flekkefjord eller noe annet.

Vi har kvaliteter nok til å stå på egne bein som et
attraktivt sted å bo og besøke. Men vi må lære oss å
sette pris på kvalitetene, utvikle dem skikkelig – og ta
betalt deretter!

Moi skal flomsikres, på den eller andre måten, i samme tidsrom
som en ny E39-trase skal fastsettes og bygges ut. Dette endrer spillet
fundamentalt. Moi har tidenes anledning til å rigge seg for framtida. Å
utnytte muligheten fordrer at man ikke faller for fristelsen til å flytte
sentrum etter nye E39. At flomsikring kommer samtidig med ny vei er
utvilsomt den beste og mest kostnadseffektive muligheten til å ta
helhetlige grep om sentrumsstrukturen, tilføre attraksjonsverdier langs
vannet i og nær Moi sentrum, og legge til rette for befolkningsvekst og
økonomisk velstand.

Med svak kommuneøkonomi og endringer i industri- og
næringsstruktur tvinger et retningsvalg seg fram.

Del 1 avsluttet med å beskrive en slags kollektiv kognitiv dissonans på
Moi. Valget vi må ta nå for å redusere den opplevde usikkerheten og
ubehaget er dette:

a) å fortsette som før. Klamre oss til et fallende antall
industriarbeidsplasser og håpe at noe nytt utenfra
tilfeldigvis dukker opp. Klage på bilene som går forbi.
Se på at boligpriser, omdømme og
handels/servicetilbud sakte forvitrer i takt med
kostnadskutt i kommunen

b) å endre holdninger og adferd, «gje på» og gå inn
for gradvis, men total forvandling for å omstille seg
fra avhengigheten av hjørnesteinsbedriftene – med
mål om å bli noe interessant!

Det finnes selvfølgelig en sannhet mellom ytterpunktene.
Men skal vi lykkes med utvikling i stadig tøffere konkurranse

med andre bygder og byer må vi - innbyggere, næringsdrivende,
politikere, alle moiere – løfte blikket litt og uttrykke hva vi vil. Vi må
finne en felles retning, selv om virkemidlene kan endres med politisk
vind og endrede rammevilkår.

Dette kapittelet oppsummerer de viktigste styrende prinsipper for å
utvikle Moi til et godt sted, og sier noe om hvordan vi kan må gripe an
situasjonen for å få utviklingen i gang.

Vi har kvaliteter nok til å
stå på egne bein som et
attraktivt sted å bo og

besøke. Men vi må lære oss å
sette pris på kvalitetene,

utvikle dem skikkelig – og
ta betalt deretter!
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Et godt sted å bo og besøke er også bærekraftig.
Det er et grunnleggende premiss for utvikling av attraktive
steder.

Klimautfordringene gjør seg gjeldende med økende
oppmerksomhet rundt begrepet bærekraft på alle
samfunnsområder. I nasjonale føringer og i Regionalplan for
Dalane ligger bærekraftprinsippet fast.

Fokus på reduksjon av klimagassutslipp får gjerne mest
oppmerksomhet på transportsiden, men er også vesentlig for
utførelse og plassering av bygninger og utbyggingsområder.

Bærekraft omfatter imidlertid mer enn utslipp og klima.
Innovasjon Norge nedfeller tre temaer med ulike prinsipper for
bærekraftig utvikling av reiseliv i kommunene, som går hånd i
hånd med utvikling av Moi som tettsted:

Bevaring av natur, kultur og miljø
• Kulturell rikdom
• Landskapets fysiske og visuelle integritet
• Biologisk mangfold
• Rent miljø og ressurseffektivitet

Styrking av sosiale verdier
• Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping
• Lokal kontroll og engasjement
• Jobbkvalitet for reiselivsansatte
• Gjestfrihet, trygghet og opplevelseskvaliteter

Økonomisk levedyktighet
• Økonomisk levedyktighet og konkurransedyktige

reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
• Økonomisk levedyktighet og konkurransedyktige

reiselivsbedrifter.

Som de neste sidene vil vise, samsvarer dette godt med andre
prinsipper for stedsutvikling: Kultur, lokalt engasjement,
trygghet, gode opplevelser og lokal verdiskapning verdier er
drivere for identitet, og tett innvevd i god stedsutvikling.

(Kilde: Innovasjon Norge)

Bærekraft som grunnleggende premiss
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Et sentrum er det naturlige midtpunkt i et tettsted, der mennesker
ønsker å bo, jobbe, handle, omgås og delta og engasjere seg i
kultur- og samfunnsliv. Et interessant og levende sentrum har
attraksjonskraft og besøksverdi også for folk utenfra. At sentrum
fungerer i et tettsted, er avgjørende for at vi har et godt sted.

Spør folk om hva de forbinder med sentrum, og det første svaret er
nesten utelukkende handel. Netthandel og bilbaserte handlesentre
utenfor sentrumskjernen og i nabobyen har skapt dårlige tider for
mange tettstedssentra. Folk har sett at butikkene dør, sentrum dør.
Fasadene forfaller, og stedet dør.

«Å gi sentrum nytt liv svarer på FNs bærekraftsmål om å skape mer
bærekraftige byer og samfunn. Et levende sentrum øker attraktiviteten
til stedet, samtidig som det er miljøvennlig, inkluderende og kan skape
økonomiske verdier.» heter det i prosjektrapporten til prosjektet
«Levende lokaler» i regi av Design og Arkitektur Norge (DOGA),

Her ble en rekke personer fra pilotkommunene Arendal, Tromsø og
Lærdal intervjuet om hvordan fremtidens sentrum vil se ut. De fleste
svarer «at de tror tradisjonell handel og service vil ta mindre plass, og
at bysentrum vil ha flere funksjoner og oppfylle andre behov enn i
dag.»

Selv om de spurte ser nye funksjoner i et framtidig sentrum, glemmes
ofte at et godt sentrum har andre og viktigere funksjoner også i dag.

Sentrum er livsnerven og midtpunktet i et godt tettsted. Det er stedet.
Det er en arena for kulturliv, handel, offentlige servicetilbud og gode
arbeidsplasser.
Det er et sted for lek og opphold, et møtested der folk ønsker å møtes
og omgås.
Det er i sentrum tilflyttere og besøkende møter lokalsamfunnet og kan
bli inkludert.
Sentrum er utgangspunktet for å utforske og oppleve bygda.
Sentrum er rommet for felles opplevelser.
Her skapes trivsel og tilhørighet, god folkehelse, godt omdømme og
økonomiske verdier for lokalsamfunnet.

Det er dette vi må utvikle på Moi. Det er ikke de tradisjonelle butikkene
vi skal planlegge for at kommer tilbake, og det er ikke fasadeløftene. Vi
må planlegge for folk og folkeliv. Økonomisk vekst og forskjønning blir
konsekvensen, heller enn målet.

Hva er et sentrum, og hvorfor trenger vi det?
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På engelsk snakkes om «spaces» and «places». Skillet mellom
begrepene er ikke skarpt, men på norsk brukes gjerne «byrom» og
«møtesteder».

Byrom refererer gjerne til åpne torg, lekeplasser og bygninger
(enkeltvis eller sammen) der det er tilrettelagt for ulike funksjoner. En
park for ro og avslapning, et torg for markeder, et kulturhus for
opplevelser. Det representerer frihet til å gjøre noe der.

Etter «Placemaking»-tankesettet skaper man «places» når byrom blir
levende møteplasser i dagliglivet. Et sted føler man tilhørighet til, det
har tydelige sosiale funksjoner og blir en del av folks identitet. Det
representerer trygghet.

Et godt lokalsamfunn trenger både friheten og tryggheten.

I tillegg har vi stedet – tettstedet – som Moi. På et lite sted som Moi
tilsier befolkningsgrunnlaget at sentrum ofte ikke bør ha større
utstrekning enn at man kan utvikle det samlet som ett byrom, den
defacto møteplassen på et sted.

Sentrum har en rekke nøkkelfunksjoner i dagliglivet i et tettsted, men er
hele tettstedet vil med stor sannsynlighet framstå dødt og tomt det
meste av døgnet om man ikke planlegger hele tettstedet rundt et
levende sentrum.

For å utvikle sentrum i et tettsted som Moi, må vi derfor vurdere det fra
to vinkler:

1. Tettstedssentrum i samspill med resten av tettstedet omlandet.

Det holder ikke at sentrum rustes opp og blir vakkert og fullt av
muligheter, dersom andre planer undergraver intensjonene.

Hvordan setter man sentrum i sammenheng med andre funksjoner,
som skoler, barnehager, eldreomsorg, bolig og næringsområder, slik at
de tilfører kvaliteter til hverandre?

Dette perspektivet rommer helhetlig «stedsutvikling» med
utgangspunkt i tradisjonelt planarbeid.

2. Tettstedssentrum som selvstendig, attraktivt byrom og møteplass

Hvordan organisere sentrum innad og oppruste det som sted med høy
egenverdi?
Man skal skape et attraktivt, levende byrom, og et kjekt målpunkt folk
har lyst til å bruke.

For at sentrum skal være et godt sted å være – og ikke bare ett
transittsted – må det ha en verdi i seg selv. Sentrum må fylles med
innhold som er så attraktivt at folk ønsker å komme dit. Det må finnes
et annet svar på «Hvem er der? Hva er der? Hva skjer der?» enn
“ingenting”.

Hvordan utvikler vi sentrum?
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Et sentrum uten «hverdagsmennesker» er dødt, har få funksjoner
og er veldig lite attraktivt for innbyggere, tilflyttere og besøkende.
Det må skapes et bedre samspill mellom funksjoner og tilbud i
tettstedsstrukturen slik at de styrker hverandre på samme sted
og tid, heller enn å konkurrere om å trekke folk til ulike steder.

«Først liv, så rom, så bygninger – den omvende tilgang fungerer aldrig»
skrev den anerkjente danske arkitekten og byplanleggeren Jan Gehl i
boken «Livet mellem huserne». Å planlegge for menneskene som skal
bruke stedet er alfa og omega for både økonomi og trivsel.

Vi må rett og slett planlegge for et mer kompakt Moi sentrum, der det
finnes et tilstrekkelig antall mennesker per dekar i sentrumsområdet til
alle tider - ikke bare innenfor tettstedsgrensene, og ikke bare ved
spesielle anledninger.

Mad arkitekter anbefaler å planlegge for at minimum 15 personer per
dekar bor eller jobber i et sentrumsområde. (kilde: Kirsten
Welschemeyer, Mad Arkitekter / «Slik ønsker arkitekter ønsker å jobbe
med stedsutvikling på små steder»)

Plassering av tettstedsfunksjoner, nye boliger og næringsvirksomheter
har direkte sammenheng med attraktivitet, bilbruk, folkehelse,
økonomisk vekst og hele livet i sentrum og tettstedet.
Funksjonsnærhet i hverdagen fremheves mange steder som et viktig
kriterium for trivsel, attraktivitet og bærekraftige lokalsamfunn. Det har
også nær sammenheng med sambruk og flerbruk (se faktaboks) . Mad
arkitekter gjengir en konkret anbefaling om 90% av sentrumsbyggene
skal ha mer enn én funksjon.

Kundegrunnlaget for små nisjebutikker, markeder, servering,
overnatting, kultur og lett tilgang til attraksjoner i området er nøkler til å
tiltrekke og holde på besøkende. Disse funksjonene bygger opp om et
attraktivt tilbud til fastboende og nye tilflyttere.

Offentlige funksjoner og dagligvarehandel er publikumsdrivere, de
viktige daglige tettstedfunksjonene som sørger for en jevn strøm av
folk og kunder. NAV, helsestasjon, legesenter, barnehager, lekeplasser,
kollektivknutepunkter og kulturtilbud er eksempler. Når disse
planlegges i sentrumskjernen er de med på å bygge opp om
kundegrunnlaget for andre virksomheter innen synsvidde. Legges
tilbud utenfor, økes terskelen for å oppsøke de andre. Statistisk
Sentralbyrå anser 50 meter som maksimal innbyrdes avstand mellom
virksomheter i en sentrumskjerne.

I kapittel om tettstedstrukturen har vi sett hvordan de store
arbeidsplassene, offentlige funksjoner, dagligvare og sentrale
lekearealene på Moi er plassert langs en 2,1 kilometer lang akse i små
klynger med stor innbyrdes avstand. Fra boligområdene er det enda
lenger. På Moi har vi ikke ivaretatt funksjonsnærheten i hverdagen.

Asplan Viak beskriver også at det det for tett mellom
parkeringsplasser - eller for langt mellom målpunktene - og at all
forskning viser at folk da velger å kjøre heller enn å gå korte avstander
mellom to ærend – fordi det er mulig. Folk velger bilen, gjør sitt ærend
og drar igjen.

På Moi er dette blant de aller viktigste strukturelle faktorene for at
sentrum ikke fungerer i dag – avstandene mellom funksjoner er for
lange. Avstanden fra hjemmene enda lenger.

Hvordan utvikler vi tettstedet rundt sentrum?
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Da er det heller ikke rart at bilbruken er skyhøy.
Reisevaneundersøkelsen for Haugaland og Dalane fra 2017 forteller
oss at halvparten av turene i Lund er kortere en 5km. Hele 73% skjer
med bil, de fleste uten passasjer.

Nasjonale målsetninger om bærekraft gjelder også Moi, og
regionalplan for Dalane er høyaktuell. En åpenbar konsekvens er at
bilbruken internt i bygda må ned – vi må få flere til å gå og sykle. Men
folk vil ikke gå eller sykle langt. Nye boliger må bygges innenfor
sentrumssonen så folk har reell anledning til å gå eller sykle. Nye
bygninger, funksjoner, aktiviteter som naturlig brukes sammen må fylle
tomrommene mellom dagens bygninger, så avstandene også oppleves
korte. Tett integrasjon mellom boliger og næringsbygg, og
transformasjon av dårlig utnyttet bygningsmasse og areal er vesentlig.

«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.», skriver Asplan Viak. De som bor lenger unna må ha
anledning til å kjøre til – men vi må planlegge for at de går mellom
ærend og aktiviteter.

Et fungerende sentrum trenger også leke- og aktivitetsareal. Det stilles
krav til lekeareal i boligprosjekter, utprøvinger gjennom lørdagsmarked
beviser entydig at aktiviteter, spesielt for barn, trekker og holder på
folk.

Det er ikke lett for foreldre å nyte livet i sentrum hvis barna henger i
hælene og maser om å dra hjem. Barna trenger noe å gjøre. Ellers vil
både foreldre og barna velge noe annet. Har barna noe å gjøre, kommer de voksne også. Selv om det

regner. Foto: Kjell Andreas Heskestad.



Or�anisasjon�n P�opl� for Public Spac�s har �jort form�ll� studi�r av ov�r 1000 byrom – o� uform�ll obs�rvasjon av titus�n�r av andr�.
D� har id�ntifis�rt fir� f�ll�s, ov�r�rip�nd� �rit�ri�r som all� må oppfyll�s for at �n alm�nnin�, �n par� �ll�r �t t�ttst�dss�ntrum s�al
oppl�v�s som �t �odt st�d. D� pass�r �odt på båd� s�ntrum som byrom o� Moi som t�ttst�d.

(�ild�: https://www.pps.or�/articl�/�rplac�f�at)
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1. Et �odt st�d må vær� til�j�n��li� o� har �od forbind�ls�
m�d andr� vi�ti�� st�d�r i nærh�t�n. D�t må vær� l�tt å
finn�, o� l�tt å �omm� s�� til - o� rundt på - for all�.
St�d�t blir l�sbart o� l�tt å navi��r� når d�t finn�s visu�ll
o� fysis� �oblin� m�d til�r�ns�nd� st�d�r. Int�r�ssant�
randson�r o� v�i�r inn til st�d�t styr��r �valit�t�n� o�
ø��r bru��n.

2. Et �odt st�d må vær� �omfortab�lt o� pr�s�ntab�lt.
Først�inntry���t må vær� �odt, d�t må oppl�v�s try�t o�
r�nt o� ha st�d�r å s�tt� s�� n�d på. Er no� på st�d�t
int�r�ssant no� til at fol� tar bild�r? Er bil�r domin�r�nd�
�ll�r til hind�r for fot�j�n��r� o� sy�list�r? Finn�s
sj�n�r�nd� støy?

3. Fol� tr����s til å d�lta i a�tivit�t�r på �t �odt st�d.
A�tivit�t�r �r d�t m�st �runnl����nd� for at �t st�d
fun��r�r. A�tivit�t�r �r h�l� årsa��n til at fol� bru��r o�
�omm�r tilba�� til �t st�d. D�t må vær� fl�r� a�tivit�t�r
h�r, for fol� i all� aldr� o� livssituasjon�r, o� til uli�� tid�r.
Er d�t i��� no� å �jør�, blir st�d�t tomt o� ubru�t.
A�tivit�t�n� s�ap�r id�ntit�t�n til st�d�t, om d�t �r å
handl� no�, å l���, å s� på �unst, å dri��� �aff� på �n
b�n� �ll�r no� ann�t.

4. Et �odt st�d �r �t sosialt o� om�j�n��li� st�d som fol�
øns��r å saml�s på, ta m�d s�� fol� til, o� �omm�
tilba�� til i�j�n o� i�j�n. D�tt� �r d�t vans��li�st� å få til,
m�n d�t si�r�st� �j�nn�t��n�t på �t �odt st�d d�r fol�
føl�r tilhøri�h�t o� samhold. Et st�d d�r fol� oppsø��r
for å møt� v�nn�r, opptr�r i bland�d� �rupp�r, hils�r på
o� in�lud�r�r fr�mm�d� o� bryr s�� no� om til å plu���
opp søpp�l fra �ata �r �t st�d fol� vil vær�.

Det gode sted
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1. Attra�tiv a�tiv transport: Ø�t tilr�tt�l���in� for �åin�, sy�lin� o�
andr� form�r for transport som �r dr�v�t av �ropp�ns ���n �n�r�i.

2. Til�j�n��li�h�t til fysis� a�tivit�t o� r��r�asjon: D�tt� inn�bær�r
til�j�n��li�h�t til friluftsfasilit�t�r, �ulturfasilit�t�r, boli�nær�
�røntområd�r o� par��r, turområd�r o� si���r infra�ru�tur som
fr�mm�r a�tiv transport.

3. Nærh�t o� bru� av �rønn� områd�r: �ort av�and (300 m�t�rs
�an�av�and) fra bop�l til �røntområd�r ø��r sannsynli�h�t�n for
bru� o� l�n�r� opphold i �røntområd�n�. D�t �r d�rfor b�dr� m�d
fl�r� små par��r �nn få �or�.

4. Fun�sjon��tth�t o� fun�sjonsnærh�t: Fun�sjonsnærh�t �r m��
av�jør�nd� for h�ls�n. Fun�sjonsnærh�t b�tyr at man inn�n 10
minutt�rs �an�� s�al �unn� utfør� fl�r� da�li�� �jør�mål. F.��s føl��
barna til s�ol�n, handl�, �å �j�nnom par��n til jobb �ll�r
bus�asjon�n.

5. Ø�t� muli�h�t�r for sosialis�rin�: Spontan sosialis�rin� �r li�� vi�ti�
for h�ls�n som fysis� a�tivit�t. Livs�valit�tsfors�nin� vis�r at om
bar� 10% fl�r� i b�fol�nin��n hadd� �n p�rson å l�n� s�� på vill� d�t
b�ty m�r for nasjonal livs�valit�t �nn å �i all� i land�t �n 50%
lønnsø�nin�.

6. Oppl�vd try��h�t: Innby���rn�s oppl�vd� try��h�t i nærmiljø�t �r
utsla�s�iv�nd� for hvordan man tol��r o� oppfatt�r om�iv�ls�n�.
B�lysnin�sforb�drin� o� si�tbarh�tsforb�drin� �r to tilta� som �an
bidra til ø�t oppl�v�ls� av try��h�t.

7. Lo�al tillit til hv�randr�: Sosial int�ra�sjon m�llom m�nn�s��r
påvir��r d�n psy�is�� h�ls�n vår. I bilavh�n�i�� områd�r har man
mindr� �onta�t m�d m�dm�nn�s��r �nn p�rson�r som bor i �å- o�
sy���lv�nnli�� områd�r. Å ha tillit til m�dm�nn�s��n� sin� har �or
����t på trivs�l o� livs�valit�t.

8. Tv�rr��n�rasjon�ll ��dsutvi�lin�: D�tt� inn�bær�r at all ny
��dsutvi�lin� s�al �unn� bru��s av barn o� un�� såv�l som �ldr�.
D�tt� for å unn�å ytt�rli��r� uli�h�t�r i sosial h�ls�, samt fr�mm�
tillit o� sosial int�ra�sjon på tv�rs av �rupp�r.

9. Samutvi�l�t ��dsutvi�lin�:M�db���mm�ls� o� lo�al in�lud�rin� i
b�slutnin�spros�ss�r ø��r sannsynli�h�t�n for �n v�lly���t o�
bær��rafti� ��dsutvi�lin�. Ø�t in�lud�rin� o� d�lta��ls� av
innby���rn� i sli�� planpros�ss�r �r vi�ti� for livs�valit�t o�
fol��h�ls�.

10.Til�j�n��li�h�t til sunn �o�: Dårli� �o�hold �r �n av d�
ba��nforli���nd� årsa��n� til fl�r� livs�ilsy�domm�r. Ø�t
til�j�n��li�h�t på sunn �o� �an forb�dr� h�ls� o� livs�valit�t.

10 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling
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Så lan�t tilba�� som 1920 bl� fol��h�ls� d�fin�rt som «vit�ns�ap�n o�
�un��n å for�by��� sy�dom, s�ad�, forl�n�� liv o� fr�mm� h�ls�
�j�nnom sy��matis� innsats o� �unns�apsbas�rt val� av samfunn�t,
or�anisasjon�r, o��ntli�� o� privat�, lo�alsamfunn o� �n��ltp�rson�r»
(1920, CEA Winslow).

D�t �r �od ø�onomi i å planl���� for �od fol��h�ls� (proa�tivt) framfor å
planl���� primært for ø�t omsor�sb�hov (r�a�tivt).

Fol��h�ls� handl�r om for�by��in� på samfunnsnivå, h�ll�r �nn
b�handlin� av individ�r, o� �r �n tv�rrfa�li� disiplin som i v�ldi� �or �rad
vir��r inn på s�ntrumsutvi�lin� o� s�ntrums fun�sjon i lo�alsamfunn�t.

�ommun�n �an for ��s�mp�l �jør� d�t l�tt�r� å �jør� h�ls�fr�mm�nd�
val� v�d å tilr�tt�l���� sy���l�i�r, tur�i�r, �røntområd�r o� sosial�
møt�plass�r.

Et �odt utform�t ��d vil fr�mm� int��r�rin� på tv�rs av sosial� la� o�
�rupp�r, o� �yr�� fysis� o� psy�is� h�ls�.Tønsb�r� �ommun� har som
l�dd i sitt fol��h�ls�arb�id utarb�id�t �n rapport diss� 10 prinsipp�n�
for h�ls�fr�mm�nd� ��dsutvi�lin�.

D�n full� rapport�n �an h�nt�s h�r:
https://www.tonsb�r�.�ommun�.no/�ultur-idr�tt-o�-
fritid/fol��h�ls�/h�ls�fr�mm�nd�-��dsutvi�lin�/

�ild�: Tønsb�r� �ommun�.

Folkehelse i stedsutvikling
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Et vesentli� problem for utviklin� på små�eder er når en ny økonomisk
virkeli�het møtes med tradisjonell «e�ektiviserin�»:Vi spør «hvordan
kan vi �jøre det samme med mindre?» eller «hva kan vi ta bort for å
spare?» Fokus rettes innover på e�en bedrift eller e�en etat. Vi ender
ofte opp med å fjerne verdier for å løse en utfordrin�. Det kan lykkes,
men i realiteten kan vi like �jerne handle i �rid med både
e�eninteresse o� samfunnsinteresse.

Stedsutviklin� handler helt �runnle��ende om å
skape noe mer, noe bedre ut fra de forutsetnin�er o�
rammebetin�elser man. Om å få mer i�jen for de
ressursene o� kvalitetene man har. Mer trivsel,
mer aktivitet, �ørre attraksjonskraft, bedre
folkehelse, flere kunder, bedre økonomi, bedre
arealutnyttelse. Mer for pen�ene.

Sentrale virkemidler er sambruk, flerbruk o� ombruk.
Be�repene �år i�jen i punktli�ene med
utviklin�sprinsipper o� andre �eder, o� er noe vi o�så kjenner
fra delin�søkonomi o� sirkulærøkonomi.
Man�e kjenner be�repene, men ikke alle kjenner innholdet.

De samme knappe ressursene - by��, ut�yr, arealer o� arbeidskraft,
m.m. – brukes av flere, til flere ulike tin�, på nye måter. Samtidi�, eller
til ulike tider. Det blir et samspill mellom man�e aktører. Vi deler for å
skape nye verdier.

I lokal nærin�sutviklin�, �edsutviklin� o� samfunnsplanle��in� kan

delin� komme til uttrykk �jennom varianter av sambruk, flerbruk o� ny
bruk av arealer eller by��. Tomme by�� o� butikklokaler,
overdimensjonerte parkerin�splasser o� slitte byrom er �ode ressurser
som kan deles for å skape noe mer, noe annet.

Sambruk innebærer at flere kan bruke den samme ressursen til
li�nende formål, enten samtidi� eller på ulike tider.

Kolumbus o� Vy kan f.eks. dele venterom på �asjonen.

Flerbruk vil si at noe har flere bruksområder. En
flerbrukshall kan brukes til håndball, turn o�
danse�alla. Et bibliotek dobler som turi�info.

Ombruk – eller ny bruk - innebærer å tilføre noe nytt
liv, ny verdi til det som har mi�et sin opprinneli�e.
Man bruker det på nytt, til noe annet. De �amle

murene o� hi�orien i et �ammelt slakteri ved elva
tilfører noe ek�ra når by��et omdannes til leili�heter.

Arkitekter liker uttrykket «transformerin�» om dette.

På ne�e side føl�er noen eksempler på hvordan delin��ilnærmin�en
kan brukes i �edsutviklin�. Eksemplene kunne vært man�e flere.
Felles for alle er at ved å se etter løsnin�er utenfor vår e�en boble. Ved
å tilby det som er vårt, løser vi ikke bare vårt e�et problem. I samspillet
med de andre skaper vi samtidi� verdier o� rin�virknin�er for flere
rundt. Det blir lett å komme inn i en positiv spiral når man åpner for å
tjene - o� ikke �en�er for å spare

Sambruk og samspill i stedsutvikling

Det blir lett å komme inn i
en positiv spiral når man
åpner for å tjene - og ikke

stenger for å spare.
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1. To nabobedrifter har hver sin �ore parkerin�splass som aldri
har vært fulle samtidi�. Med felles parkerin� fri�jøres areal til en ny
virksomhet som driver ny trafikk til be��e de to andre.
Be��e øker omsetnin�en, en tredje bedrift o� nye arbeidsplasser ser
da�ens lys.

2. En �or bedrift har parkerin�splasser som bare brukes på
da�tid. Forsamlin�shuset ved siden av har bare aktivitet på kvelden,
men sine e�ne parkerin�splasser.
Med avtale om sambruk løses be��es behov med samme p-plasser.
Arealet fri�jøres til nye formål.

3. En bedrift må pusse opp kantina, men har e�entli� ikke råd. Ved
å flytte kantina ut mot �ata skapes en ny muli�het. Nærmiljøet får en
ny kafé, nabobedriften får o�så bruke kantina. Ek�rainntektene �jør
oppussin�en muli�. En ansatt leier lokalet til pubdrift på kveld o� i
hel�er, o� skaper enda et nytt tilbud.

4. Et kulturhus åpnes som samlin�s�ed på kvelden. I et av�renset
område finnes bord, �oler, spill o� enkle aktiviteter. Betjenin� tren�s
ikke, men et nytt tilbud skapes, et behov for et møte�ed dekkes.
Kulturhuset får et nytt bruksområde. Folk får en åpen dør i sentrum o�
møtes heller der. Nærin�sdrivende får potensielt nye kunder. Kanskje
noen vel�er å �å på kino etterpå når de likevel er der?

5. En liten kommune tren�er ny barneha�e. I sentrum er det
tomme by�� o� �adi� mindre aktivitet. I�edenfor å by��e ny
barneha�e utenfor sentrum, �jør kommunen om et eldre kontorby��
ved en av kaféene. 2/3 av parkerin�splassen ved siden av �jøres om til
uteområde o� lekeplass. Det blir en populær møteplass utenom
åpnin��id. Kaféen o� butikkene i nabola�et får et oppsvin� – foreldre
o� barn har fått et nytt tilbud o� en �runn til å bruke sentrum i�jen.

6. En liten nisjebutikk sliter med å få hjulene til å �å rundt. En
annen har ly� til å �arte opp i det små, men re�ne�ykket �år ikke helt
opp. Ved å dele lokaler sparer be��e husleie, de kan dele på
bemannin�en, det blir drivverdi� for to. Det �år an å ta ferie, o� holde
åpent når det er kunder. Lokalsamfunnet fikk to tilbud i�edenfor in�en.

7. En nedla�t fabrikk �år tom. Produksjonen som var hører til en
annen tid, den kommer ikke tilbake. Å leie ut til annen type virksomhet
er vanskeli�.

8. Å tilby hele eller deler av lokalet til en lokal �ruppe skaper noe
nytt. En rockeklubb, et mekkeverk�ed. Et nytt tilbud skapes. Økt
interesse for by��et skaper nye inntektsmuli�heter for eier.
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Den internasjonale organisasjonen PPS –– jobber for å hjelpe folk å
skape og bevare sterke lokalsamfunn. Med gjennomførte prosjekter
på mer enn 3500 steder i 50 land over 40 år, mener de å ha en viss
autoritet. Sammen med FNs organisasjon for urban utvikling, UN-
HABITAT, har den internasjonale organisasjonen PPS - Project for
Public Spaces - formet en liste «10 Ways to Improve Your City» . Den er
her satt sammen med «In Defense of the Street: 10 Principles for
Public Spaces,” av Ben Rogers.
Kilder: PPS, (kilde) Ben Rogers, In Defense of the Street, her (https://thecityfix.com/blog/public-

spaces-10-principles-for-connecting-people-and-the-streets-priscila-pacheco/)

1. Fl�rbru�.
Et byrom �ll�r st�d som bar� har én fun�sjon, én a�tivit�t har i���
foruts�tnin��r for å ly���s. Tilr�tt�l��� tor� o� par��r for �t
man�fold av a�tivit�t!

2. Ivar�ta �n sosial dim�nsjon o� urban vitalit�t
Off�ntli�� ar�al�r påvir��r d�t sosial� liv�t på �t st�d. Triv�li�� o�
�odt utform�d� �at�r, tor�, par��r, �an�- o� sy���lv�i�r o�
møbl�rin� på st�d�t ��n�r�r�r positiv bru� av områd�t o� bidrar til
å ø�� a�tivit�t�n o� vitalit�t�n.

3. M�nn�s��li� s�ala o� a�tiv� fasad�r.
B�by���ls� påvir��r fol�s h�ls�. Områd�r m�d stor�, ina�tiv�
fasad�r, høy t�tth�t o� tomm� områd�r �r sp�si�lt n��ativt. By��
�ompa�t rundt �at�n�tt�t i s�ntrum, o� �r�v a�tiv� fasad�r i ny�
by���prosj��t�r.
Forbind�ls� m�llom by���n�s �at�plan, fortau�t o� �ata bidrar til
oppl�vd try��h�t o� attra�tiv utformin�. Gjør innfartsv�i�r o�
s�ntrums�at�r til attra�tiv� byrom for opphold o� a�tivit�t Visu�lt
int�r�ssant� �at�r o� byrom bru��s oft�r� av fol�, o� samspill�t
påvir��r hvordan fol� oppfatt�r o� oppl�v�r st�d�t o� hvordan d�
bru��r d�t

4. God� byrom �r �od ø�onomi!
God� byrom �r m�r �nn triv�li�� om�iv�ls�r for b�bo�r� o�
fritidsa�tivit�t�r, m�n �an o�så styr�� nærin�sliv�t. God� byrom
innbyr til inv�st�rin��r i s�ntrum! Try��� o� attra�tiv� om�iv�ls�r
invit�r�r til opphold o� lav�r� t�mpo, m�d ø�t and�l fot�j�n��r� o�
sy�list�r. D�tt� s�n��r t�rs��l�n for å bru�� hand�ls- o�
s�rv�rin�stilbud i områd�t, o� d�mp�r hand�lsl���asj�. Å
tilr�tt�l���� for mar��d�r har ���nv�rdi, o� s�ap�r id�ntit�t o�
rin�vir�nin��r for ann�n vir�somh�t i områd�t. I��� minst �r
�tt�rspørs�l �tt�r s�ntrumsboli��r nær par�, vann o� �lv ��n�r�lt
høy, m�d høy�r� pris�r o� �valit�t�r �nn �ll�rs.

10 punkter om å utvikle gode steder.
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5. Lo�al id�ntit�t o� histori�.
Byrom må planl����s rundt st�d�ts histori� o� små
nærin�svir�somh�t�r m�d lo�al foran�rin�. Histori� o� �ultur form�r
særpr���t o� id�ntit�t�n til st�d�t, o� småb�drift�n� �r t�tt innv�vd i
o� forst�r��r d�n. D�tt� s�ap�r b�tyd�li� lan�si�ti� påvir�nin�. Størr�
for�ta� som da�li�var�buti���r o� størr� �j�d�buti���r �an bidra til
v�rdis�apnin� i �ron�r o� ør�, m�n bidrar i lit�n �rad til å s�ap� o�
ivar�ta særpr���t på st�d�t.

6. H�l� �at�r
Sør� for at all� bru��r� �an f�rd�s i områd�t try�t- fot�j�n��r�,
bilist�r, sy�list�r o� �oll��tivr�is�nd�. Godt v�dli��holdt� fortau,
infrastru�tur for sy�list�r, �at�møbl�rin� o� �od s�iltin� for all� �r
vi�ti�� �l�m�nt�r. God b�lysnin� på fot�j�n��r� o� sy�list�rs vil�år
invit�r�r til bru� av områd�t på �v�ld�r o� i d�n mør�� årstid�n, i
till��� til å si�r� try�� f�rds�l når sol�n �r bort�.

7. Grønn� områd�r
Plant�r o� v���tasjon i t�ttby�d� områd�r my��r opp, invit�r�r til
opphold, o� påvir��r str�ssnivå o� v�lvær�. Trær, plant�r o�
blomst�rb�d �an bru��s strat��is� for ov�rvannshåndt�rin� o�
biolo�is� man�fold.

8. M�dvir�nin�
Involv�r bru��r� i utformin�, planl���in� o� administrasjon av
byromm�n�. D�tt� bidrar til �i�rs�apsføl�ls� o� til å ivar�ta
nø���l�valit�t�r i områd�t ov�r tid. D�rsom byromm�t i��� møt�r
bru��rn�s b�hov o� øns��r, vil d�t i��� bli bru�t o� h�ll�r i���
v�dli��hold.

9. Ri�� �ommun�n for å utvi�l� o� a�tivis�r� byrom o� møt�plass�r.
God� byrom o� sosial� møt�plass�r s�ap�r �od� rin�vir�nin��r.
Utp�� �n �oordinator m�d fullma�t�r o� sosial� ant�nn�r som
invit�r�r o� tilr�tt�l����r for �t høyt a�tivit�tsnivål. M�d �n�asj�m�nt
o� �i�rs�apsføl�ls� hos bru��rn�, får �ommun�n drahj�lp til
v�dli��hold o� vid�r�utvi�lin� – o� b�dr� omdømm� o� oppl�vd
attra�tivit�t utad!

10. «Th� pow�r of 10».
Th� Pow�r of 10 d�fin�r�r �n �ritis� mass� av �l�m�nt�r som
tilsamm�n blir størr� �nn summ�n av �n��ltd�l�n�. 10 �r i��� �t
absolutt tall, m�n �n r�tt�snor. Tan��n �r å v�d tilby 10 �runn�r til å
bru�� �t �n��lt lit� målpun�t, så har du b��ynt å la�� �t �odt st�d. En
b�n� å sitt� på, �n uv�nt�t d�talj, �unst å s� på, l���apparat�r,
musi�� å hør� på, lær� om histori�n, no� å spis�, fol� å møt� �r all�
sli�� �runn�r. 10 sli�� st�d�r i nærh�t�n av hv�randr� s�ap�r �t
områd�, 10 sli�� områd�r blir �n r��ion. 10 tin� på 10 målpun�t�r på
10 st�d�r blir 1000 tin� å �jør� i �n r��ion �ll�r by!
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PPS har også utviklet en 11 styrende prinsipper for prosessen med å
lage gode «places».

Deres hovedfokus er på nærmiljøene – småsamfunnene - innenfor
større byer, men prinsippene er like gyldige på Moi. I vår målestokk kan
vi se PPS’ møteplass («place») enten i skalaen til hele «Stasjonsbyen»
eller f.eks. Lundetuntorget, Sagodden eller biblioteket hver for seg.

1. Bru��rn� �r ��sp�rt�n�.
Fol� som bru��r �t off�ntli� st�d j�vnli� har my� innsi�t i hvordan
st�d�t fun��r�r. D� �an id�ntifis�r� nø���lutfordrin��r som må tas
h�nsyn til når no� s�al forb�dr�s. Å avd���� o� utnytt� d�r�s id��r
o� tal�nt�r �r �ss�nsi�lt for å s�ap� �n v�lly���t o� vital møt�plass.

2. Du s�al s�ap� �t l�v�nd� st�d, i��� �t �unstn�ris� uttry��.
D�si�n �r �n vi�ti� fa�tor i å s�ap� �t st�d, m�n i��� d�n �n�st�. Å
�jør� st�d�t åp�nt o� til�j�n��li�, å tilr�tt�l���� for a�tiv o� vari�rt
bru�, ø�onomis� v�rdis�apnin�, o� �od pro�ramm�rin�/innhold �r
oft� vi�ti��r� �nn d�si�n.

3. Du �an i��� �jør� d�t al�n�.
Et �odt off�ntli� st�d �r�v�r partn�r� som tilfør�r ny� idé�r,
ø�onomis� �ll�r politis� støtt�, o� som �an planl���� a�tivit�t�r d�r.
Partn�r� �an o�så forst�r�� samfunnsvir�nin��n av st�d�t å
�oordin�r� a�tivit�tsplan�r o� forb�drin�sprosj��t�r rundt st�d�t.

4. Du �an forstå my� v�d å obs�rv�r�.
Fol� �år oft� til ��straordinær� s�ritt for å tilpass� �t st�d til sin�
b�hov. En fortaus�ant �an for bru��s til å sitt� på for �n rast, for å �å
�j�nnom post�n �ll�r for å spis� lunsj m�d �n v�nn. V�d å obs�rv�r�
�an man lær� hvordan st�d�t fa�tis� bru��s.

5. Utvi�l� �n visjon.
En visjon for �t st�d b�s�riv�r st�d�ts ���nart, a�tivit�t�r,
bru�sområd�, o� fun�sjon o� b�tydnin� i samfunn�t. D�nn� visjon�n
bør foran�r�s hos m�nn�s��n� som s�al bo �ll�r jobb� rundt st�d�t.

6. B��ynn m�d blomst�n�. L�tt�r�, ras��r�, billi��r�!
En�l�, �ortsi�ti�� tilta� som å plant� blomst�r �r �n �od måt� å t�st�
id��r på, o� for å vis� fol� at d�r�s id��r b�tyr no�. Små tilta� �ir
fl��sibilit�t til å utvid� o� forandr� st�d�t �j�nnom å ��sp�rim�nt�r�,
�valu�r� o� bru�� r�sultat�n� vid�r� i n�st� fas� o� lan�si�ti�
planl���in�.

7. Samspill m�llom fun�sjon�r – �ll�r trian�ul�rin�.
B��r�p�t «trian�ul�rin�» handl�r i d�nn� samm�nh�n� om å
plass�r� fun�sjon�r v�d sid�n av hv�randr� på �n måt� som by���r
opp om hv�randr�s fun�sjon. For ��s�mp�l �an �n b�n�, �n
søpp�l�ass� o� �n �aff�sjapp� plass�rt v�d �t busstopp s�ap�
syn�r�i fordi d� �r m�r la��li�� for v�nt�nd� busspassasj�r�r o�
fot�j�n��r� �nn om d� sto isol�rt fra hv�randr�.

11 råd om prosessen med å utvikle steder.
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8. D� vil alltid si «d�t �an’�j� nytta».
All� lo�alsamfunn har forstås��på�r� som si�r at no� i��� �r muli�.
Når �n idé str����r s�� utov�r no�ns or�anisasjon �ll�r ��sist�r�nd�
mandat, �r ry��mar�sr�fl��s�n fra off�ntli� ansatt� man�� �an��r
«n�i, d�t �år i���». O�så �ll�rs i lo�alsamfunn�t finn�s d� som har
«h�ila v�d�t», br�ms�n� som h�lst i��� vil ha no�n utvi�lin�. Når
id��r tøy�r r�f�rans�ramm�n� vår� – d�t vi har �rfart �ll�r �j�nns�ap
til fra tidli��r� – �r «d�t �an’�j� nytta» �ll�r «d�t �r bar� tull». D�t
b�tyr som oft�st bar� «vi har i��� �jort d�t sånn før». �jør på li��v�l!
I�nor�r d� n��ativ�, o� finn støtt�spill�r� i nærmiljø�t som d�l�r din
visjon. Sna�� m�d ordfør�r�n �ll�r andr� nø���lp�rson�r, få han �ll�r
h�nn� �n�asj�rt.

9. Form føl��r fun�sjon.
Altfor oft� t�n��r fol� på hvordan no� s�al bru��s først �tt�r at d�t �r
la��t. Å ha a�tu�ll� bru�sområd�r o� fol�s b�hov i tan��n� når �t
byrom, by�� �ll�r st�d s�al d�si�n�s �ll�r rust�s opp �an hold�
�ostnad�n� n�d� v�d å unn�å unødv�ndi�� o� dyr�
lands�aps�ndrin��r o� passiv� monum�nt�r. I till��� unn�år man å
mått� �jør� tin� nytt når st�d�t vis�r s�� å i��� fun��r� som man
hadd� t�n�t.

10. P�n��r �r i��� probl�m�t.
Man��l på p�n��r bru��s oft� som �n unns�yldnin� for å �jør�
in��ntin�.
Midl�r til opprustnin� av off�ntli�� st�d�r �r oft� b��r�ns�d�, så d�t
�r vi�ti� å finn� o� framh�v� st�d�ts v�rdi for muli�� partn�r�, o� å
l�t� �tt�r �r�ativ� løsnin��r for å få �j�nnomført.
Plass�rin�, a�tivit�tsnivå o� �od synli�h�t på d�t val�t� st�d�t–
�ombin�rt m�d �od samarb�idsvilj� – �an utløs� midl�r o�
r�ssurs�r til å a�tiv�r� o� forb�dr� st�d�n� fra fl�r� a�tør�r.

11. Du blir aldri f�rdi�.
Ca. 80 pros�nt av su�s�ss�n til �thv�rt off�ntli� st�d �an tils�riv�s
l�d�ls� o� or�anis�rin�. D�tt� �r fordi bru��n av �t �odt st�d �ndr�s
da�li�, u��ntli� o� �tt�r s�son�. M�d ras�� �ndrin��r i bru��n av
st�d�t til uli�� tid�r, blir utfordrin��n å administr�r� o� tilr�tt�l����
ras�t o� �ff��tivt. �ritis�� su�s�ssfa�tor�r �r synli�� o� �ff��tiv�
�onta�tpun�t�r for publi�um, o� å utp��� pådriv�r�n - no�n m�d
autorit�t o� samarb�ids�vn� til å driv� fram stadi� m�r bru� av
st�d�t.

Prinsippene er fritt oversatt av Anders Mydland. Originalen finnes
her: https://www.pps.org/article/11steps
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For mange er «fortetting» ensbetydende med pregløse
leilighetsbygg med trangbodde enheter, og ordet vekker negative
følelser. Urbanitet forbindes med kaféliv og ruvende bygg. Men
fortetting og urbanitet på bygda handler ikke primært om dette –
det handler i større grad om mangfold og nærhet mellom
mennesker, om bedre konkurransevilkår for bygda og bedre
muligheter for flere til å kunne ta del i samfunnslivet.

Regionalplan for Dalane legger føringer for fortetting, med blant annet
krav til tetthet, utbyggingsrekkefølge og bedre tilrettelegging for
miljøvennlig transport.

Et konsentrert sentrum er en forutsetning for å skape mer attraktive og
bærekraftige småsteder der bygda ikke taper mot nærmeste by på
«walkover. Det betyr på ingen måte at alle bygder skal bygges like –
tvert imot bør utviklingen sentreres rundt de gode kvalitetene som
kjennetegner bygda, enten det er natur, kultur eller historie.

«Folk som flyttet til bygda kom hit for enebolig, utsikt og armslag.»

Det er det de som har flyttet hit har sagt, og de er ikke mange. Det er
derimot de mange som ikke har flyttet hit som vi skal planlegge for.

I små bygder som Moi oppleves sjelden noe press på boligutbygging,
og det er vanskelig å nå vekstmål om alle tilflyttere skal ha 2 mål tomt
og egen strandlinje. En fortettingspolitikk trenger imidlertid ikke være
til hinder for å imøtekomme individuelle ønsker i noen tilfeller.

Foruten de sosiale aspektene og trivselen for bygda sett under ett,
finnes gode privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske grunner til at
mer kompakt utbygging blir det styrende prinsippet:

Folkehelseprinsipper tilsier at funksjonsnærhet i hverdagen og lav
terskel for tilfeldige sosiale møter er blant grepene som har størst
betydning for folkehelsa. Moderne boliger i sentrum bidrar til at eldre
og personer med funksjonsnedsettelser har bedre muligheter til å klare
seg selv, og sågar delta aktivt i samfunnslivet i en tid der kommunene
ruster seg for økende omsorgskostnader.

Nærhet til alle funksjoner gjør det lettere å komme rundt «tidsklemma»
for småbarnsforeldre.

Bærekraftsmål viser til redusert bilbruk og tilrettelegging for flere
gående, syklende og kollektivreisende som nøkkelvirkemidler lokalt.

Transformasjon og høyere utnyttelse av eksisterende bygningsmasse
kan tilføre nye kvaliteter, «fasadeløft», høyere bostandard og mer liv og
trivsel i sentrum.

Kommunale investeringer og driftskostnader kan potensielt spares ved
bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur sentralt.
Infrastrukturtiltak som gagner hele tettstedet kan realiseres gjennom
samarbeid med utbyggere.

På Moi finnes ingen motsetning mellom å bygge tettere med høyere
kvalitet, og det å ha litt «armslag». Nærhet til naturen, friluftsliv og vann
sørger for det – samtidig som vi kan få til de «urbane» kvalitetene som
både savnes og er viktig for den generasjonen vi mangler på Moi

Fortetting på bygda?
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Å definere en ønsket utvikling er kommunens viktigste oppgave
for å få utviklingen i gang!

Hva ønsker vi at Moi skal bli? Hvor mange? Hvem ønsker vi skal
besøke oss, og flytte inn hos oss? I hvilken tidsperiode?

Dagens situasjon på Moi og i Lund ligner en negativ spiral.

Det første vi trenger for å kunne bryte ut av spiralen er en felles retning,
og felles mål. Vi trenger en tydelig, ambisiøs visjon som er bredt
forankret og som beskriver en positiv og realistisk utvikling. Vi trenger
å kunne sette sette ord og tall til hva vi ønsker å bli, hvor mange vi skal
bli og hvem disse er.

Bare å opprettholde dagens handels- og servicetilbud vil kreve nye
innbyggere og en endring i adferdsmønstre hos oss som allerede bor
her. Å bli flere krever at vi planlegger primært for dem som ikke er her
allerede. Vi må nå ut til de som tenker «yess, denne utviklingen vil vi
være en del av, her kan vi få til noe, her vil vi bo!»

Å ta sjansen på å etablere ny virksomhet i Lund vil bli uendelig mye
enklere hvis etablereren vet at det finnes ambisjoner og mål for
lokalsamfunnet, og utsikter til at situasjonen vil bli bedre.

Det vil si noe om hvilke typer virksomhet som passer, det gir utsikter til
framtidig kundegrunnlag, det sier noe som hvilke utfyllende næringer
som kan dukke opp og gi drahjelp for en selv. Ikke minst øker det
sjansen for å lykkes.

For å tiltrekke nye innbyggere blir det viktig å selge inn et prospekt om

hva stedet vil være om 2 år, 5 år, 10 år. Vi er ikke der vi vil være i dag,
men gir vi folk tro på at vi skal utvikle oss mot noe bedre... Mange liker
å være en del av en positiv utvikling, og vil trekkes til det.

Derfor må lokalsamfunnet, med politikerne i spissen, ta ansvar for å si
hva vi vil og rope det ut! Kommunens aller viktigste oppgave er å
forankre en ønsket utvikling for å få den i gang!

Det finnes mange som vil noe mer – men sjansen for å lykkes på Moi
er for lav.Nå forteller den kollektive bevisstheten at det ikke er folk her,
ingenting skjer, det er stagnasjon og ingen tegn til bedring. Hvorfor
skulle man etablere noe her?

Tar noen likevel risiko og satser stort på å utvikle noe nytt, vil man
sannsynligvis stå helt alene. I verste fall finnes andre som vil trekke i
en annen retning, og som undergraver livsgrunnlaget til den første. Det
kan ende med å rive bygda i filler, enda mer enn i dag.

Den viktigste gruppen for produktivitet og utvikling på Moi – og andre
steder – er i statistikkintervallet 25-44 år. Denne gruppen er
underrepresentert på Moi (se statistikk i første del). Av de som bor på
Moi, er det i denne gruppen vi finner de misfornøyde stemmene. Det er
disse – sammen med andre endringsagenter og faglige råd – man må
lytte til når kursen for Moi skal stakes ut. Ikke de som sier «det kan’kje
nytta». Ikke de som ikke vil ha utvikling.

Skal vi lykkes med større utvikling, må vi følge rådet fra PPS i
faktaboksen: «Ignore the naysayers». Finn alliansepartnerne som vil.
Bank det gjennom. Bare sørg for at planen er en plan, er passe
ambisiøs og bærekraftig, og ikke bare en samling løse tiltak.

Få utviklingen i gang
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Satsing på betydelig vekst og omstilling tvinger seg fram i Lund, i
en eller annen form.
Kommuneøkonomien er skral som aldri før, og det lansert få
planer som gir utsikt til bedring. Det er heldigvis mange forhold
som tilsier at dette er en god tid å stille seg om på.

Lund kommune driver allerede på lavbudsjett, og står foran
store investeringer i blant annet skole. Det er begrenset
hva det går an å kutte. Alternativet å satse på å øke
inntektene og finne vinn- vinn-situasjonene i daglig
drift og store samfunnsprosjekter.

Kommunens sikreste inntekter er, veldig forenklet,
basert på personskatt og statlige overføringer
basert på innbyggertall. Å øke innbyggertallet med
personer med høy inntekt er derfor en sikker måte å
øke disponibel inntekt på - dersom det lykkes. Da vil
samtidig faste kostnader og gjeld kunne fordeles på
flere hoder.

Å øke innbyggertallet vil imidlertid kreve mer enn en visjon, som
nevnt under forrige overskrift. Det vil kreve store investeringer og
private investorer til utbyggingsprosjekter.

Tilgang på kapital vil være en betydelig utfordring for å starte og
gjennomføre en transformasjon av Moi.

Lokalt har vi generelt lite tilgjengelig risikokapital.
Den lokale kapitalen er samlet på få hender. Gaver og tilskudd fra disse
personene har vært utløsende for mange lokale (bygge)prosjekter

innen kultur og idrett. Dette skal man ikke forvente for framtida.
Prosjekter med et høyt, men realistisk ambisjons- og avkastningsnivå
kan imidlertid utløse investeringsvilje.

Kapital kan også hentes utenfra, enten gjennom lån eller investeringer.
Men banker, fond, eiendomsutviklere og andre finansiører gir ikke

ved dørene.

Regjeringen skriver på stedsutvikling.no at «Erfaringer
fra mange byer og tettsteder viser at det er mulig å
finansiere stedsutvikling selv om den økonomiske
situasjonen i kommunen er anstrengt. Det
forutsetter at prosjekter lar seg løse i fellesskap
som spleiselag mellom kommunen, lokalt
næringsliv, innbyggere og regionale og statlige
aktører Det bør generelt søkes etter vinn-vinn-
situasjoner der alle parter har nytte og glede av et

samarbeid. Forutsetningen for å utløse midler fra
næringslivet og offentlige tilskudds- og

investeringsordninger er kommunens egen vilje til satsing,
blant annet må kommunen selv være villig til å gå inn med noe

penger.»

Det vil kreves gode planer, en helt tydelig retning og en
salgsjobb av helt andre dimensjoner enn man har gjort i
kommunen før.

Utnytt situasjonen - rigg for vekst og omstilling

Erfaringer fra mange byer
og tettsteder viser at det er

mulig å finansiere
stedsutvikling selv om den
økonomiske situasjonen i
kommunen er anstrengt.
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Omstilling er mulig

En rekke forhold taler for at en forvandling er mulig å få til:

• Ensidig næringsliv tvinger fram endring i næringsstrukturen.
• Ny E39 tvinger fram endring for næringsdrivende avhengige av

forbipasserende.
• Ny E39 gir Moi en helt ny sentral plassering midt i et stort

arbeidsmarked
• Ny E39 styrker Mois fysiske kvaliteter (beliggenhet nær vei, men

mindre støy) og muligheter til å utvikle natur- og kulturkvaliteter til
kommersielle tilbud.

• Potensiale for riggområde ifm bygging av veien kan gi utvikling av
servicetilbud en kickstart.

• Samtidig flomsikring gir muligheter for synergieffekter i
detaljplaner mtp attraksjoner og byrom i sentrum, , vann/avløp og
graving/masseforflytning/gjenbruk av masse til nybygg.

• Moi er har allerede en god posisjon i byggebransjen gjennom
NorDan og Gilje.

• Moi er ikke større enn at stedet potensielt kan utvikles som ett eller
flere store prosjekt av større utbyggere. Å bygge 400-500 nye
boliger i et område er daglig kost for flere av de store utbyggerne.

• Store utbyggere er blant NorDans og Giljes viktigste kunder, og har
forutgående kjennskap til stedet.

• Lavt kostnadsnivå i dag høyner gevinstpotensialet for utbygger i
det som kan bli et tettsted med betydelig høyere prisleie, og kan
bidra til å få utviklingen i gang.

• Fornyet fokus på reiseliv og opplevelsesnæring, spesielt Magma
Geoparks UNESCO-status og internasjonale markedsverdi.

• Fokus på opparbeidelse av laksestamme i Siravassdraget
• Arbeid for etablering av Norsk Brunbiesenter på Moi.

Kommunens rolle:

Uansett hvilken vei som velges er kommunens rolle kritisk, men ikke
primært som finansiør.

Det viktigste kommunen gjør i forhold til utbyggingsprosjekter, er å

• søke om å bli omstillingskommune, prioritert for investering og
veiledning fra det offentlige virkemiddelapparatet.

• investere i god samfunnsplanlegging nå
• velge en retning, og stå ved den.
• ikke skusle vekk muligheten til å utnytte flomsikring til annen

samfunnsutvikling, spesielt tilrettelegging for gående/syklende,
aktivitetspark og estetiske oppgraderinger i flomsikringsområdet.

• være aktiv overfor Nye Veier med tanke å få etablert riggområde
ved Moi. Et riggområde ved Moi vil tilføre ny aktivitet til sentrum på
kort sikt, og kan kickstarte utviklingen.

• jobbe aktivt for å oppfylle planen
• ikke godkjenne prosjekter som ikke støtter opp om – eller går mot

– lokale og overordnede planer.

Lund Tomteselskap og eiere må også stille seg helhjertet bak en
omstillingsprosess
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Finansieringskilder:

Til gjennomføring av omstilling og egne investeringer i felles
infrastruktur må kommunen spille på rekke andre strenger:

Private utbyggere. Private utbyggere står naturlig for boligutbygging,
men kommunens parkanlegg/lekeplasser i sentrum kan kobles med
og delfinansieres med boligutbygging i sentrum. Direkte ved at
utbygger dekker kostnader til lovpålagte uteområder, og indirekte ved
at kommunen selger ut tomter/bygg for utvikling. Kommunen sitter på
flere av de mest attraktive tomtene i og ved sentrum.

Fylkeskommunen. Fylkeskommunen uttrykker på siste
nettverkssamling at de kan tenkes å være medfinansiør på f.eks.
samferdselstiltak utenom fylkesveinettet, gitt at tiltaket avlaster
fylkesveien med hensyn på trafikkmengde og sikkerhet, eller tilfører
andre verdier i tilknytning til veien.

Andre offentlige fond/støtteordninger. En rekke andre offentlige
ordninger finnes også, for offentlige og private aktører. Status om
omstillingskommune gir tilgang til flere. Regjeringen har oversikt over
et stort antall ordninger relevant for stedsutvikling:
https://www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/tilskuddsordninger-
for-stedsutviklingsprosjekter/id2363141/

BaneNor Eiendom. Befolkningsvekst som gir økt kundegrunnlag for
jernbanen, vil gi BaneNor Eiendom bedre grunner for å spille på lag om
opprustning av stasjonsområdet med parkering og fasiliteter som
gangbroer osv.

Folkefinansiering. Spesielle tiltak i sentrum kan direktefinansieres av
innbyggere gjennom spleiselag, for eksempel benker, griller,
lekeapparater eller annet som etterlyses.
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“
““Moi må ikke vente på at noen andre skal få

utviklingen i gang. Ikke vente på ny veg.
Ikke vente på at Lunds befolkning skal

endre handlevanene sine..

Rambølls handelsanalyse





Del 3: Løsninger og
strategier

Strategier, hensyn og
utviklingspotensiale





Visjon og stedskvaliteter
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Mois kvaliteter og potensiale er slående – og sørgelig
underutviklet. Den anbefalte overordnede strategien for å utvikle
Moi er superenkel:

Vi skal realisere det fulle potensiale i de ressursene og
kvalitetene vi har, se oss selv med nye briller, erkjenne verdien av
det vi har å by på og utvikle det i en skala som monner. Moi bør
sette seg som mål å ha 4000 innbyggere før 2035.

De kvalitetene vi selv setter mest pris på, er de som er mest attraktive
for andre.

Vi er glad i det fredelige stedet, naturen, vannet, friluftslivet og
menneskene. De skal vi utvikle til gode opplevelser og attraktive
bokvaliteter som folk ønsker å betale godt for, uten at vi bygger det ned
for oss selv.

Vi tror vi lever av vindus- og dørproduksjon her i bygda. I realiteten
lever vi av produksjon og teknologiutvikling av bærekraftige byggevarer
og byggeteknikk. Det er en betydelig vekstnæring. Det skal vi gjøre mer
av – med bedriftsklynger som ikke bare fokuserer på vinduer og dører,
men på hele bygget og hele verdikjeden.

Næringen vi skal bygge opp, er den samme som gjør det mulig
gjennomføre byggeprosjektene på Moi.

De samme opplevelsene vi skal utvikle for besøkende, er de samme
som gjør det attraktivt for arkitekter, ingeniører og håndverkere å
komme til Moi og jobbe med teknologi og bygg.

Nå har vi tidenes mulighet til å få det til.

Med flomsikring rundt hjørnet får vi en mulighet til å løse opp i en
dysfunksjonell sentrumsstruktur. Med ny E39 følger en mulighet til å
gjøre Moi til et attraktivt, veinært tettsted, men likevel uten den direkte
påvirkningen fra trafikkstøy.

Det blir naturlig å utvikle Moi som

• den attraktive inngangsporten til det ville sydvest – et begrep for
regionen lansert av Magma Geopark

• det foretrukne stoppestedet mellom Stavanger og Kristiansand –
en trivelig stasjonsby som tilbyr noe annet enn Lyngdal.

Som utgangspunkt for opplevelser er Moi unikt beliggende, med
tilgang til hovedtyngden av attraksjoner og steder i parken via
småveier, Lundevann eller over heiene – med bil, båt, sykkel eller til
fots.

Som fredelig, høykvalitets bosted vil Moi ligge midt i et enormt
arbeidsmarked.
For tjenesteproduserende virksomhet med mye kundekontakt er Moi
midt i, med to store byregioner innen enkel rekkevidde.

Parallell utvikling av Moi med mange nye høykvalitetsboliger,
reiselivsnæring og teknologiutvikling innenfor byggenæringen er en
unik mulighet og en nødvendighet for å lykkes. De tre faktorene spiller
sammen med det lokale ressursgrunnlaget, og svarer på hverandres
behov for kunder, arbeidskraft og servicetilbud.

En bedre utgave av oss selv
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Løsningene som presenteres er dimensjonert for en befolkningsvekst
på ca 2000 innbyggere, hvorav de fleste skal bo i sentrum.

De store byggetiltakene «Synnes park» og ny infrastruktur i
«Mellomrommet» er ikke avhengig av ny E39, men vil være økonomisk
gunstige å planlegge for i forbindelse med gjennomføring flomsikring.

Utbygging av arealer kan tilpasses alt etter hva slags vekstmål man
anser som mest økonomisk gunstig for kommunen.

Dette forslaget ivaretar en rekke hensyn, behov og krav som er
identifisert gjennom arbeid med rapporten og ellers. I utarbeidelsen av
løsningsforslag er det blant annet lagt spesiell vekt på følgende (uten
spesiell innbyrdes prioritering):

• Å utnytte flomsikringsplaner og forventet ny E39-trase til å tilføre
nye positive kvaliteter.

• Å legge tilrette for stor vekst i befolkning og arbeidsplasser.
• Å planlegge for gående/syklende/kollektivreisende først, gjøre Moi

grønnere, enklere å navigere og redusere asfaltjungelen.
• Å flytte tyngdepunktet på Haukland nærmere Stasjonsbyen, og

forankre Stasjonsbyen som sentrumskjerne
• Bevare og styrke og kvalitetene i det historiske sentrum i

Stasjonsbyen
• Å plassere tilgrensende funksjoner slik at de styrker hverandre i

sentrumsområdet og gir funksjonsnærhet i hverdagen
• Å frigjøre areal og bygninger for ny bruk, spesielt parkerings- og

trafikkareal, gjennom sambruk/rasjonalisering.
• Å legge til rette for mange nye boliger med høy kvalitet innenfor

500m radius (luftlinje) fra Moi stasjon
• Å finne og framheve Mois X-faktorer
• Finne en god balanse mellom landbruk, LNF-områder og behov for

sentrumsnær utbygging.
• Å utvikle koblingen med vannet og naturen
• Samarbeid, sambruk og flerbruk i alle arealer og byggeprosjekter!
• Å sørge for at besøkende ønskes velkommen og at det finnes godt

tilrettelagte attraksjoner og tilbud.
• Å innlemme hyttefolket bedre i kultur- og handelstilbud i bygda.
• Å integrere industriområdet NorDan visuelt og funksjonelt i

sentrumsstrukturen, og sørge for tungtransport i mindre konflikt
med beboere og skolevei.
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Den lille Stasjonsbyen Moi er inngangsport og sentralt nav for å
utforske Magma UNESCO Global Geopark, det ville sydvest.
Enten man kommer fra sør eller vest, med tog, buss, bil eller
sykkel, åpnes her et landskap ulikt alt, med storslåtte
naturopplevelser tilgjengelig direkte fra sentrumskjernen.

Før turen videre mot Smaabyen Flekkefjord eller Egersund i parkens
ytterkanter gjøres til en opplevelse i seg selv, bruker man gjerne 2-3
dager i Stasjonsbyen. Mange reiser ikke lenger videre, men velger å
bosette seg.

Urban industri og teknologiutvikling.

Det gamle, litt slitte industristedet Moi er ugjenkjennelig, men likevel
kjent, etter vellykket omstilling, delvis gjort mulig av en ødeleggende
flom og en ny Europavei som sender trafikken utenom bygda.

Stasjonsbyen Moi står fram som en enorm lekegrind for arkitekter,
håndverkere, ingeniører og teknologer fra inn- og utland. Den en gang
ensrettede vindus- og dørproduksjonen er et internasjonalt sentrum for
teknologidrevet utvikling, testing og utprøving av bærekraftige tre-
/byggevarer, materialer, byggeteknikker, automasjon og nyskapende
arkitektur.

Offentlige og private byggeprosjekter drives tett integrert med
utviklingsmiljøene.Mennesker bor i spennende nybygg, og fungerer
som velvillige betatestere.

Skoler og omsorgsboliger i full drift fungerer også som testarena for
ny teknikk, der integrasjonen og nærhet til fagmiljøene sikrer raske
tilbakemeldinger til utviklerne, og rask utbedring dersom noe skulle
skje. Ny arkitektur og dynamikken stedet i tiltrekker seg annen næring.

I underskogen popper det opp småbedrifter med fokus på håndverk og
design, med utgangspunkt i lokale naturressurser, håndverkstradisjon
og industrihistorie.

Plasseringen midt i – 45 minutter til Forus og Mandal og kortere til alt
imellom – sikrer enkel tilgang til markeder for bedrifter, og andre
arbeidsplasser for de mange som bare ønsker å bo på Moi.

Parallellutviklet reiseliv og landbruk

Den store veksten gjøres mulig av målbevisst, parallell utvikling av
industri, landbruks – og reiselivsnæringene.

Geoparkens UNESCO-status, kultur-, mat- og friluftsopplevelser treffer
et publikum med samme miljøfokus som resten av bygda. Tilbudene
som utvikles for besøkende, er sammenfallende med de urbane
kvalitetene nye innbyggere ønsker. Reiselivsnæringen sikrer at det
etableres tilbud som tre/byggnæringen trenger for å tiltrekke seg
arbeidskraft. De nye innbyggerene og stadige jobbreisende sikrer
kundegrunnlag for serverings- og opplevelsestilbudene.

I sentrum av Moi dyrkes kontrastene - mellom det landlige og det
urbane, mellom det historiske og det moderne, mellom det statiske og

Moi mot 2030 - smart og bærekraftig stasjonsby
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dynamiske, mellom urørt natur og menneskeskapt industri.

I den historiske delen av Stasjonsbyen fortelles stedets historie
gjennom arkitektur. Flott restaurerte bygårder og moderne nybygg
rommer boliger, overnattingssteder og et rikt handels - og
serveringstilbud. Handelstilbudet preges av lokale varer
med godt design og høy kvalitet med røtter i den
gamle tre- og møbelindustrien i bygda.

Friluftsinteresserte besøkende og innbyggere
begynner aktiviteten midt i sentrumskjernen – i
Synnes park, der flomsikringstiltak etter
storflommen «Synne» har lagt til rette for
klatrevegg og ziplines langs elveløpet som deler
Moi sentrum i to. Synnes park er navet i et
velutviklet turveinett, der kulturløyper tar deg
gjennom kultur- og industrihistorie i
sentrumsområdet før du fortsetter langs vannkanten,
opp i dalsidene eller til fjells på gode turveier og -stier -
til fots eller på sykkel. Friske padleturer på Lundevann
starter med kajakkutleie fra brygga i elvemunningen.

I og rundt Moi utforsker man grotter og nedlagte gruver, drar på
ørnesafari med båt, fisker ørret og villaks, eller kjører veteranbil over
spektakulære og beryktede Tronåsen på gamle Vestlandske hovedvei.
Man sykler veien langs Lundevann mot Elve, Åna-Sira og videre til
landemerkene Brufjell eller Jøssingfjord. Veien går vekselvis langs
strandlinja, opp bratte lier til nedlagte garder, og ned langs stupbratte

fjellsider før man møter kraftverket i Helvetesfossen og fortsetter rolig
ned mot stillferdige, vakre Åna-Sira. De spreke kan bytte sykkel mot
kajakk de to milene tilbake til Moi - eller velge båttransport i sesongen.

Landbruk/mat
Moi er sentrum for gastronomiske opplevelser innen

Magma UNESCO Global Geopark. Det unike
jordsmonnet, kystlyngheier og klimaet i det ville
sydvest gir grobunn for å utvikle særpregede
råvarer, smaker og matkonsepter i nært
samarbeid med driftige bønder og birøktere.
På Moi finnes aktive småbruk helt inn i den
kompakte, urbane sentrumskjernen.

Reinavlsområdet for den kritisk
utrydningstruede brune bien sammenfaller med
søndre del av Magma UNESCO Global Geopark.

Biprodukter og opplevelser finnes hos Norsk
Brunbiesenter, som også har ansvar for vern og

forvaltning av biene.

Biene har en viktig rolle i skjøtsel av kystlyngheier og kulturlandskap,
verdiskapning i landbruket og bevaring av det biologiske mangfoldet i
geoparken. Det igjen er grunnlag for den lokale honningen, en
karakteristisk ingrediens i mange lokale matkonsepter som
kompletterer innholdsrike dager i Stasjonsbyen og omlandet.

Velkommen til Moi, stasjonsbyen i det ville sydvest!
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Historie, arkitektur, identitet og aktivitet.
Tidlig i prosjektet ble disse fire nøkkelordene definert som
rettesnor for videre arbeid. De forteller om hva som definerer Moi
som lokalsamfunn, hvorfor vi er der vi er, og hvilke ressurser og
forutsetninger gir det oss for utvikling de neste tiårene.

Historie forteller oss hva som har skjedd og hvordan det har vært på
Moi. En historie er også noe å fortelle videre – en kvalitet, et produkt
som vi kan selge. Muligheter vi griper og utviklingen vi legger til rette
for skaper ny historie.

Arkitektur sier også noe om historien og stedets tilblivelse. I
bygningers stil og samspill med landskapet og mennesket rundt finner
vi estetiske kvaliteter, rom for trivsel og møter, og en historie om
stedsutvikling gjennom tidene.

Aktivitet er hva gater og bygg fylles med, både historisk og framover.
Aktivitet i industri, handel, kultur og det sosiale liv skal bygge opp om
hverandre.,

Identitet sier noe om stedet, kulturen og innbyggerne på Moi. Hva har
vi som ikke andre har? Hva kjennetegner Moieren, og hva knytter oss
sammen og gjør oss stolte?

I prosjektet er å skape økt aktivitet i sentrum et sentralt mål og middel
for videre utvikling.

Stedets identitet, eksisterende arkitektur og historie er
grunnforutsetningene vi kan bygge på. Det er identifisert 6 særskilte
kvaliteter ved tettstedet Moi som blir bærebjelker i strategien og
grunnlag løsningsforslagene

• Kulturmiljøet i Stasjonsbyen, inkl. Moi stasjon

• Håndverks- og industrihistorien

• Nærheten til vann, heier og friluftsliv

• Lokale råvarer og landbruket i sentrum

• «Me he mange så gjer mye i det små»

• Sentralitet

• Fremtidens luksus.

På hver sin måte bygger disse kvalitetene opp om strategier og
virkemidler for boligbygging, næringsutvikling, kulturvern, folkehelse,
attraksjonsverdi og vekst.

Stedsidentitet
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Utsikten fra Stasjonsveien mot Lundevann oppsummerer mange av de
viktigste kvalitetene på Moi - kulturmiljøet, nærheten til naturen,
sentraliteten og det fredelige - fremtidens luksus.
Foto: Anders Mydland



82

Stasjonsveien på Moi er fortsatt «sentrum» for store deler av
lokalbefolkningen. Sammen med bebyggelsen på Nysted dannes
en tydelig bypreget gate full av historie og bevaringsverdige
uttrykk. Dette er Stasjonsbyen vår.
Her finner vi en tett samling med mange godt bevarte kulturminner og
bygninger som vitner om et lokalsamfunn i takt med tidsånden i ulike
epoker.

Viktigst av byggene er Moi stasjon fra 1904, tegnet i jugendstil av
arkitekt Due. I Stasjonsveien finnes også flere andre bygg i jugendstil
og nyklassisk stil. Lundetun er et godt eksempel på 70-tallets
brutalistiske arkitektur.

Sør i Stasjonsveien finnes bygårder som er forbilledlig restaurert.
Andre bygg trenger gjerne et malingsstrøk, mens andre igjen har forfalt
over tid.

Fasadeuttrykk og kulturverdier er likevel i hovedsak intakte, og
bebyggelsen i Stasjonsbyen under ett representerer kanskje den
største kulturhistoriske verdien i Lund.

Det tydelige bypreget er, om ikke unikt, en særpreget kvalitet i et lite
tettsted som Moi.

Fra gammelt av var Stasjonsbyen full av kaféer, pensjonater og hoteller
for handelsreisende.

Gamle bygg kan og bør gis nytt liv og fylles med ny aktivitet - de vil
være vel så viktige for sentrumsutvikling som nybygging. Vi trenger
ikke se lenger enn til Sogndalsstrand for et godt eksempel på hvordan
et slikt kulturmiljø kan bevares, utvikles og forvaltes.

Stasjonsbyen, med bebyggelse, historiefortelling, kulturløyper,
aktiviteter og serveringstilbud, er kanskje er den letteste
besøksattraksjonen å utvikle i Lund, spesielt med tanke på
verdiskapning og samfunnsgevinst. Her finnes allerede
kassaapparater som vil nyte godt av nye kunder. Koblingen med ny E39
kan skape en ny, naturlig «hub» for reisende i regionen, og et økt
servicetilbud vil komme lokalbefolkningen til gode.

• Viktige tiltak som bygger opp og styrker kulturmiljøet er:

• Opprettelse av hensynssone for Stasjonsbyen

• Incentivordning for opprustning og bevaring av gamle fasader

• Tilrettelegge for nye overnattings- og serveringsvirksomheter i
tilknytning til de historiske kvalitetene

• Tilrettelegge kulturløyper og andre tiltak for historiefortelling

• Tilrettelegge for nisjehandel og annen småskalanæring

• Forankre Stasjonsbyen som sentrumskjernen.

Kulturmiljøet i Stasjonsbyen
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Fabrikker med produksjon av alt fra kammer og leketøy til
skinnklær, rokker, møbler og byggevarer har satt sitt preg på Moi
fra tidlig 1900-tall, også i selve Stasjonsbyen.

Trehåndverket på Moi var anerkjent. At det fant veien utover Norges
grenser var nok ikke normalen, men skjenker fra Moi Møbelfabrikk er
nylig observert på auksjonsnettsteder i designlandet Danmark til gode
priser.

Midt i Stasjonsbyen ligger nedlagte Skaaland Møbelfabrikk.
Bygningene er preget av tiltagende forfall og vannskader, men store
deler av første etasje er inntakte med møbelmaler, maskiner og emner
– som om arbeiderne bare gikk til lunsj og aldri kom tilbake.

I dag produseres vinduer og dører av høy kvalitet i stor skala.
Skinnutsalg vitner om en svunnen tid, mens bjøllefabrikken minner oss
om OL-bjøllene fra Lillehammer i 1994. OL-bjøller fra Moi gjorde
moieren stolt!

Håndverket er så godt som borte fra bybildet, men praktiseres til dels i
garasjer og kjellere. Flere av de gamle fabrikkene står, klare til
transformering og nytt liv.

Viktige tiltak og virkemidler som bygger på industrihistorien er:

• Tilrettelegge for å utnytte gamle møbelfabrikker til historiefortelling
og ny nærings som kobler gammelt med nytt

• Utvikle kulturløyper som forteller historien og viser koblingen mot
dagens industrivirksomheter på en spennende og lærerik måte

• Opprette et regional makerspace med sikte på å bevare og utvikle
tradisjonshåndverket, samt tilby fasiliteter for innbyggere og
næringsdrivende til å utforske og utvikle kombinasjonen av
håndverk og ny teknologi,

• Bruke kompetansen og drivkraften i dagens industrinæring til å opp
nye næringsklynge rundt tre, arkitektur, bygg og teknologi.

Håndverks- og industrihistorie

Å ta industrihistorien og håndverkstradisjoner fram i lyset, svarer på
mål om gjøre stedet interessant, skape ny næring og tilføre nye
aktiviteter!

Foto: Anders Mydland



85

Stolfabrikken har mangfoldig aktivitet gjennom historien, og kan bli
enda viktigere som sentrum for aktivitet i og rundt Moisånai årene
som kommer.

Foto: Per Christoffer Salvesen / Lund Bygdemuseum & kulturbank



86

Fra midt i Stasjonsbyen ser man det meste. Det mangler noen
koblinger, noen skilt, men i nærheten til vann, heier og friluftsliv
ligger enorme kvaliteter og nesten ufattelig uutnyttet potensiale
for Moi.
Lundevann var fra gammelt ferdselåren og livsnerve som forbandt
omliggende dalfører og grender. Vannet var sentralt i
tømmereksporten via Flikkeid med utskipning fra Flekkefjord. Gamle
Nøkken gikk som rutebåt mellom grendene og fraktet mennesker og
varer til og fra handelsstedet og møteplass Moi sentrum. Fra Moi
stasjon kunne ferden fortsette til verden utenfor.

I dag ligger vannet der som en stor, underutviklet ressurs for fritid,
rekreasjon og friluftsliv. Nærhet og utsikt til vannet har gitt en
oppblomstring i fritidsbebyggelsen utover Strannen, som et godt
alternativ når sjøtomter er en knapp ressurs og en prisklasse for høyt.

Moisåna og bekkene har vært kilde til energi for mang en virksomhet
gjennom årene. I dag er noen gjemt vekk i rør, men kan tas fram igjen.

Torget ved Lundetun er det mest naturlige referansepunktet i
Stasjonsbyen. Herfra ser vi Lundevann over Sagodden. Denne siktlinja
er en avgjørende kvalitet i Stasjonsbyen og på Moi. Den må bevares for
enhver pris.

Snur vi oss ser vi turområdene fra Haukland mot Aknipen / Naså.
Varden/Fløyen - ligger der oppe i sida.

Nede på Sagodden møtes Lundevann, Moisåna og
sentrumsbebyggelsen. Over elva ligger Nystedparken, tilsynelatende
utilgjengelig og ubrukt.

Mot sør markerer Nygård bru starten på Nøkkenveien,
strandpromenaden utover Lundestranda. Den skal kanskje forlenges til
Skåland, men før det når den badeplass, båthavn, utstyrsbank for
friluftsliv, museum og kirke. Gravminner også.

Vi aner turveier og stier oppover begge sider av dalen utover vannet.
Turistmål som Gullbergnuten og Gursli gruver ligger der. Hyttefeltene
utover Strannen skimtes i det fjerne.

Båter ligger fortøyd langs eiernes boliger utover mot Nygård bru, men
på Sagodden er ingen gjester eller gjestebrygge.

Hauklandsbekken kommer fra populære utfartsområder i
Hauklandsheia, via gårdsbruk i dalsida og gjennom nedre Haukland,
før den svinger og er lagt under E39, jernbane og NorDan-fabrikken til
utløpet i Moisåna, før det NorDan-fabrikken. I dag er bekken gjemt og
forsøkt skjult i handelsområdet.

Riktig opparbeidelse av stier og grøntstrukturer i sammenheng med
flomsikring vil gi Hauklandsbekken ny status. Den kan bli en sentral
livsnerve i ny gatestruktur og et sammenhengende turveinett. Bekken
skal være en driver for høy kvalitet og attraktivitet i nye
byggeprosjekter.

Naturen, vannet og det som er dagligdags for innbyggerne har verdi for
andre. Koblingen mellom sentrum, turmålene og hyttefeltene har et
stort potensial for verdiskapning i reiselivsnæringen. I sammenheng
med ny boligbygging er roen, heiene, grøntområdene, bekkene og
Lundevann viktige salgsargumenter for å heve Mois status for kunder
utenfra.

Konkrete tiltak som utnytter og styrker disse kvaliteten:

• Starte utbygging av Synnes park på Sagodden og langs Moisåna
som den sentrale attraksjonen og aktivitetsområdet i sentrum.

• Ruste opp Nystedveien med benker, bord og andre oppmykende
tiltak som en forlengelse av Nøkkenveien og tydelig kobling
mellom sentrum og strandpromenaden og Lundestranda.

• God skilting og informasjon om omliggende attraksjoner, og fylle
«hullene» i et sammenhengende, attraktivt turveinett med nav i
Synnes park.

Vann, heier og friluftsliv
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Tilgang på naturen i alle
dens uttrykksformer er

blant de mest karakteriske
kjennetegn ved Moi.

Det er en avgjørende faktor
for å utvikle bygda videre.

Foto: Anders Mydland
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På Moi finnes aktiv landbruksdrift nesten helt inn i sentrumskjernen.
Dette er en særpreget kvalitet på Moi. På Tangeland, Skulevold, garden
Moi, Hammeren og tildels Nysted finnes over 100 mål aktivt dyrket jord
av høy verdi. Koblingen til salg og servering av virkelig kortreist
lokalmat er åpenbar, og det nærliggende landbruket gjør det mulig å
tilby helhetlige opplevelser knyttet til mat. Lokalmatprosjektet «Mad –
matopplevelser fra Lund» har styrket Mois og kommunens omdømme
og posisjon i regionen.

Lund har de siste årene vært den største skogbrukskommunen i
Dalane. Her finnes mye planteskog av gran, men også edlere tresorter
som eik. I dalsidene ved Moi ligger store planteskogfelt, hvor det i
2019 pågår avvirkning i stor stil. Den visuelle kontrasten med
trevareindustrien er stor, men den store aktiviteten gjør koblingen
mellom råvare og industri tydelige.

Lund og Moi ligger innenfor Magma UNESCO Global Geopark.
Geoparken defineres av særpregede nakne «månelandskaper» og
frodige daler, og vekstene, virksomhetene og stedene som har blitt til
på grunn av eller på tross av de naturgitte forutsetningene.

Geologisk utgjøres parken vesentlig av bergarten anortositt. Anortositt
har kvaliteter med hardhet og flott fargespill som gjør den attraktiv
som fasade- og prydstein. Denne bruken er imidlertid kommersielt
underutviklet. Ved Moi dominerer ulike sammensetninger av granitt og
gneis. Fra Gursli gruver, i dag et av Lund kommunes utpekte
turistfyrtårn, ble det utvunnet molybden for stålindustrien.

I dagens marked representer fornyet fokus på god design, lokale
råvarer, godt håndverk og høy kvalitet et betydelig
verdiskapingspotensial for utvikling på Moi, både i liten og stor skala.

Bevisst bruk av lokalt treverk og stein i nye byggeprosjekter svarer
tydelig på bærekraftsmål. Det skaper ny bruk av lokale ressurser som
historisk har vært lite verdsatt som byggematerialer i regionen, og kan
bli en sterk identitetsbærer for både enkeltprosjekter og tettstedet Moi
som helhet.

Viktige tiltak for å utnytte og styrke disse kvalitetene:

• Ivareta landbruk som en særpreget kvalitet i sentrumsområdet
• Bevare initiativet fra lokalmatprosjektet!
• Bruke lokale materialer som definerende kvalitet i nye

byggeprosjekter
• Utvikle næringsklynger som bygger videre på dagens industri, med

ekstra fokus på utnyttelse av lokalt tre og stein som råvare og
byggemateriale

• Tilrettelegge for makerspace og næring som utnytter lokale råvarer
i småskala designprodukter med høy salgsverdi.

• Støtte opprettelsen av Norsk Brunbiesenter på Moi
• Jobbe aktivt for å etablere laksestamme i Siravassdraget /

Lundevann
• Støtte opp om nye bedrifter som utvikler og serverer lokalmat og

opplevelser i og rundt Stasjonsbyen.

Lokale råvarer
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10. klasse ved Lund Ungdomskole satte ved inngangen av 2019
fingeren på det virkelig positive ved Moieren: Vi har mange som gjør
mye i det små.

Moieren stiller opp, helst på ting som er kjent. Han er engasjert i lag og
foreninger. Gjør-det-selv-mentaliteten står sterkt. Moierne fikser, og er
arbeidsomme som få når de får det for seg. Tradisjonshåndverk
praktiseres i garasjer, man mekker og fikser, syr og strikker.

De små garasjeforetakene, ildsjelene i klubber og foreninger, og alle
omsorgspersonene i lokalsamfunnet utgjør en god og viktig sosial
kvalitet som må verdsettes og utvikles. Å gjøre «det små» litt større
igjen er også en god mulighet for å gjøre Moi interessant for
omverdenen igjen, og vil være en driver for både bærekraftig
verdiskapning og arbeidsplasser.

Mangfoldet er viktig å få fram i lyset, både for å skape interesse rundt
stedet utenfra og for at gamle og nye innbyggere kan knytte sosiale
bånd.

Viktige tiltak i denne sammenheng er:

• Arrangere mange markeder/torgdager/kulturarrangementer for å
trekke folk fra nær og fjern og skape liv i sentrum

• Peke ut en pådriver som griper tak i de mange små, får folk
sammen og tilrettelegger for å gjøre det glade mangfoldet
tilgjengelig for flere i sentrum

• Etablere makerspace for sosial aktivitet og å kunne utvikle
«potleriet» til noe større

“Me he mange så gjer mye i det små”
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Moi er bygda midt imellom alt.
Midt mellom Stavanger og Kristiansand, midt mellom Egersund
og Flekkefjord, og midt mellom hav og hei. Vinduet mellom sør
og vest.
I dag ligger vi omlag 90 minutter fra Stavanger og 120 fra Kristiansand
med bil. Det er for langt å pendle for de fleste som vil bevare et godt
familieliv. Flekkefjord er innenfor, Egersund og Lyngdal går såvidt.

Jernbanen med Moi stasjon ligger sentralt i sentrum. Toget er en
foretrukken reisemetode for mange fritidsreisende. Miljøvennlig,
behagelig og med opplevelser underveis.

Ny tunnel i Drangsdalen har stått på mang en ønskeliste. Forlengelse
av Jærbanen snakkes om og ønskes på Moi og Ualand, men foreløpig
få andre steder.

Moi er likevel bare 90 minutter unna Stavanger med tog, og mindre enn
90 minutter unna Kristiansand. Enda mindre til Egersund, Bryne, Klepp
og Sandnes.

På toget kan tida utnyttes av mange, bedre enn i bil. Det går an å
pendle, hvis rutetidene tilsier det. Sporene ligger fast, rutetider er
bevegelige.

En sannsynlig ny E39 endrer bildet.

Noen ser trusler med bortfall av inntekter fra trafikken, må vi ikke flytte
virksomheten etter veien? Noen frykter bompenger og høyere
kostnader for å leve som i dag.

Andre ser muligheter. Nye, sentrale næringsområder er en pågående
prosess.

Moi vil i framtida– mest sannsynlig - bli eneste tettsted med
umiddelbar nærhet til E39 mellom Ålgård og Lyngdal. 30 minutter til
Ålgård, 30 minutter til Lyngdal. 45 minutter inkluderer arbeidsplasser til
og med Forus og Mandal.

Moi vil ligge under 1 time fra internasjonal flyplass og to ferjehavner
med høy trafikk fra Europa. På vei fra kontinentet mot Prekestolen,
Vestlandet og «Fjord-Norge» er Moi et naturlig stoppested for noen
dagers utforsking av region som tilbyr noe helt annet.

Istedenfor å være midt imellom, kan vi havne midt i et nytt bo- og ta
posisjonen som den udiskutable inngangsporten til en ny
reiselivsregion med UNESCO-status!

Sentralitet
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M�i �r �n�st�
t�ttst�� i r��i�n�n m�� �å��

j�rn�an� �� E39, �� li���r s�m �t
s�ntralt nav i �t n�ttv�rk av attraktiv�

småv�i�r run�t i r��i�n�n.

M�i utvikl�s s�m ��n naturli��
inn�an�s��rt�n til

Ma�ma UNES�� �l��al ����ark,
«��t vill� sy�v�st».
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Naturskjønne Moi er preget av støy – uønsket lyd.

I dagliglivet legger de fleste ikke merke til støyen som omgir oss til
daglig. Den jevne duren fra fabrikkene, et stadig sig av biler på E39.

Men en vakker sommerkveld stenges fabrikkene ned. Trafikken roer
seg. Vi legger merke til støyen når den forsvinner.

Debatten om vindmøller i nabokommunene har satt støy på
dagsorden også lokalt. Frihet fra støy er den nye
luksusen.

I tiår har man vært bevisst på støy og stillhet som
faktorer i folkehelse, kvalitetsopplevelse og
prissetting av produkter og tjenester..
«Stillheten er ikke gratis hvis produktet er høy
komfort», heter det i Arild Moldstads artikkel
«Stillhetens stigende pris», publisert i Aftenposten
Innsikt i juli 2019.

En omlegging av E39 kan skape et Moi sentrum så
godt som fritt for trafikkstøy.

Lyden bærer godt i dalen, en visst sus i det fjerne må vi
regne med, men det blir noe helt annet enn i dag.
Persontogene sjenerer få. Godstog bryter stillheten noen få
ganger i døgnet så vi ikke glemmer stillheten. Aktiviteten i fabrikkene
ønsker vi, men støyen er ingen fast størrelse. Regional og nasjonale
føringer for å redusere lokaltrafikken med bil styrker muligheten.

En mulighet til å skape noe helt nytt er sjelden på dagsorden. Med ny
vei kan vi få stillheten i gave fra Nye Veier. Moi kan tilby fremtidens
luksus - ro, rent vann og godt med plass – med beliggenhet med
umiddelbar nærhet til et stort arbeidsmarked.

Virkemidler og tiltak:

• Ta en posisjon som høyverdig bosted og inngangsporten til det
ville sydvest.

• Sørg for at all stedsutvikling og planlegging for Moi sør
for ny E39 bygger opp natur- og kulturkvalitetene vi har.

• Støtte opp om Magma Geopark for å kunne
utnytte UNESCO-statusen og sentraliteten
kommersielt.

Fremtidens luksus

Vi legger merke til støyen når
den forsvinner.
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«Fremtidens luksus tar farvel med det overflødige
og etterstreber det nødvendige; ro, miljø og sikkerhet.

Overfloden trer inn i et nytt stadium
hvor den benekter seg selv.

Hva som er knapt, sjeldent, dyrt og attråverdig
i det galopperende forbrukets tid,
er elementære livsbetingelser

som ro, rent vann og godt med plass.»
HANS MAGNUS ENZENSBERGER. 1996

“

“





Gjør Moi sentrum interessant!

Tiltak og strategier for
attraksjonskvalitet og

aktivitet i sentrum
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10 viktigste kortsiktige tiltak

For å komme i gang med utvikling, begynn med dette:

1. Søk omstillingsmidler som vedtatt i strategisk næringsplan.

2. Forankre en visjon!

3. Hyr en pådriver!

4. Dekorer og ønsk velkommen!

5. Fiks parkering og trafikk i Stasjonsveien

6. Sørg for en åpen dør i sentrum hver kveld!

7. Skift ut betong og biler med planter og mennesker

8. Planlegg for Synnes Park sammen med flomsikring

9. Etabler hensynssone for Stasjonsbyen

10. Start utvikling av ti ting å gjøre!

11. Se alt i sammenheng!

10 ting å gjøre

Videre må vi sørge for at vi utvikle minst 10 ting å gjøre i Stasjonsbyen
i kvelder, helger og ferier, f.ek.s

1. Synnes park

2. Høykvalitets serveringssted

3. Se på gatekunst / kunstprosjekter i stadig endring.

4. Brunbiesenter

5. Hotell/overnatting

6. Kulturløyper / industrihistorie

7. Turveinett med utgangspunkt i sentrum.

8. Badeplass

9. Makerspace

10. Å møte folk tilfeldig, og overalt
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Fra en rekke hold pekes det på nødvendigheten av å ha en
samlende pådriverrolle for utvikling og drift av sentrum.
Lørdagsmarkeder har demonstrert pådriverrollen lokalt. Tross all
skepsis i forkant viser det seg at det fungerer – det trekker folk
og skaper trivsel, godt omdømme og kroner i kassen. Det er ikke
festival hver gang, men det sniker seg inn i enn ny normal. Til og
med hyttefolk har tatt turen inn til Stasjonsveien.

Rambøll peker på pådriveren eller koodinatoren i sin
handelssanalyse som et vesentlig virkemiddel for å
lykkes med utvikling av sentrum/handel/reiseliv. I
«Levende Lokaler» heter rollen «fasilitator», og
kobler idemakere, kulturaktører og
næringsdrivende med ledige lokaler, og legger til
rette for å blåse liv i gater og lokaler man ikke
trodde var drivverdige.

I Flekkefjord og flere andre kommuner har man
sentrumskoordinatorer som driver og
tilrettelegger for aktivitet i sentrum, som
kontaktpunkt, tjenestetilbyder og døråpner.

Noen steder driver handelsforeninger dette sammen
med kommunen, andre steder skjer det i organisasjoner
som Smaabyen Flekkefjord. Enkelte større kommuner har
egne stillinger for dette, mens andre steder har handelsstanden
selv fått vide fullmakter gjennom bestemmelser for bruk av arealer og
fasiliteter i sentrum.

Fra PPS’ 11 prinsipper om «placemaking» finner vi «lederen»,
forvalteren av et sted. Enten formelt eller uformelt utpekt, steder
trenger den som følger opp og tilrettelegger fra dag til dag, fra sesong
til sesong og fra år til år.

Et sentrum må drives. Det må hausses opp, dekoreres og gjøres synlig
utenfor bygderensa. Men viktigst av alt er at en pådriver tar et tak der
det trengs, trekker i tråder og sørger for samspillet mellom aktørene i

sentrum. Pådriveren får alle med på løftet. Alle nyter godt av det. Det
lett og kjekt å ta i bruk sentrum som byrom og møteplass – og kanskje
en ny arbeidsplass. Forskjønning, bedre omdømme og økonomisk
vekst blir fort konsekvenser for hele stedet.

Sentrum må drives og hausses opp av en pådriver som får ting til å
skje! Denne rollen er en opplagt kandidat for offentlig/privat

samarbeid, og det viktigste tiltaket på kort sikt.

Pådriveren smører samspillet mellom næring, kultur og
foreningsliv, og er den som binder det hele sammen,
finner de som passer sammen. Organisasjonen som
får rollen vedlikeholder samspillet, smører litt, hjelper
til – og gir gass når det trengs.

• Stimulerer til at Stasjonsbyen fylles med innhold
og liv gjennom å arrangere markeder, sørger for
dekor og pynting,
informasjonsarbeid/markedsføring i felt og digital.

• Koordinerer reiselivsnæringen og aktiviteter,
planer o.a. knyttet til dette.

• Har smørbrødliste for arrangører, og fungerer som
første/eneste kontaktpunkt for de som vil ta sentrum i bruk.

• Forvalter skiltplan, dekor og bruk av sentrumsgatene.

• Forvalter designprogram og koordinerer innbyggermedvirkning i
opprustning av byrommet.

Pådriveren får ansvaret med å ferdigstille retningslinjer til
sentrumsfond/designprogram, og med å igangsette og forvalte nye
tiltak i sentrum.

Pådriveren

Et
sentrum må

drives. Det må
hausses opp, dekoreres
og gjøres synlig utenfor

bygderensa. Men viktigst av
alt er at en pådriver tar et tak

der det trengs, trekker i
tråder og sørger for
samspillet mellom

aktørene i
sentrum.
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Et kjennetegn på et godt sted er at noe er
så interessant at folk tar bilder der!

Gatekunst i ulike former er et godt og
rimelig virkemiddel. Det er brukt med stort
hell i Flekkefjord.
Willemstad i Curacao er også kjent for sin
gatekunst, som brukes aktivt for å
fremme reiseliv.
Foto: Anders Mydland
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Terskelen for å ta sentrum i bruk er høy.

Fløyveifestivalen og andre har aktivt etterlyst en «smørbrødliste» over
hva som må gjøres, hvem som må kontaktes for å sette opp et
arrangement i sentrumsgatene.

Ulike arrangører blir lett frustrert over å måtte grave fram
informasjonen, og internkommunikasjonen hos etatene fungerer ikke
alltid til publikums beste.

Uklarheter om hva som er lov og ikke lov, hvem som skal ha et ord med
i laget, må ryddes av veien.

Slipper vi folk til i sentrum med flere aktiviteter og arrangementer, fyller
vi sentrum med mennesker.

Vi kommer fort inn i en god sirkel. Mennesker i sentrum kan bruke
andre tilbud i sentrum. Serveringssteder kan koordinere åpningstider
med arrangementer.

De får kunder, og kan holde åpent for alle, også for besøkende utenfra.
De blir ikke lenger møtt med stengte dører på kvelder og i helger. Før vi
vet ordet av det har vi et tilbud som fungerer som turistinfo.

Men vi trenger å aktivt legge til rette for at dette kan skje – vi kan ikke
vente på at veien kommer og at noen andre starter stor utbygging.

Samspillet med foreningslivet og sentrumsfunksjonen.
Attraktivitet for flere aldersgrupper – fra unge til eldre – skaper sosiale
møter mellom generasjoner, ulike grupperinger og nasjonaliteter. Både
aktivitetene og møteplassene har dokumenterbar positiv effekt på
folkehelse og integrering.

På Moi er møter mellom mennesker ofte begrenset til arbeidsstedet,
foreningslivet eller private hjem. Lukket eller åpen aktivitet – man skal
gjerne ha en tilhørighet på forhånd. Er man innenfor er det greit. Blir
man invitert er det greit. Er man ny i bygda er det mindre greit.

Unge voksne, den skapende generasjonen, har ingen møtesteder etter
jobb utenom medlemsbaserte foreninger. Ingen steder for tilfeldige
møter, og ingen naturlige plasser å bli integrert i lokalmiljøet for de
som flytter til. Dette hemmer trivsel og skaperkraft for den mest
sentrale aldersgruppen vi ønsker å tiltrekke oss – de i gruppen 25-44
som vi har færrest av på Moi.

Problemstillingen avfeies ofte med kostnader eller kundegrunnlag for
å etablere eller holde åpent lenger – den negative spiralen man er inne
i.

Men engasjementet rundt lag, foreninger og menigheter er høyt på Moi
som i Lund forøvrig. Det arrangeres mye og ofte. «Frivilligheten», som
det omtales som lokalt, står sterkt.

Veldig ofte arrangeres det i lokaler utenfor sentrum. Private hjem,
omsorgssenter, menighetssenter, bedehus, Fjellhaug, hotellet,
klubbhuset, på arbeidsplassen, i barnehagen eller på skolen. I forhold
til den store aktiviteten utenfor, arrangeres det lite i sentrum.

Slipp folk til, og styr aktivitet til sentrum!
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Kulturliv og kveldsaktiviteter må i større grad «dyttes» vennlig mot
sentrum. Mer konsentrert aktivitet og sambruk av lokaler bidrar til
gode møteplasser. Barn og unge må ha arealer for lek og opphold. De
gode møtene i sentrum er bra for trivsel og folkehelse, og mer nærvær
av folk gir muligheter for kveldsåpne serveringstilbud og annet. Det
skaper gode ringvirkninger, som ikke er mulig i dag.

Det viktigste virkemiddelet er å bruke tilskuddskriterier for å vri
aktivitet i lag og foreninger til sentrum.

De som legger aktivitet til sentrum, til lokaler som holder åpent for alle,
får mer tilskudd enn de som ikke gjør det.

Alternativt gir man gratis husleie til de som bruker, mot at de samtidig
sørger for at resten av lokalet er åpent for allmennheten.

Åpne for bruk
Ønsker man et fungerende og levende tettstedet, må man holde
sentrum åpent. Kommunen er den som har mulighet for å starte
utviklingen.

Helt avgjørende er å holde en åpen dør!

Hold foajeen Lundetun åpen, så folk har en reell mulighet til oppholde
seg i sentrum! Her finnes stoler, bord og toaletter. Brettspill, litt
lesestoff og et par aviser er kanskje det som skal til for å få utviklingen
i gang? Det møter i alle fall ungdommens klart uttrykte ønsket fra
tidligere kapittel.

Legg fritidsklubben til Lundetun!. Flytt musikkbinger til Sagodden eller
torget!

Det burde ikke være noe å diskutere - all aktivitet som kan legges til
sentrum, må legges til sentrum! Her er alle fasiliteter

Lundetun, bibliotek og kinodrift
Netto utgift til kinoen tilsvarer ganske nøyaktig én kinobillett per
innbygger. Likevel er det kinoen som skaper aktivitet i sentrum man
oftest snakker om å kutte. Et kinotilbud som er koordinert med andre
aktiviteter og åpningstider på serveringssteder vil gjensidig øke
attraktiviteten og bruk. Å få kinoen til å gå i balanse, pluss eller å regne
det hjem med økt verdiskapning i sentrum skal være en overkommelig
oppgave!

Når nedleggelse av kinoen likevel er på dagsorden, bør det vurderes å
videreføre drift i nært samarbeid med lokale næringsdrivende eller
frivillige. Kommunen betaler filmleie men slipper lønnskostnader o.l.

Til sammenligning krever Bygdekinoen betalt kr 1750,-+mva per
kinokveld, inkludert utstyr og maskinist, bare lokaler stilles til
disposisjon og noen driver litt lokalmarkedsføring.
25% av billettinntekter overskytende kr 1100 tilbakeføres til arrangøren.
At man ikke finner løsninger for å drive kino på Moi står på vilje eller
evne, og ikke de muligheter som faktisk finnes..

Samlokalisering av biblioteket med kino i Lundetun kan også sørge for
en åpen dør i sentrum over lenger tid, og aktivitetene driver opp
besøkstall hos hverandre, holder folk lenger i sentrum og kan gi rom
for økt næringsaktvitet,. «Festsalens» funksjon kan lett overtas av
private tilbud som vil oppstå. Med en viss rett kan man si at
kommunens tilbud i dag hindrer etablering av mer attraktive private
tilbud til serveringssteder og kurs/konferansevirksomhet.

Å betale for drift av bygg uten innhold og aktivitet er uansett dårlig
butikk. Dagens biblioteklokale frigjøres for salg, og utnyttes til
boligutbygging og næringsvirksomhet. Kommunens utgifter til
eiendomsforvaltning reduseres.

lll
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Spanning header

Slipper vi bare folk til i
sentrum med flere

aktiviteter og arrangementer,
fyller vi også sentrum med

mennesker.
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Kulturminneplanen og regulert hensynssone vil i kombinasjon med
incentivordninger og gode byggeskikksveiledere utgjøre en
forvaltningsplan for Stasjonsbyen.

En god slik forvaltningsplan bevarer og løfter fram historien, og kan på
sikt gi betydelig gevinst både for huseiere og næringsdrivende. En
skisse til fondsordning er vedlagt. Den må bearbeides før iverksettelse,
men hovedtrekkene er disse:

• Å tilby økonomiske incentiver til fasadeløft og oppgradering av
private eiendommer i hensynssonen

• Å bruke de oppgraderte byggene til historiefortelling, både byggets
historie, og foranledning og sponsorer til oppgraderingen.

I tillegg foreslår Rambøll et designprogram «fra shabby til skjønn» for
å engasjere hver og en til å «ta et tak med malerkosten i sentrum».
Dette bør innarbeides i fondsordningen.

Designprogrammet er først og fremst praktisk innbyggermedvirkning
til opprustning av slitte byrom med enkle midler, med hensikt å skape
eierskapsfølelse til sentrumsområdene.

I programmet identifiseres gjenstander eller overflater i sentrum som
trenger litt kjærlig behandling. I samarbeid med omkringliggende
næringsdrivende, tilbys instruksjoner og veiledning, i tillegg til f.eks.
maling, materialer eller frø til gjennomføring. Som takk for hjelpen og
inspirasjon for andre identifiseres ildsjelen med liten plakett på tiltaket.

Eksempel på ønsket virkning er mer av dette:

I sentrum har vi et nylig eksempel på en slitt kommunal benk på
fortauet utenfor et næringsbygg i sentrum. Leietakeren i bygget spurte
pent kommunen om benken kunne bli malt. Videre forløp er ukjent,
men benken ble malt - av den næringsdrivende selv.

I tillegg til benker og bord, er beplantning høyaktuelt.

Barnehage og skole kan engasjeres til å plante i egne blomster-, urte-
eller grønnsakskasser i sentrum eller mellom sentrum og skole. Å
følge utviklingen fra frø til plante gir eierskapsfølelse, og lærer de unge
å bruke sentrum.

På utvalgte vegger i sentrum kan metoden også benyttes for kreativ
utsmykning – gatekunst, visdomsord eller annet som publikum finner
på.

Det tilfører liv og dynamikk, og stadige små «drypp» kan fort bli en
snakkis og en liten grunn til å ta en tur mot sentrum.

Retningslinjer for møblering i gatene
For næringsdrivende i sentrum utarbeides retningslinjer for stiluttrykk
og utforming av de næringsdrivendes egne uterom, slik at
sentrumsområdene kan utvikles og oppleves med en rød tråd i estetikk
og formspråk. Felles rammeavtaler kan med fordel vurderes.

Fasadeskilt
Som ledd i designprogrammet eller bestemmelser for hensynssone i
Stasjonsbyen utvikles en lokal veileder eller forskrift for utforming og
bruk av fasadeskilt som bygger om trivsel og estetisk uttrykk i et
historisk sentrum. Eksempelvis kan bruk av gjennomskinnelige
lyskasser bidra til å redusere den opplevde fasadekvaliteten, mens
utskårne eller malte enkeltbokstaver tilpasset byggets stiluttrykk kan
heve kvalitetene.

Se faksimile fra regjeringen / Miljøverndepartementets veileder:

Etablér et sentrumsfond og designprogram!
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��si�nuttrykk �� far��r
RAL 1023 / Traffic yellow
#FAD201
CMYK 0,16,100,2

RAL 6001 / Emerald Green
#287233
CMYK 65,0,55,55

Komplementær til gul
#00dbfb
CMYK 100,13,0,2

Komplementær til grønn
#5f3565
CMYK 6,48,0,60

#d2d2d2
CMYK 0,0,0,18
NCS-1502-B

Farge og stiluttrykk fra det nye gatemøblementet ved Lundetun er
sprekt og representerer noe vesentlig nytt i lokal sammenheng.
Like fullt er fargevalg tydelig lokalt forankret.
Fargene finner vi i kommunevåpenet. Det grønne, frodige i Lunds natur og det gule
med positivitet og energi. Både stil, farge og materialer bør være styrende for nye
uteromstiltak i hele tettstedet Moi.
Fargepaletten er videreutviklet i prosjektet Oppdag Lund for å gi litt mer tyngde og
bredde til en enhetlig visuell profil og fargebruk på møblering, plakater, dekor og
annet materiell knyttet til sentrum og markedsføring av Lund.
Grønn: Grønne, vakre Lund! Bærekraftige, miljø.
Gul: Industrien. positivitet, energi
Grå: Fjell og geologi – Magma.. Samme svartnivå som grønn og gul
Blå: Vannet. Komplementærfarge til den gule
Lilla: Kultur. Komplementærfarge til den grønne

Skrifttypen Roboto er utpekt i ulike vekter for å skape et enkelt og moderne uttrykk.
Den er fritt tilgjengelig, og har god lesbarhet på skjerm og på trykk.

Hvit ramme: Rammen henspiller på vinduskarmen/rammen. Den praktiske
funksjonen er vel så viktig: Ved utskrift sikres at innholdet fyller arket uten tilfeldige
hvite kanter, uavhengig av om skriveren kan skrive kant i kant eller ikke.

Sirkler: Sirkler bygger på Moi stasjon og estetikken i typiske linjekart for jernbanen.
Med tynne linjer imellom kan elementer kobles sammen visuelt, på samme måte
som med veier og jernbane binder sammen stedene i Lund i et kart.

Profilen som er tatt fram, har som hovedmål å være enkel i uttrykk og å være enkel i
bruk, samtidig som den gir fleksibilitet til mange forskjellige uttrykk og produkter,
som for eksempel denne rapporten.

y=1�m

y=2�m

x=2�m x=1�m
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«SENTRUMSFONDET»
Mandat:
Undergruppa skulle undersøke mulighetene for å reise et tilskuddsfond i forbindelse med utvikling
av «Stasjonsbyen Moi». Tanken her er at litt tilskudd kan være motivasjon for private eiere til å
holde eiendommene sine i orden. Særlig med tanke på eventuell finansiering og retningslinjer. Vi
håper også at det igjen vil skape utvikling og innovasjon.

Formål:
Fondet skal ha som hensikt å ta vare på de arkitektoniske kvalitetene, særlig i Stasjonsveien og
Nysted. «Perlerekken», fasadene ut mot gata, bør renoveres med kvalitet som fortegn. Både med
tanke på arkitektur, materialvalg og ellers utforming. Man ser for seg at det kan komme nye bygg
bakover og mellom husene, der nytt nytt og gammelt går fint sammen.
Fondet skal ha som hovedhensikt at eierne gjør rette valg og stimuleres til å ta vare på bygningene.
Det vil forhåpentlig gi mer aktivitet og trivsel som i neste omgang vil stimulere til investeringer og
nysatsing.
Et nybygg må samhandle med gata i form og volum uten nødvendigvis være nostalgiske kopier.
Stikkord i denne sammenheng er: Arkitektur, beplantning, skilting og ikke minst tiltak for å fremme
universal utforming. En hovedidè er at Nysted og Stasjonsveien også i framtiden skal framstå som
gateløp med et slags småbypreg. Bygge opp om merkevaren «Stasjonsbyen Moi».

Finansiering:
Prosjektet bør gå over en periode på minst 10 år.

Man tenker seg at fondets størrelse er på 100.000kr pr. år som private kan søke, hvor kommunen
dekker halvparten inn i sitt driftsbudsjett.
Resten forsøkes finansiert slik: Private bedrifter, fylkeskommunen (RUM?), private stiftelser fond
(for eksempel UNI stiftelsen eller Gjensidige stiftelsen) og staten (Norges Kulturminnefond). For å
få en eller flere på banen forutsettes det at kommunen har bevilget sitt.

Det er viktig at bedrifter som bidrar får noe igjen. Det kan for eksempel være en slags sponsevegg.
Det ble også nevnt fotavtrykk/signaturer som enkelt byer har brukt. Eller symbol som vindu, dør,
tresko, bjelle osv. Plassert synlig og strategisk. En sponsevegg kan også opprettes via digitale media
som for eksempel den planlagte infotavla.

Virkemidler:
Det opprettes ei gruppe med 3 medlemmer med leder som kontrollutvalg.. Kan være en fra
styringsgruppa (formannskap), en med faglig tyngde innen byggeskikk/arkitektur og en fra
næringslivet til å behandle søknadene som kommer inn på en fast dato. (Som i Nordan-fondet). Her
bør det opprettes vara i tilfelle noen blir inhabile. Om pengene skal styres av kommunene eller for
eksempel Lund næringsutvikling kan diskuteres.

Stasjonsveien og Nystedgata reguleres til hensynssoner bevaring med litt forskjellige formål.
Stasjonsveien reguleres til hensynsone med formål næring, kultur og bolig.
Nystedgata reguleres til hensynsone bevaring med formål bolig. Det legges tilrette for fornuftig
fortetting i begge gateløpene med baksoner. Her må det utarbeides reguleringsbestemmelser som
samsvarer med kulturminneplanen for Lund.

Fra loven:
I områder avmerket som hensynssoner med særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø skal det tas
spesielle hensyn ved søknad om tiltak og endret arealbruk. I slike miljøer skal tiltak fremme vern av
kulturminnet eller kulturmiljøet, og det skal være et mål at den kulturhistoriske bebyggelsens

egenart og områdets særpregede kulturmiljø sikres og opprettholdes. Bebyggelsesstruktur og
arkitektur/byggeskikk er sentrale i alle hensynssonene. Ved søknad om tiltak skal derfor det
omkringliggende bygningsmiljøets og den stedegne by- og byggeskikken være retningsgivende for
byggehøyder, volum, utforming, materialbruk og farger. Estetikk og kvalitet skal vektlegges.
Byggehøyder skal tilpasses kulturminner og kulturmiljø. I plan- og byggesaker som berører
kulturminner eller kulturmiljøer skal Byantikvaren gi en vurdering av tiltakets konsekvens med
hensyn til kulturminneverdi.

I kulturminneplanen har kommunestyret vedtatt en prioritering. Her står også hvilke hus som er
viktigst, og dermed kan også planen brukes effektivt i en prioritering der man eventuelt får flere
søknader.
Ved regulering gjennom hensynssone blir det bli laget egne regler for eventuell tilbakeføring,
restaurering, nybygg, skilting, universell utforming osv. Kulturminneplanen har allerede vedtatt
regler for saksbehandling for en del av husene i Stasjonsveien og Nystedgata. De fremste
kulturminnene (vernekategori A) Moi Stasjon og Moi bru bør gis egne og mer detaljerte
bestemmelser.
Det er svært viktig i arbeidet med reguleringsplanen/sentrumsplanen, at det vinkles positivt, slik at
den enkelte ikke bare ser begrensinger. Fokus må være på mulighetene.
Slik regulering er helt vanlig i alle småbyene langs sørlandskysten og ellers i Norge der man har
historiske kvaliteter å satse på.

Praktisk.
En søknad bør inneholde et prisoverslag og beskrivelse av tiltak. Her bør også eventuell
egeninnsats komme fram.
I etterkant skal styret for Sentrumsfondet motta en enkel rapportering som viser at midlene er brukt
i tråd med søknaden.

Fondet skal brukes på utvendige private tiltak. Ikke tekniske installasjoner eller inventar. Nødvendig
vedlikehold er søknadsberettiget til forskjell fra lignende fond.

Her er det viktig at unngå for mye byråkrati. Enkelt skjema.

Til slutt: Stasjonsfondet kommer ikke i stedet for kommunens andre kulturvernmidler (40.000). De
er ment som et supplement øremerket sentrum.
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Det bør/må opprettes en hensynssone for den historiske
bebyggelsen og kulturmiljøet i Stasjonsbyen.

Stasjonsbyen inkluderer i denne sammenheng Stasjonsveien, Moi
Stasjon, Sagodden, Nysted, Hammeren og Timrevik. Samlet utgjør
bebyggelsen i området kanskje den største kulturhistoriske verdien i
Lund kommune i dag,

Kommunens kulturminneplan beskriver og ivaretar de enkelte bygg og
eiendommers kulturhistoriske verdi. Hensynssonen for Stasjonsbyen
ser alle byggverk i sammenheng som ett miljø, og skal sikre
mulighetene til å bevare og skape nye verdier med historisk bakteppe
innenfor sonen.

Hensynssonen anlegges ikke som en restriksjon - men som et
virkemiddel for å bevare øke verdiene og attraktiviteten i sonen.
Målsetningen er å sørge for vekst i private eiendommers økonomiske
verdi, kulturhistoriske verdier, allmennhetens opplevelseskvalitet og
verdiskapning fra næringsaktivitet i et levende miljø for handel og
kulturaktivitet. En hensynssone hindrer ikke utvikling, aktivitet og
nybygg tilpasset sonens karakter..

.

Hensynssone i Stasjonsbyen

Det bør lages et lokalt hefte med veiledning og gode råd
for at hensynssonen ikke skal oppleves begrensende.
En byggeskikksveileder både inspirerer og legger til rette
for helhetlige uttrykk i den gamle bebyggelsen!

Porsgrunn kommune sin gode veileder (vedlagt) er et godt
og høyrelevant utgangspunkt.
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Sentrale hensyn som må ivaretas i detaljbestemmelser for sonen er:

Å bevare:
• Siktlinjene fra Stasjonsveien mot Lundevann.
• Moi stasjon (bygningene)
• Moi bru
• Hammeren som grønn lunge i sentrum.
• Arkitektonisk særpreg i en rekke bygårder og andre bygg.
• Bygatepreget i Stasjonsveien og Nystedveien.
• Krav om publikumsfunksjon i fasade mot gateplan i Stasjonsveien

(ikke krav om næring, men kulturtilbud, offentlige tjenester, etc.
Ytterligere religiøse forsamlingshus anbefales ikke)

Å innføre:
• Estetiske krav til aktive fasader, skiltplaner og møblement som

ivaretar og tilfører ny verdi i gatemiljøet.
• Nye bestemmelser for biltrafikk og parkering (se eget kapittel)
Å legge til rette for:
• Moderne nybygg / bygårder i tre, med høye funksjonelle og

estetiske kvaliteter, i 2-4 etasjer.
• Overnattingsvirksomhet
• Høykvalitets serveringstilbud
• Nye besøksattraksjoner med historisk tilsnitt.
• Økt kulturaktivitet i det offentlige rom og i ulike bygg.
• Å formidle byggenes og stedenes historie.
• Universell utforming balansert med kulturminnevern.

Avgrensningen i kartet er omtrentlig, spesielt vestsiden av elva.
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Det bør opprettes et sammenhengende park– og
aktivitetsområde som omfatter Torget, Moi Bru, Sagodden og
Nystedparken, samt elveløpet mot Timrevik og Rådhuset.
Her etableres lekearealer / aktiviteter for flere aldersgrupper,
gjestebrygge og enkel broløsning som knytter sammen
Sagodden med Nystedparken.
Tiltaket er det som samler flest løse tråder fra tidligere og videre
utvikling på Moi.

Det bør også være lite kontroversielt, annet enn finansiering. Gjennom
prosjektet er det registrert bred politisk interesse for ulike deler – som
en helhet bør det kunne stå sterkere.

Det kan enkelt gjennomføres i ulike trinn, og detaljplanlegging i
sammenheng med flomsikring etc kan holde investeringene på et
overkommelig nivå.

Viktigst er imidlertid at tiltaket griper inn i en rekke behov og
utfordringer knyttet til stedsutvikling på Moi, blant annet folkehelse,
parkering/bilbruk, attraksjonsverdier samt å utnytte nærhet til vannet
og momentet fra flomsikringsplanen. Det understøtter også foreslåtte
strategier for boligbygging og handel, samt reiselivsutvikling vedtatt i
strategisk næringsplan.

Det sentrale stedet på Moi
Plasseringen av Synnes park skaper en naturlig møteplass og
utgangspunkt for trimturer og «kulturvandringer» for både
lokalbefolkning og besøkende.
Stedet ligger midt i tettstedet Moi, i kjernen av det Moi vi ønsker at folk
skal bruke og besøke. Fra Lundestranda og Haukland møtes man her
på halvveien for turer videre, og adkomst er enkelt med tog, buss, bil,
sykkel, til fots og potensielt med båt.

Stedet ligger også som et sentralt nav mellom populære turveier og
turområder på Moi. Langt de fleste nærturområder nås enkelt til fots
herfra, og også en rekke lengre turer.

Gjennom tidligere egengodkjent flomsikringsplan og herværende
innspill til utbygging langs Hauklandsbekken legges et godt grunnlag
for at de ulike områdene kan knyttes sammen i et sammenhengende
turveinett med enkle midler, med Synnes park som det sentrale navet
der alle turer starter, krysser og slutter

I flomsikringsplan åpnes for gangsti på begge sider av elva fra
Timrevik og rådhuset mot Moi bru. Disse mener vi må gjennomføres i
en tidlig fase av flomsikringsarbeidet. For sentrums del er det disse
tiltakene som kan tilføre verdi i forlengelsen av et stort inngrep.

Fra Timrevik bør stien trekkes helt ned til nytt lekeareal foreslått på
Sagodden, under Moi bru. Med gode alternative adkomstveier er
utforming for optimal trafikkavvikling ikke avgjørende.

En løsning lignende den vist på neste side er plassbesparende og kan
samsvare godt med behov for fjellskjæring og ny fundamentsikring av
Moi bru. Den vil også kunne tilføre en «X-faktor» og passe godt i en
levende aktivitetspark. Alternativt kan det vurderes en hengebroløsning
under Moi bru som ikke berører fundamentene overhodet.

På motsatt side opparbeides gangvei mellom Rådhus og Moiveien i
samsvar med flomsikringsplan, og i forståelse med Stolfabrikkens eier.

Synnes park
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1. Lek og aktivitet
2. Torget
3. Friområde/torghandel/parkering
4. Bro til Nystedparken
5. Gjestebrygge 6. Nystedparken
7. Klatrevegg og ziplines.
8. Badeplass ved rådhuset
9. Elvebredden med gangveier
10. Griller/solbading
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Gjør kvalitetene tilgjengelige!
Det er per i dag ikke praktisk mulig å ankomme sentrum vannveien. Å
bøte på dette vil være en driver for både fysisk aktivitet (padling o.l.) og
økt sosial aktivitet på sommeren. Det følger båtplass med flere av
fritidsboligene ved Lundevann, og et skikkelig besøkskaianlegg i
sentrum kan bidra til å øke sentrumsbesøk og verdiskapning fra
hyttefolk i sommersesongen.

En gjestebrygge med drivstoffanlegg/serviceanlegg åpner nye
muligheter. Plassering sentralt i sentrum tilfører et nytt, attraktivt
målpunkt for båttrafikk fra hele Lundevatnet, med forventede
ringvirkninger for publikumstilstrømning til ulike tilbud sommerstid.
Ikke minst vil det være et nytt virkemiddel for å innlemme et økende
antall hytteeiere med båtplass i verdiskapning og kulturliv på Moi.

Nystedparken ligger over elva, tilsynelatende ubrukt og utilgjengelig.
Denne glemte juvelen er Mois eneste tradisjonelle park, og
vedlikeholdes jevnt over godt. Men veien inn er bortgjemt, og
forbipasserende som ikke er kjent med området kan lett oppfatte
parken som en privat hage.

Å integrere og synliggjøre denne med bro vil utvilsomt øke bruken,
lettere forsvare vedlikeholdskostnadene, og ikke minst tilføre Moi en
sentral og tilgjengelig plass for fred og sinnsro.

Broløsningen kan være enkel og dimensjonert som «internbro», f.eks.
en hengebro eller en flytende konstruksjon som kan flyttes utenfor
sesong eller ved forventet høy vannføring.

Telekiosken er ikke rørt i flomsikringsplan. Det antas at årsaken er
kostnader ved omlegging av infrastruktur for telekommunikasjon. Det
bør vurderes om kiosken kan bygges over eller rundt som en integrert
del i installasjonene i parken, for eksempel tilknytning til scene,
aktivitetsramper eller bro.

Omdisponering av dagens terrasserte parkeringsplasser fra Sagodden
fjerner et betydelig overskudd av parkeringsareal på kort sikt. Videre

tilrettelegging av turveier og sykkelveier kan redusere opplevd
parkeringsbehov permanent.

På lang sikt, i takt med nyutbygging av boliger og besøkstilbud, kan
plassene erstattes andre, mer hensiktsmessige steder. Se her eget
kapittel om infrastruktur.

Parken kan videre oppfylle kravene til uteareal/nærlekeplass for nye
boliger på Sagodden, i Rannestadbygget og over biblioteket – en
mulighet for realisering og delfinansiering av prosjektet i tilknytning til
boligprosjekter. Tiltakets natur kan åpne for annen delfinansiering fra
ulike regionale og nasjonale utviklingsprogrammer, tilskuddsordninger
og fond.
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Attraksjonen Synne
Synnes park må utformes som en høykvalitetsattraksjon, med et bredt
utvalg av gratis (og gjerne betalte) aktiviteter som underbygger
næringsaktivitet i Stasjonsbyen.

En ferdig utbygd park må inneholde minst 10 ting å gjøre:

• Lekeapparater for de minste nærmest bibliotek og uteservering.
• En gigantisk stol for klatring! Binder aktiviteten mot lokalhistorien.
• Mindre grøntanlegg, gjerne med en vanninstallasjon, på Sagodden,

tilgrensende lekeapparatene.
• Gjestebrygge
• Aktivitetsareal for litt eldre ungdom.
• Zipline langs elveløpet! Fra «toppen» i Stasjonsveien, over elva til

Fossekallen, videre under broa til aktivitetsparken. (Betalt).
• «Via Ferrata» - klatrevegg i elveløpet dersom det skjæres i fjellet

under flomsikring.
• Badeplass
• Benker/bord/griller ved Timrevik
• Møblement som dobler som ramper/installasjoner for «action

sports».
• Trimapparater.
• Nytt strekk med turvei langs Moisåna fra Sagodden under Moi bru

til Timrevik (som åpnet for i flomsikringsplan)
• Gangvei fra Rådhus til Moiveien i samsvar med bestemmelse i

flomsikringsplan.
• Bro fra Sagodden til Nystedparken ved telekiosk.
• Mulighet for scenerigg som utnytter trappeløp på torget - eller

høydeforskjellene på Sagodden

Med ziplines og klatrevegg i elveløpet (og gjennom Moi bro!)
vil Moi tilføres en spesiell attraksjon. (Foto: Per Chr. Salvesen)
Motsatt: Nygårdsparken er en gjemt og glemt perle. Med ny
broløsning vil den integreres i sentrum og Synnes park.
(Foto: Anders Mydland)
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Badeplassen

Terrassering, gode solforhold og sentral beliggenhet i forhold til
publikumsaktivitet gjør området aktuelt for å bli badeplassen i
sentrum.
Skissene presentert under felles fane fra B16 Arkitekter, Rambøll og Dr.
Blasy / Dr. Øverland illustrerer godt én variant.
Solforhold og nærheten til serveringstilbud tilsier imidlertid at
publikum bør trekkes mer mot den østlige bredden enn vist.

Nye stryk og strømforhold i Moisåna tilsier at tilgangen til vannet som
badeplass må skjermes, om ikke nødvendigvis i form av bassenger.

Solsenger, tilrettelagte griller og nærhet til annen aktivitet i Synnes park
er gjerne vel så viktig for gjester som sand og strand.
Dette er tiltak som oppfordrer publikum til å slå seg til ro, og bruke
området over lengre tid i sesongen. Dette vil igjen tiltrekke seg nye
gjester og gi gode ringvirkninger for handel og servicetibud rundt.
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Funksjonsplassering og
utbyggingsstrategier
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Morgendagens sentrumskjerne er Stasjonsbyen.

Det er her man naturlig skal dra for å treffe mennesker, finne kjekke
ting i småbutikkene, delta i kulturlivet, spise, drikke, se på livet og ellers
engasjere seg i spennende aktiviteter innendørs og utendørs.

Dagens lille klynge med butikker og kulturtilbud nederst i
Stasjonsveien er episenter for ny utvikling.

Nye boliger, ny innretting av offentlige funksjoner , aktivitetspark og
høyere besøksaktivitet utenfra sikrer kontinuerlig liv og gir grunnlag for
serveringstilbud, markeder, torghandel og nisjebutikker.

Haukland gis ny status som boligområde nært knyttet til
naturkvaliteter som framheves langs Hauklandsbekken. Utenfor
boligområdet legges til rette for mange nye arbeidsplasser med
tjenesteyting og teknologiutvikling knyttet til byggevareindustrien som
hovedfokus.

Politisk og administrativt arbeid

Regn på optimale vekstscenarier med tanke på lønnsomhet og
kommuneøkonomi for å bestemme faktiske vekstmål, f.eks.

o Forventet skatteinngang

o Terskelverdier for nye investeringer i f.eks. skoler, barnehager.

o Langsiktig lønnsomhet i ulike aldersgrupper

Moi sentrum i fremtiden
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Fra Varden rettes fokus mot Stasjonsbyen - det er her vi ønsker å
legge inn utviklingressursene.
Foto: Anders Mydland
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«Kvalitet for en ingeniør handler om hvor mye en struktur kan
bære. Kvalitet for en arkitekt dreier seg om hvordan folk vil
oppleve en bygning», leser vi i en artikkel hos Teknisk Ukeblad.
(https://www.tu.no/artikler/lever-i-hver-sin-verden/238272)

På Moi har vi i dag dyktige ingeniører, men få arkitekter. Til forskjell fra
Stasjonsbyens glansdager, bygges det i dag få nye bygninger hvor
arkitektoniske kvaliteter og mennesket står i sentrum.

Bruk anerkjente arkitektbyråer i planarbeidet!

Dyktige sivilarkitekter kan tilføre en menneskelig og visuell dimensjon i
planarbeidet.
Skal man nå ambisiøse målsetninger for Moi, kan det være avgjørende
med denne X-faktoren som kan skape en plan som også fungerer som
et salgsfremmende dokument for bygda. Den menneskelige faktoren
er også viktig for folkehelsa.

I prosjektet og på samlinger har vi møtt dyktige arkitekter fra blant
annet B16, 3RW og Mad som kan tilføre noe mer enn «korrekte»
ingeniørfaglige vurderinger.

Søk midler til å dekke merkostnadene fra aktuelle ordninger for kultur,
folkehelse og annen stedsutvikling.

Bruk arkitektfaglig kompetanse i vurdering av
byggesaker!

Kommunen bør vurdere å inngå rammeavtale med arkitekt med
estetisk kompetanse for å gjennomføre disse vurderinger.

Spesielt i Stasjonsbyen med sin historiske bebyggelse bør det brukes
en arkitektfaglig vurdering i alle byggesaker, men også i øvrige deler av
sentrum. Så langt mulig bør en arkitektfaglig vurdering også ligge til
grunn i byggesaksbehandling forøvrig i Lund.

Det vil bidra til å styrke opplevelseskvalitetene i sentrumsområdet, og
sørge for at landskap, mennesker og bygninger spiller sammen.

Arkitektur og byggeskikk
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Landbrukets egenverdi er viktig og jordvernet står sterkt. Den
tette koblingen mot sentrum gjør det spesielt attraktivt å kunne
utvikle både boliger, opplevelser og ny næring som utnytte land-
og jordbruket virkemiddel og interessefaktor.

På Tangeland, Skulevold, garden Moi, Hammeren og til dels Nysted
finnes over 100 mål aktivt dyrket jord av høy verdi, noe sågar nydyrket.
Disse sentrumsnære områdene er opplagte kandidater for
boligbygging og annet, og potensialet for interessekonflikter er i
høyeste grad tilstede. Det antas likevel at noe av dette arealet må vike i
framtida.

Å prioritere kompakt bygging langs eksisterende veier/stier i
landbruksområdets randsoner, kan være kan være hensiktsmessig
som alternativ til å omdisponere hele jorder. Spesielt gjelder det
driftsenheter hvor rasjonell drift kan opprettholdes på mindre areal,
eller i tilfeller hvor flere eiendommer berøres ugunstig i forhold til
utbyggingsareal.

Det finnes også eksempler på byggeprosjekter der samspill mellom
bonden og beboere har vært en del av konseptet. Bonden utnytter
matjorda mer intensivt til menneskemat for boligkjøperne, og
opprettholder rasjonell drift på mindre areal. Boligkjøperne opplever
merverdi gjennom et nærmere forhold til «livet på landet».

På Skulevold/Eikeland produseres i hovedsak grovfor på (i lokal
målestokk) større teiger og på antatt rasjonelle driftsenheter.

Eikeland ligger i direkte nærhet til avskoget område ved Lundheim,
men også eksisterende boligområder, barnehage og skole. Lokale
bønder har antydet avskoget område ved Lundheim som aktuelt for
nydyrking for økt verdiskapning og som avbøtende tiltak der matjord
må bygges ned i framtida.

På Tangeland har utbygging allerede startet på tidligere jordbruksareal.
På Nysted er driften noe ekstensiv, med mindre teiger, og vanskeligere
tilgang. Høydedraget på Hammeren ligger kloss i sentrum, og ville
kanskje være spesielt attraktivt for utbyggere. Beliggenheten tilsier
imidlertid også at det kanskje er det første området som bør skjermes
for utbygging, for å bevare en sjelden grønn lunge i sentrum.

Anbefalt prioritering og skjermende tiltak:
• Aksen langs Hauklandsbekken fra Sletteveien / Tangelandsveien

skjermes for utbygging, og ses i sammenheng med uteområder for
ny barnehage på Haukland

• Hammeren skjermes spesielt som en unik grønn lunge i sentrum
• Skulevold/Moi bevares som landbruksområder som i dag
• Nysted avsettes til boligformål med høy tetthet
• Eikeland (markert rosa i kart) avsettes til boligformål hvor nærhet

til landbruksdrift inngår som en del av konseptet.
• Tapt matjord kreves gjenbruk andre steder, f.eks.

▪ Nydyrking / flytting til avskoget område ved Lundheim
▪ Utnytte takflater på industribygg eller i nye prosjekter som

potensielt utnytter spillvarme og areal til intensive
produksjonsformer / drivhus.

Landbruk i sentrum
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På Moi må det bygges flere boliger med høyere kvaliteter - og i
sentrum. På lang sikt vil det sikre både aktivitet i sentrum,
velholdte fasader og styrket utviklingskraft.

I «gamle Moi» finner vi gode arkitektoniske kvaliteter i
sentrumsbebyggelsen. Disse kvalitetene er tilsynelatende gått litt av
mote i nyere tid, enten det er økonomisk motivert eller manglende
bevissthet hos de ulike aktører.

Estetiske eller arkitektoniske kvaliteter oppleves noen ganger unødig
og fordyrende hos utbyggere med kortsiktig perspektiv. I kommuner
uten spesiell bevissthet eller retningslinjer rundt estetikk og arkitektur
er det gjerne lett for at dette synet får dominere.

Opplevde kvaliteter i estetikk, materialer og praktiske løsninger,
spesielt nærheten av publikumsområder er imidlertid i stor grad med
på å skape trivsel og attraktivitet. Det gir langsiktig,
samfunnsøkonomisk gevinst, og økt stedsattraktivitet vil komme
utbygger til gode i fremtidige prosjekter.

I regionalplanen heter det at «i en mer sammensatt befolkning vil også
boligetterspørselen være annerledes enn den var tidligere.
Arbeidsinnvandrere kan ha et mer kortsiktig boligperspektiv, og vil ofte
etterspørre mindre boliger som ligger nær arbeidsplass og/eller
kollektivtilbud». En vellykket utvikling av nye sentrumsnære boliger på
Moi må i større grad innta dette perspektivet.

Folkehelse i boligbygging

I forarbeidet til Regionalplan Dalane, «Mulighetene i Dalane», finner vi
også perspektiver på eldre:
«En stadig eldre befolkning gir et endret boligbehov. Bil eller andre
motoriserte transportmidler er for mange en forutsetning for å kunne
nå daglige destinasjoner, og uten bil blir mange avhengige av hjelp fra
andre. En stor gruppe eldre mennesker kan bli isolert når helsa ikke
lenger tillater at de kjører bil. De kan også få dårligere livskvalitet som
følge av at boligen ikke lenger passer til de individuelle behovene.
Boligproduksjonen i kommunene er trolig i liten grad innrettet mot et
slikt behov i dag, og dette er en problemstilling som bør tas opp i
planen og inngå i handlingsprogrammet.

Mange eldre mennesker bor i tillegg i boliger som ikke er særlig
tilgjengelige (eller universelt utformede), og det kan være
kostnadskrevende å tilrettelegge egen bolig dersom man fortsatt skal
kunne bo hjemme. Mange vil nok ta grep og gjøre endringer i egen
bolig når det oppstår behov for tilrettelegging, men dette krever god
privatøkonomi.»

Sannsynlige konsekvenser av avstander og dårlig tilpassede boliger
belyses godt i kommunens innrapporterte KOSTRA-tall – kostnadene
for aktivisering av eldre og ikke minst utgiftene til omsorg i institusjon
er svært høye.
Å planlegge for flere sentrumsnære boliger som også er tilpasset eldre
vil være et viktig grep for å rette på kommunens økonomiske posisjon
på lang sikt, men også for å tilføre mennesker og sosialt liv til sentrum.

Boligbebyggelse
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Pris og beliggenhet

I lokalsamfunnet er det framtredende synet at Moi eller Lunds
konkurransefortrinn er å kunne tilby rimelige, store eneboligtomter til
byfolk som ønsker seg det «gode liv på landet». Det skal helst være
tilgjengelige kommunale tomter. I praksis ser vi tendenser til noe helt
annet. Brukte eneboliger er attraktivt priset i Lund. Tomter i byggefelt
er relativt rimelige.

Men byggekostnader unntatt arbeidskraft er ikke vesentlig lavere enn
andre steder. Tomtene som er tilbudt er heller ikke spesielt store. Folk
står på ingen måte i kø for kjøpe og bygge. Det er god tilgang på ledige
tomter på Moi, men de blir ikke solgt.

Det bygges imidlertid noe nytt. Såvidt vi kjenner til er det i hovedsak
lokalbefolkningen som bytter bolig. I en del observerte tilfeller er det
sågar slik at boliger – også eneboliger – blir fraflyttet uten ny eier.
Gamle hus blir stående tomme og vil etterhvert forfalle.

Som vi har sett øker innpendlingen til Lund. Selv om boliger er billige
og arbeidsplassene fins, velger man ikke bolig her i dag. Det kan tyde
på at strategien vi har valgt er feil.

En del av boligene som blir bygd før salg oppleves billige. Det svekker
attraktiviteten i nabolaget og et lite sted.

Prosjekter som Asplan Viak har skissert her, svarer på hvordan
boliger bør planlegges på Moi. Integrerte bomiljøer med alle
tilbud i umiddelbar nærhet er fullt mulig også på Moi, og vil
med stor sikkerhet drive opp besøkstall og omsetningstall
innen handel og kultur.
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Å bygge lenger fra sentrum undergraver funksjonsnærheten som er
spesielt viktig for barnefamiliene vi ønsker skal flytte til, men også for
eldre! Den manglende funksjonsnærheten mellom hjem, handels- og
kulturtilbud gjør det vanskelig å opprettholde de «urbane» tilbudene
som er viktige for familier. Det blir vanskeligere å få hverdagen til å gå
opp, og det driver opp bilbruken som gjør sentrum utrivelig i dag.

Så lenge sentrum ikke er «fylt opp», er billige, store tomter lenger fra
sentrum i direkte strid med nasjonale retningslinjer, regionalplan og
gode utviklingsprinsipper. Det er også et mulig blindspor med tanke på
sosial profil og demografisk sammensetning nødvendig for god
langsiktig utvikling i kommunens økonomi og attraktivitet.

En strategi som har større sjans for å lykkes, vil være å bygge flere
boliger med høye kvaliteter nærmere sentrum, i en høyere prisklasse. I
en travel hverdag med barn, to foreldre i jobb og gjerne pendling er det
de færreste som har tid til å vedlikeholde stor enebolig med stor hage.
Rekkehus og større leiligheter med riktige kvaliteter kan være vel så
attraktive. Slike boliger i premiumklassen vil også kunne tilbys
kjøpesterke voksne som gjerne ønsker seg vekk fra byens støy og mas
og ut i naturnære strøk, men likevel beholde passe pendleravstand til
jobb.

Uansett hvor du bor på Moi er man nær naturen, og utsikt, grøntarealer
og armslag kan vi tilby i rikt monn selv i en framtidig tettbygd
sentrumskjerne.

Anbefalt strategi for utbygging og boligplassering

Fortetting i sentrumsområdet og høyere kvaliteter i boligprosjektene
må være styrende i en ny boligstrategi., sammen med å utvikle
strandlinjer og elvebredder som kvaliteter i byggeprosjekter. Det betyr
ikke at et skal bygges boliger som hindrer allmennhetens tilgang til
områdene, heller tvert imot skal byggeprosjektene styrke tilgang og
attraktivitet i disse områdene.

Rundt Stasjonsbyen er kvalitetene i nærhet til Lundevann, parkområder
og kulturtilbud, samt pendlermulighetene fra Moi stasjon drivere og
suksessfaktorer for utvikling.

På Haukland bør utviklingen konsentreres rundt Alexanders plass og
med Hauklandsbekken som den sentrale nerven i et mer urbant, men
naturnært boligområde. Begge steder tilsier potensialet i nærområdets
og tettstedet Mois iboende kvaliteter at en kan/bør sikte seg inn mot et
marked med høyere kjøpekraft og høyere krav til kvalitet enn hva som
tradisjonelt har vært tilfelle i Lund. At aggressiv fortetting er styrende,
trenger imidlertid ikke hindre fradeling av enkelttomter lenger fra
sentrum i særskilte tilfeller, eksempelvis der utbygger kan godtgjøre
tilknytning til stedet.

I praksis bør utbygging av boligfelt ytterst på Lundestranda settes på
vent, og prioriteres sist selv om det reguleres nå. Med tanke på
avstander til sentrum og solforhold vil det også kunne være attraktivt å
tenke prosjekter langs dagens E39 mot Øverland og Skår før
Lundestranda bygges videre.
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Prosjekter og utbyggingsområder

Innenfor sentrumsområdet er det identifisert en rekke muligheter for
nye boligprosjekte av høy kvalitet. Det er uproblematisk å skalere for
en befolkningsvekst på godt over 1000 personer i disse prosjektene
alene.

Anbefalt tett/lav skala i 2-3 etasjer dersom ikke annet er angitt. Antall
indikerer antatt potensiale for utbygging basert på areal og
omliggende forhold. Nummerering = referanse i kart på neste
oppslag.r

1. Sletteveien/Tunheimsveien
Familieboliger, tett/lav skala, som kompletterer felt under utbygging.
Antatt 20 eneboliger/rekkehus. Ca 50-60 personer.

2. Haukland/Alexanders plass.
Utbygging, transformasjon av eksisterende næringsbygg.
Linje 1 mot tun: Familieleiligheter i kombinasjon med
næring/barnehage/parkering i 1. etg. 3-4 etasjer. Anbefalt barnehage
nord mot Tangeland.
Linje 2 nærmest industri og vei: Leiligheter i kombinasjon med næring.
4-6 etasjer som delvis støyskjerm
Antatt minst 70 enheter totalt, 100-150 personer

3. Brekkeveien og dalsiden bak
Åpnes for fortetting med sentrumsnære boliger, større
leiliglighetsbygg. Rimeligere leiligheter nærmest stasjonen, egnet
spesielt for pendlere og arbeidsinnvandrere med kortere tidshorisont.
potensielt ca 100 leiligheter, 200 personer

Ikke mye å se til i dag, “Rannestadbygget” sin historie og plassering
direkte ved park, elv, sentrumsfasiliteter og med strålende utsikt gjør
likevel at potensialet for å konvertere dette til kvalitetsboliger i høy
prisklasse er stort!

Foto: Anders Mydland
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4. Nysted
Åpnes for fortetting/ tett, lav utbygging med god plass mellom
rekkene. Strenge krav til arkitektur og tilpasning ved hensynssone. Ca
18daa variert bebyggelse, antatt inntil ca 50 enheter, 150 personer.

5. Eikeland
Østlig: én boligrad mot fylkesvei. 2,5-3,5 etasjer, townhouses/rekkehus.
Vestlig: 2 rade, rekkehus el. Lignende 1,5 – 2,5 etasjer. Tilsammen ca
70 enheter, 200 personer. Bevarer jordbruksområd mellom to felt. Gode
solforhold. Areal mot fylkesvei er «våtmark» og skjermingssone..
Betydelig større potensiale om jordbruket må vike.

6.Biblioteket
2-3 etasjer over dagens bibliotek. Høy prisklasse. Utsikt mot
Lundevann, elv og parkområde. 4-8 leiligheter, 8-25 personer.

7. Rannestadbygget
Ekslusive leiligheter, utsikt mot Lundevann og parkanlegg, direkte
tilgang på park i front. Ca 15-18 store leiligheter, 25-45 personer

8. Sagodden
Transformasjon langs Brekkebekken rundt aktivitetspark, evt også
utvidelse av dagens leilighetsbygg. Leiligheter i kombinasjon med
handel/service i 1. etg. Høyere prisklasse mot vannkanten. Antatt ca
20-25 nye leiligheter. 30-50 personer.

9. Strandlinjen ved dagens ungdomsskole.
Tett, lav bolig for barnefamilier. Høy prisklasse. Ca 15. enheter, 30-40

personer.

10. Hauklandsveien:
Langs Hauklandsveien mot dagens E39 kan fortettes i middels
høy/tett skala., 3-5 etasjer kombinert bolig/næring. Høyde og tetthet
tilpasses som effektiv støyskjerm mellom NorDan, vei og områdene
mot nord. Inntil ca 100 personer

11. Moiveien 3-5.
Mulig med flere leiligheter, evt nytt bygg mot elv. Ca 10 ekstra enheter.

12. Rådhuset
Mulig å omgjøre med inntil 20 seniorboliger dersom funksjoner flytter
til Stasjonsveien.

13. Lundestranda
Nederste rekke mot fylkesveien åpnes for fortetting med
høykvalitetsprosjekter.
I tillegg kommer områder i sentrums randsoner som kan planlegges
for å styre sentrum og sentrumsfunksjonene. Også ikke-utbygd
regulert areal Haukland Øst II + 20-30 boliger for salg.
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Lund kommunes strategiske næringsplan er mangelfull på
området handel og service. Man skulle se på konkrete tiltak og
strategier etter at en handelsanalyse var på plass i forbindelse
med stedsutvikling. Den anbefalte strategien er å et etablere Moi
som det foretrukne stoppestedet mellom Stavanger og
Kristiansand – en trivelig stasjonsby som tilbyr noe annet enn
Lyngdal.

Asplan Viaks handelsanalyse presenterer tabellen til høyre som en
pekepinn på potensialet for styrking av handelstilbudet på Moi.
Tabellen tar ikke høyde for om kundene er fastboende eller besøkende,
heller ikke ytterligere framvekst av netthandel.

Rambølls kvalitative handelsanalyse forteller mer om sammenhenger
og muligheter for varehandelen.

Vi ser tydelig at det er små muligheter for nye varehandelstilbud som
baserer seg på Lunds befolkning alene, selv med moderat vekst i
folketallet. Flere eksisterende tilbud står i faresonen ved omlegging av
E39, da antall tilfeldige kunder ventes å falle.

Skal vi fortsatt ha to dagligvarebutikker, kreves at lokalbefolkningen
vokser samtidig med at engasjerer hytteeiere i lokalmiljøet.

Moi har alle muligheter til å tilby noe annet enn de andre stedene rundt
oss!

Den anbefalte strategien fra Rambøll er «å gjøre handelsutviklingen til
en del av sentrums- og reiselivsutviklingen. Da blir det ikke nødvendigvis
omsetningsøkning fra detaljhandel som blir et mål i seg selv, men den
gode sirkelen som man vil komme inn i når disse elementene bygger
opp under hverandre. Denne sirkelen vil også kunne gripe tak i øvrig
næringsutvikling og befolkningsutvikling og skape en enda sterkere
dynamikk».

Handel og tjenesteytende næring
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Handelsutvikling og E39

I den utviklede delen av verden ser vi en dreining i forbruket vekk fra
«bruk og kast» og materielt forbruk. Omsetningstakten på Tver og
telefoner går ned, folk kjøper ting som varer lenger til høyere pris. Folk
bruker mer på opplevelser og tjenester– reiser, kultur, mat,
velvære, og tjenester som Netflix, Spotify, etc. Også
designprodukter, håndverk og gjenstander med høy
kvalitet og «personlig» preg holder stand i kampen
mot netthandel. Utviklingen er delvis drevet av økt
fokus på bærekraftig utvikling, klima og miljø,
men også at teknikken har blitt «god nok» for
mange. Det er ikke TVen og telefonen i seg selv
som bli viktig, men innholdet du konsumerer med
den.

Likevel kan det virke forlokkende på noen å etablere
områder for varehus og bilbasert handel i tilknytning til
ny E39. Denne posisjonen er behørig opptatt av andre steder
innenfor akseptabel kjøreavstand. Lyngdal og Ålgård vil ligge innenfor
30 minutter. Man konkurrerer også med bysentre i Flekkefjord og
Egersund, og havner i konflikt med regionalplaner. For dagens tettsted
vil det svekke fungeringsevnen ytterligere.

Tilrettelegging for slik bilbasert handel ved E39 på Moi vil med stor
sannsynlighet kannibalisere tilbud i Ålgård, Lyngdal, Egersund og
Flekkefjord. Dermed svekkes totaltilbudet i hele regionen, da
kundegrunnlaget de andre stedene svikter.

På Moi vil avstandene mellom daglige funksjoner vil øke. Bilbruken vil
øke. Tidsbruken vil øke. Miljøbelastningen vil øke. For Moi vil det bety
en sikker død som tettsted med et minimum av funksjoner.

Om man skal bygge et nytt senter, hva gjør man med bygningsmassen
i dagens sentrum? Ingen vil bo der, ingen vil ha interesse av å

bruke området når det skjer enda mindre enn i dag.

Nisjehandel og kombinasjoner med
netthandel

Nisjeforretninger med spesielle målgrupper
omfattes ikke i tabellen over handelstilbud og
kundegrunnlag. Ulike kombinasjoner med netthandel
unntas også. Årsaken er enkel – denne type handel
baseres på produkter som man ikke får alle andre

steder, og har høyere marginer per solgte vare.

Med showroom/butikk mot gata, og lager og nettbutikk
(eventuelt også produksjon) på bakrommet tilfører virksomheten
attraksjonskvaliteter til stedet, samtidig som kundekretsen ikke
begrenses av innbyggertall og besøkende. I kommunen har vi også
lang tradisjon for fabrikkutsalg som blir en variant av dette.

Denne typen handel passer ypperlig inn den anbefalte strategien, og
helt ypperlig sammen med utvikling av reiselivstilbud med
utgangspunkt i kultur- og industrihistorien på Moi.

...
bilbasert handel

ved E39 på Moi vil
med stor sannsynlighet

kannibalisere tilbud i
Ålgård, Lyngdal, Egersund og
Flekkefjord. Dermed svekkes

totaltilbudet i hele
regionen. (...) For Moi vil

det bety en sikker død
som tettsted ...



136

Dagligvare

Dagligvarebutikkene på Haukland drar mye trafikk fra E39, spesielt ved
inngangen til helga. Mellom tilbud internt på Haukland og mellom
Haukland og Stasjonsbyen er det i realiteten for lange avstander eller
for dårlig visuell forbindelse til at de oppleves helhetlig og i
gangavstand. Virksomhetene i Stasjonsbyen drar derfor svært liten
nytte av trafikkmagnetene på Haukland.

Asplan Viak og en rekke lokale eldre påpeker mangelen på en
dagligvarebutikk i Stasjonsbyen i dag. For en del eldre innbyggere er
det oppnåelig å komme seg til Stasjonsbyen på egen hånd, mens
Haukland er så langt at de blir avhengige av hjelp. Dagligvare i
Stasjonsbyen blir aktualisert ved videre utbygging.

De fleste aktuelle områder for boligutbygging er lokalisert sør/vest for
barrierene, og kan øke trafikkpresset på flaskehalsen i Timrevik uten
endringer i øvrig struktur.

Dagligvare er dessuten en betydelig trafikkdriver som kan utnyttes for
å rute folk mot de områdene man primært ønsker dem. Det
aktualiseres den dagen gjennomgangstrafikken forsvinner fra E39.

Potensialet for generell dagligvarehandel slik vi kjenner det er
imidlertid usikkert framover. Vi ser allerede tendenser til vridning mot
bestilling på nett og ulike former for utlevering. Utviklingen på dette
området vil ha stor betydning for hvordan tilbudet på Moi vil se ut i
framtida – om vi har en, to eller ingen tradisjonelle dagligvarebutikker.ß

Personlig tjenesteyting

Personlig tjenesteyting som frisører, tannleger o.a. vil normalt tilpasse
seg lokalbefolkningens behov. Vi finner ingen holdepunkter for å kunne
utvikle dette typer næringer særskilt utover den generelle veksten som
følger av befolknings- og besøksvekst.

Det finnes imidlertid ett unntak – personlig velvære. Som en integrert
del av satsing på reiseliv og opplevelser vil dette være et viktig tilskudd
til totalpakken. Spa, sauna og ulike behandlinger med kobling til vann,
elver og lokale råvarer vil være aktuelle satsingsområder.Det har
tidligere vært syslet med tanker om spa/hotell ved Moisåna. En lokal
frisørsalong forteller om økning i tilreisende kunder på jakt etter
spesielle kvaliteter, og også økende etterspørsel etter andre
velværetilbud som det per i dag ikke er marked for på Moi.

Anbefalt strategisk tilnærming til varehandel og service

Utvikling handel og service på Moi knyttes direkte mot utvikling i
reiseliv og stedsutviklingen ellers. Nisjehandel med høykvalitetsvarer,
gjerne i tilknytning til lokal småskalaproduksjon, vil ha hovedfokus,
sammen med servering/mat som omtales under reiselivsfanen.

Det er liten grunn til å trekke Rambølls anbefalte strategi i tvil – den
harmonerer med ønsket utvikling både reiseliv og industri, og
stedsutviklingen generelt. Moi skal framstå som et trivelig
stasjonsbysenter på strekningen Sørlandet – Jæren, og kan tilby noe
helt annet enn det Lyngdal har.ß
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Anbefalt stategi for plassering av handelstilbud.

Stasjonsbyen bygges opp som koselig handlegate i liten skala. Krav
om næring eller åpen publikumsfunksjon i 1. etg praktiseres svært
strengt. Sentrum for utviklingen er den eksisterende lille klyngen
nederst i Stasjonsveien mot Synnes park.

Ambisjoner om dobling av folketallet er dimensjonert for
opprettholdelse av to sterke dagligvarebutikker etter dagens
handlemønster. Den dagen dette endres, prioriteres plassering slik:

1.Timrevik 2.Alexanders plass.

Anbefalingen vil være å plassere dagligvare i Timrevik/NorDan sør i
kombinasjon med felles parkeringsplasser og passasje til Haukland.
Skal man ha to butikker på Moi, vil dagens Coop og ny dagligvare i
Timrevik utfylle hverandre. Begge er synlige fra dagens hovedvei for
reisende mot Flekkefjord, og nær nok hverandre at
krysshandel/suppleringshandel kan foretas uten bil når
hovedparkering ligger midt mellom.

Fabrikkutsalg og lignende med større plassbehov innenfor
industri/næringsarealene på Haukland, sammen med byggevare o.a.
med naturlig tilknytning mot annen virksomhet der.
B2B varehandel, evt. nettbutikker med store logistikkbehov behandles
arealmessig som industri

Ved E39 tillates kun veiservice, ingen andre handelstilbud.
Velvære - ikke bare frisør og barberer - er en viktig del av en vellykket
reiselivsutvikling. Spa og sauna etter en lang fjelltur...
Foto: Kjelleren frisør, som har tilført sårt tiltrengt kreativitet i Stasjonsveien!
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I Lund og regionen forøvrig er reiselivsnæringen svært
underutviklet. Kort oppsummert har reiseliv i Lund vært «en
turbuss, et turkart og en kostnadspost». Det som er blitt påpekt
lokalt at vi ikke har – som sykkelutleie, båtturer eller guidet tur –
er fordi «ingen av de som har vært her har spurt etter det».
Svært lite har vært gjort for å tilby gode opplevelser for
besøkende, og å skape inntekter i kjølvannet av dem.

Vi skal ikke planlegge for de som har kommet og ikke spurt etter noe.
Vi skal planlegge for de som ikke har kommet, og vi tilby de kvaliteter
vi har og innfri de forventninger som stilles til et vertskap i toppklasse.

Et initiativ for fornying av Magma UNESCO Global Geopark skal endre
på situasjonen. Høsten 2019 har Smaabyen Flekkefjord, Lund
Næringsutvikling, Egersund Næring & Havn og næringsjefene i Sokndal
og Bjerkreim slått hodene sammen med Magma for å få til ny satsing
på reiselivsnæring.

UNESCO-stempelet til Magma UNESCO Global Geopark utgjør alene
utvilsomt et markedspotensiale på mange millioner for regionen. Om
betydningen ikke er kjent og verdsatt i Norge og lokalt, er det motsatte
tilfelle på kontinentet.

Det er ikke masseturisme vi skal satse på, men betalingsdyktige
mennesker alene og i små grupper på jakt etter opplevelser med fokus
på natur og friluft, god mat, kulturhistorie, arkitektur, sosialt samvær,
bærekraft og miljø.

I regionen har vi ikke de storslåtte enkeltattraksjonene, men vi har et
nettverk av mange små i et landskap ulikt det meste. Vi kan tilby enkel
luksus, interessant historie og noe annet.

Stasjonsbyen Moi er den naturlige inngangsporten til Magma UNESCO
Global Geopark. Tettstedets beliggenhet er et helt vesentlig
konkurransefortrinn:

• Tett ved men skjermet fra ny E39 – som eneste tettsted mellom
Ålgård og Lyngdal.

• Jernbanestasjon i hjertet av det historiske sentrum
• Under 1 time fra internasjonal flyplass
• 1 time fra, og midt mellom to fergehavner med god forbindelse til

kontinentet.
• På veien fra kontinentet mot Prekestolen, Vestlandet og «Fjord-

Norge»

Stasjonsbyen i seg selv vil være en attraksjon – med arkitekturen,
industrihistorien, elva som deler sentrum, og landbruket kloss i
sentrum og den umiddelbare nærheten til flott turterreng.

Dette forsterkes av nærheten til andre attraksjoner rundt Lundevann,
ikke minst en aktivitetspark på Sagodden med «action sports». Et
brunbiesenter på Moi styrker posisjonen som målpunkt for mennesker
opptatt av økologi og bærekraft.

Vi kan ikke ta inngangsbillett til naturen. Men vi kan ta betalt for mat,
drikke, overnatting, utflukter, utstyrsleie og lokale produkter som
besøkende handler med seg når de har base i Stasjonsbyen.

Besøksnæring i Det ville sydvest
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Reiselivsnæring er også kurs, konferanse og ulike bedriftsutflukter.
Også her finnes potensiale i beliggenhet, estetikk, kultur og aktivitet i
og rundt Stasjonsbyen. Ikke minst vil bedre tilrettelegging og flere
tilbud i selve Stasjonsbyen supplere og styrke attraksjonsverdien for
både Moi hotell og Skåland gjestegård.

Det aller viktigste Moi kan gjøre for å komme i gang, er å ønske
velkommen! Med flagg, vimpler og markedsføring må vi invitere folk
inn fra veien, og sørge for at de møtes av mange åpne dører i
Stasjonsbyen! En pådriver / koordinator må sørge for at næringsliv,
kulturaktører og frivillighet drar i samme retning – slik vi har gjort med
lørdagsmarkedene!

Fritidsboliger.

I Lund finnes over 500 fritidsboliger, og antallet er i god vekst.
Rambølls handelsanalyse påpeker at mange steder handler
hyttegjester lite i kommunen de besøker. Tiltak for å innlemme
hyttegjester i lokaløkonomien utgjør et betydelig grunnlag for økt
omsetning i handelsnæringen på kort og lang sikt.

Å innlemme brukere av fritidsboliger i lokaløkonomien kan være
krevende. Høsten 2018 ble det arrangert «Vekstlab: Reiseliv» et
helgeseminar om verdiskapning i reiselivet i Dalane, avholdt på
Skåland Gjestegård. En intervjurunde med hyttegjester på Kjellesvik
denne helga viser at det er det sosiale som står i fokus. Folk reiser
sjelden alene på hytta. Det er med familien, og ofte også venner.
Kunde- og brukerpotensialet i disse er betydelig – noen helger /
sommeruker kan folketallet på Moi nesten dobles.

Gjestene forteller at muligheten til å benytte seg av naturen tett på, og
kunne bruke tid med familie og venner er det viktigste for gjestene.
Tilbud som Lundbadet og dagens butikker er mindre aktuelle. Mange
har båtplass, med båt som trenger drivstoff. Drivstoffylling direkte til
båt i Lundevann er kun tilgjengelig på Sira, hvor det er få andre
tilliggende aktiviteter.

Å utvikle Stasjonsbyen som målpunkt i Lundevannet framstår som den
beste strategien for å nå brukere av fritidsboliger. Gjestebrygge med
drivstoffanlegg på Sagodden trekker gjester til Stasjonsbyen, og
skaper grunnlag for ny næringsaktivitet her. Båtturer og

Moi ca 1910. Moi stasjon som base for opplevelser i det ville
sydvest er høyaktuelt også i dag. Foto: Lund Bygdemuseum og
kulturbank.
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Kultur og- industrihistorien er viktig
på Moi.
Det kan utnyttes bevisst for å tilføre
nye kvaliteter i gatebildet. Også det
som i utgangspunktet ikke er
vakkert, kan gjøres interessant.
Gatekunst i slitte fasader og langs
gang/turveier ved nedlagte og aktive
industribygg vil løfte Mois
opplevelseskvalitet for innbyggere
og besøkende. Her fra Willemstad,
Curacao.

Foto: Anders Mydland
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serveringstilbud i høy klasse og kulturopplevelser bygger opp om
kvalitetstid med familie/venner.

Å bygge ytterligere fritidsboliger kan styrke lokaløkonomien dersom
det lykkes å få gjestene til å handle eller bruke sentrum jevnlig på Moi.
En storstilt utbygging med «engangssalg» er imidlertid en balansegang
mellom viktige inntekter ved salg, og det vi taper på å bygge ned
naturen – som vi skal selge som opplevelse til andre.

Det kan være vel så viktig med utleiehytter for å få gjentagende
inntekter og høy bruk av tilliggende opplevelsestilbud.

Hotell, overnatting og bespisning

I Stasjonsbyen finner vi en rik historie med flere pensjonater, hoteller
og serveringssteder. Virksomhetene er borte, men flere av byggene
står igjen.

Midt i Stasjonsveien finner vi det som en gang var «Stenbergs kafe og
pensjonat» , men som i nyere tid har vært brukt til utleieboliger og
gatekjøkken. I følge kulturminneplan for Lund kommune er bygget
autentisk i jugendstil med nyklassisistisk preg, og det best bevarte
huset i Stasjonsveien. Begynnende forfall og at bygget virker å stå
ubrukt gjør at det peker seg ut som en god kandidat for ny
overnattingsvirksomhet.

Ærverdige Moi stasjon venter også på økt aktivitet. Såvidt vi kjenner til
har byggene vært i bruk mer eller mindre som mannskapsbrakker
under anleggsarbeid på jernbanen, foruten at Frivillighetssentralen har
funnet et hjem her. Et mål i prosjektet har vært å identifisere mulig ny
bruk av stasjonsbygningene, som er listet for utleie hos BaneNor.
Stasjonsmesterbolig er nok en funksjon som ikke får en renessanse,
mens som overnattingsopplevelse vil det være noe for seg selv!

Også flere andre ærverdige bygg i Stasjonsveien vil være gode
kandidater for små hoteller av høy kvalitet og med historisk preg, der
man gjerne kan samarbeide med serveringsvirksomheter i gata om
bespisning o.l. Dette underbygger å utvikle Stasjonsbyen som en
selvstendig attraksjon, men vil også betjene besøkende til industrien
innenfor enkel gangavstand.
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Vekst i reiselivsnæringen vil også kreve kveldsåpne serveringstilbud i
høy klasse. I dag er lokalmarkedet for lite til å holde gang i et slikt
tilbud, men det er en av de første tingene som må på plass for å kunne
betjene nye besøkende. Gjort riktig vil det også være en katalysator for
å få veksten i gang. Bare se til Lindesnes og restauranten «Under»...

Sommerstid bør det legges til rette for uteservering mot vannet, i
tilknytning til Synnes park og gjestebrygge.

En vellykket satsning betinger at det etableres en hensynssone eller
annet vern for å bevare og styrke fasader og arkitektoniske kvaliteter i
Stasjonsbyen.

Opplevelser

Foruten historiske byggverk kreves at det finnes noe å gjøre i sentrum.
Å spise og drikke ble dekket i forrige avsnitt, og velværetilbud/spa i
kapittel om handel og service.

Synnes park vil være det tiltaket som binder alt sammen, med
lekearealer, ziplines, vannaktivteter i elva og som utgangspunkt for
turer og opplevelser i omlandet. Dette omtales nærmere i «park og
rekreasjon».

Utstyrsbank for Friluftsliv er et av mange gode tilbud drevet på mer
eller mindre frivillig basis i dag. Å flytte utleievirksomheten til sentrum
og Synnes park vil styrke tilgjengeligheten og attraktiviteten gjennom
samarbeid med en av aktørene som holder åpent rundt parken. Å tilby

utleie til besøkende på kommersielle vilkår vil sørge for økonomiske
rammer til å kunne gjøre tilbudet mer tilgjengelig i helger og ferietider,
samtid som tilbud kan styrkes for lokalbefolkningen (som gjerne får
«innbyggerrabatt»).

Å utvikle gamle Skåland Møbelfabrikk med museum, makerspace og
«byggepark» for barn har vært forsøkt igangsatt som separat prosjekt.
Tanken står seg meget godt – en møbelfabrikk som ser ut som
arbeiderne bare gikk til lunsj og ikke kom tilbake har stor egenverdi
som museum. Like viktig er å utvikle næringsvirksomhet rundt et
«viten- og aktivitetssenter» for alle aldre som spiller på
industrihistorien på Moi.

Norsk Brunbiesenter ønsker nå å etablere seg i Lund. Lund
Næringsutvikling har jobbet sammen med initiativtakerne over tid for å
få dette til, og pekt ut Moi sentrum som det åpenbare sted for et
besøkssenter/opplevelsesenter og næringsvirksomhet knyttet til
senteret. Med tilknyttet aktivitet på gårder rundt og egen
honningproduksjon spiller attraksjonen på lag med natur, landbruk,
lokalmatsatsning og verdiene i Magma UNESCO Global Geopark. Et
brunbiesenter vil styrke Moi som inngangsporten til det ville sydvest.
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Anbefalte tiltak og strategier for reiselivsutvikling i
Stasjonsbyen
• Betal kontingenten til Magma Geopark
• Sørg for at noen kan jobbe med utvikling og koordinering av reiseliv

i Lund. Dette er gjerne den samme som «pådriveren» i sentrum.
• Etabler Moi som ubestridt sentrum for lokalmatopplevelser i

Dalane / Magma Geopark
• Start etablering av Synnes park og gjestebrygge på Sagodden!
• Utstyrsbank for friluftsliv flytter kajakkutleie osv til sentrum, betjent

av næringsdrivende eller andre som holder åpent for publikum i
ferier, helger og kvelder.

• Etablere hensynsone i kulturmiljøet Stasjonsbyen og Nysted
• Åpne i plan for bruk av flere bygg i hensynssone
• Kreve næring eller publikumsfunksjon i første etasje i nybygg eller

der det er eller har vært næringsvirksomhet tidligere.
• Tilrettelegge for utsalg og serveringssteder med fokus på

lokalmat!
• -Stille høye krav til kvalitet i nye tilbud som krever

serveringsbevilling og/eller skjenkebevilling.
• Sterkt redusere bilens plass i Stasjonsveien.
• Etablere kulturløyper for arkitektur og industrihistorie.
• Pek ut en pådriver for å blåse liv i sentrum!
• Arrangere mange markeder og kulturarrangementer!
• Dekorere innfarten til Moi med flagg og faner som inviterer og viser

vei til Stasjonsbyen!
• Mange ladestasjoner på hovedparkeringsplasser i sentrum!
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Ønsker vi mer industri inn i tettstedet Moi, mer av det samme, vil
stedskvalitetene og attraktiviteten svekkes gjennom utbyggingen.
Støy, trafikk og arealbehov sørger for det. Selv om historien viser at
interessante lokalsamfunn har oppstått som følge av industrialisering,
er det nok svært sannsynlig at den æraen er over i Norge og på Moi.

Dette er imidlertid ikke til hinder for at det kan utvikles
industriområder utenfor sentrum, eksempelvis i
kryssområdene ved E39.

Også dagens fabrikker fører med seg en del støy,
både lyd og synsinntrykk. Spesielt gjelder dette
hvor boliger er planlagt kloss i industriområdet på
Haukland. Noe støy må påregnes fra store
arbeidsplasser, men noe kan også påvirkes og
reguleres gjennom planverk og god samhandling.
Viktigst er at ny bebyggelse med høy tetthet planlegges
riktig rundt industrien og tilfører estetiske kvaliteter og, så
langt mulig, støyskjerming.

Bedre integrasjon av industriarealene med resten av sentrum vil være
viktig for å utvikle gode klynger av nært samarbeidende bedrifter, og vil
også være viktig for god trafikkavvikling og videreutvikling av uutnyttet
areal og bygningsmasse.

All tungtrafikk til NorDan og Gilje går i dag direkte gjennom sentrum,
og påvirker skolevei og beboere negativt med hensyn på sikkerhet og
støy. Jernbane og elv er de største hindrene for bedre løsninger.

Ferdsel gjennom fabrikkområdet til NorDan er også begrensende for
bedre utnyttelse av området vest for fabrikken.

Tross ulempene, er eksisterende industri er en viktig del av
stedsidentiteten og det beste grunnlaget for å utvikle ny næring som

blir bærebjelken i lokaløkonomien de neste tiårene.

Det betyr slett ikke at mer industri av samme slag er et
mål. Målet vil være å bygge opp en sterk klynge av
tilgrensende virksomheter for teknologidrevet
produktutvikling, testing/praktisk utprøving og
produksjon av bærekraftig byggteknikk og
byggevare med hovedvekt på tre. En moderne
tilnærming til teknologi og bærekraft spiller på lag
med lokal industrihistorie, identitet og muligheter til
å utnytte lokale råvarer.

Skogbrukskommunen Lund har store treressurser med
uutnyttet verdiskapingspotensial. I tillegg finnes lokal stein

som kan utvikles som en potensiell ressurs i bygg.

En fokusendring fra ensartet produksjon til flerfoldig teknologiutvikling
er kritisk, og vil bidra til å gjøre bygda mer motstandsdyktig mot
svingninger i byggebransjen og mindre avhengig av enkeltbedrifter.
Mulighetene i et høykompetent og godt integrert utviklingsmiljø i
kombinasjon med nærheten til to byregioner vil gjøre Moi mer
interessant for arbeidstakere og nye virksomheter.

Industri og industriell tjenesteproduksjon

... utvikle en
sterk klynge av

tilgrensende
virksomheter for
teknologidrevet

produktutvikling, testing
utprøving og produksjon av

bærekraftig byggteknikk
og byggevare med
hovedvekt på tre.
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Eksisterende kompetanse, kontakter og fasiliteter i hos de
eksisterende virksomhetene er gode forutsetninger for at dette skal
lykkes. Fylkeskommunen har allerede tent på idéen.

Industrihistorien er viktig på Moi, og kan utnyttes for å tilføre nye
kvaliteter i gatebildet. Gatekunst, installasjoner og annet i fasader og
langs gang/turveier ved nedlagte og aktive industribygg kan løfte Mois
opplevelseskvalitet og estetikk for innbyggere og besøkende.

Tilgjengelig areal og mulig arealbruk

NorDans omlag 40 daa med flate tak er en uutnyttet og betydelig
arealressurs sentralt i sentrum. Verdien styrkes av spillvarme fra
fabrikkhallene og områdets uovertrufne synlighet fra
gjennomfartsårene. Aktuelle bruksområder må avgrenses mot
lastbæringsevne og potensiale for forstyrrelser i produksjon.
Energianlegg (sol) og drivhusproduksjon har vært nevnt som mulige
tiltak med høy signaleffekt. Sistnevnte framstår som en god mulighet
for gjenbruk av matjord, med betydelig markedsføringseffekt.

Takflater kan også tenkes som sekundært parkeringsareal om besøks-
og befolkningsveksten tilsier det.

Nordvest for NorDans fabrikkbygning finnes omlag 10 daa uutnyttet
areal i det som var selve Skjerpeskogen. i dag er det dels opparbeidet
som grøntareal, men hovedsakelig inaktivt da konflikter med NorDans
produksjon hindrer adkomst.

Vurderes området som nytt næringsareal, er det åpenbare alternativet
som vil løse opp i adkomsten en egen bro til Nordan fra vest i området
Skjerpeskogen/Skulevold. Da fjernes samtidig det meste av
belastende tungtrafikk fra sentrale utviklingsområder for bolig. Dette
har vært diskutert tidligere uten å bli realisert - kanskje bør det tas opp
på nytt. Populær badeplass i Skjerpeskogen kan påvirkes om dette
realiseres, men tilrettelegging i Stasjonsbyen ved flomsikring vil kunne
avbøte negative konsekvenser.

Fra NorDans eiere har vi hørt antydet at det kan være aktuelt å omgjøre
en fabrikkhall til andre formål dersom forholdene ellers ligger til rette
for det. Det er både et tegn på vi ikke skal forvente videre utbygging av
denne virksomheten på Moi, men også at vi ikke trenger se langt ut av
sentrum eller omgjøre uberørt natur for å møte et framtidig behov for
næringsareal.

Fabrikkhaller vil være godt egnet for verksteder og testproduksjon i
næringer som grenser til dagens vindusproduksjon. NorDans sørlige
del mot Timrevik er også en attraktiv plassering for en framtidig
dagligvarebutikk sentralt i sentrum.

Framtidig omlegging av E39 vil med stor sannsynlighet medføre
nedklassifisering av dagens E39 til fylkesveg og betydelig redusert
trafikk. Omlegging til fylkesveg åpner etter vegloven for at
fylkeskommunen kan senke byggegrensene inntil 15m fra normalt
50m. Dette åpner sammen med ny parkeringstruktur nye muligheter
for arealgevinst og nybygg.
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Med dette det rom for flere nybygg som kan romme et tresifret antall
andre arbeidsplasser på Haukland, i både små og store virksomheter,
utenom de to store industrianleggene.

Hensyn og styrende strategier knyttet til industri:
• Mer industriareal er ikke en aktuell problemstilling innenfor

sentrumssonen, men dagens industriareal kan utnyttes bedre til
ulike formål.

• Ved eventuelle utvidelser eller endringer av eksisterende fabrikker
må krav til støydempende tiltak, transportløsninger og
fasadeestetikk/oppmykende tiltak veie tungt.

• Spesielt på Haukland bør man prioritere skjermende tiltak mellom
Haukland industriområde og boligbebyggelsen i Storliveien.
Foretrukkent virkemiddel er fortetting med nye kontorbygg med
støyskjermende effekt og estetiske kvaliteter.

• Ny arealplan må ta høyde for bedre integrering av eksisterende og
framtidig industriell næring i sentrumsstruktur, spesielt med tanke
på persontrafikk og samhandling mellom næringsdrivende.

• Løsningene for tungtrafikk må optimeres så de påvirker skolevei og
beboere minimalt med tanke på sikkerhet og støy, og er mest mulig
effektive for bedriftene.

• Vi anbefaler også å ta inn retningslinjer om utsmykning av
industribygg i ny sentrumsplan, spesielt for fasadene vendt mot
offentlige arealer. Fabrikkfasadene kan med enkle grep tilføres
estetiske og kunstneriske kvaliteter som styrker bygdas visuelle
kvaliteter, eksempelvis gjennom utsmykning med gatekunst på
sentrale vegger.

Krav i plan / virkemidler
• Ny plasskrevende, transportintensiv eller støyende virksomhet må

ikke tillates innenfor sentrumsområdet, men henvises til egnede
industriområder andre steder i utkanten av Moi eller ellers i
kommunen

• Snekkerverksteder, testlaboratorier og mindre produksjoner med
hovedsakelig dagaktivitet legges spesielt til rette for, i bygg
kombinert med annen næring eller bolig.

• Strenge støykrav for eksisterende industri ved
ombygging/endringstiltak.

• Støykrav må følges opp med målinger og tilsyn gjennom året,
spesielt kveld/natt.

• I NorDans søndre del kan handel og tjenesteytende næring tillates
dersom framtidig utvikling tilsier det.

• Bedre for bedre integrering av disse, spesielt med tanke på
persontrafikk og muligheter for bedre samhandling med
tjenesteytende næring. I NorDans søndre del kan også handel og
tjenesteytende næring tillates dersom framtidig utvikling tilsier det.

• Fjerne tungtrafikk fra publikumsområde på Haukland
• Ny adkomst for NorDan over ny bro Skulevold
• Avstand for gående og syklende til/fra NorDan, spesielt fra

Haukland..
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Ny adkomst NorDan nord
Ny rekke små næringsbygg som

støyskjerm og estetisk løf
Ny adkomst Gilje

Parkerings/næringsbygg
Dagligvare Timrevik

Eksisterende bolig

Nytt boligprosjekt/fortetting

Bolig (primært)/næring

Handel (primært)/ bolig

Handel/tjenesteyting

Industri

Industrielle/B2B-tjenester

Park/grøntstruktur

Parkering

Jordbruk
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Servicefunksjonene på rådhuset

Rådhuset samler mange viktige funksjoner der det ligger alene på
«feil» side av elva. Du havner ikke på rådhuset med mindre du skal noe
på rådhuset. Den veien kråka flyr er det kort vei fra Stasjonsbyen og
mange arbeidsplasser. Men den opplevde avstanden er lang, veien ikke
innbydende og trivelig. Man kjører helst bil. Den står jo der man reiser
fra, og det er alltid parkering ved døra der man skal.

Flomsikring legger press på parkeringsarealet, og på rådhuset ryktes
det at det er lite plass til de som jobber der, og til stadig voksende
arkiver. Det finnes to gode alternativer til trangboddheten.

Det finnes to gode alternativer:

1. Legesenter, helsestasjon og NAV finner plass i Stasjonsveien 7.
Her er ledig plass og universell adkomst fra parkeringsplass.

2. Administrasjon/publikumsservice flyttes til Stasjonsveien.

Begge tiltak vil redusere parkeringstrykk ved rådhuset, styrke
servicetilbudet og generere økt aktivitet i Stasjonsbyen.

Alternativ 1 kan iverksettes på kort sikt, helt eller delvis. Det vil nok
medføre noe økte husleiekostnader, men løser uttrykte plassproblemer
og gir rom for ny organisering på rådhuset.

Alternativ 2 er omfattende, men en totalt sett bedre løsning for livet i

sentrum.

Næringshagen/Stasjonsveien 7 er dimensjonert for en etasje til,
mange kontorer er ledige. Her er rom for mange arbeidsplasser, lett
tilgjengelig for planlagte møter og delegasjoner med tog eller bil
utenfra, men skjermet for «unødvendig renn».

Kulturetaten finner et nytt hjem i eget kulturhus, samlokalisert med
bibliotek og kulturskole. Kulturhuset ville være åpent, og kunne lettere
brukes som ikke-kommersielt møtested av av andre.
Servicetorget har uansett et naturlig hjem sammen med biblioteket, et
publikumsvennlig sted der servicen står i høysetet. Dette blir det
naturlige midtpunktet i en ny sentrumsstruktur – med gode
åpningstider, informasjon og service til innbyggere og besøkende.

Dagens rådhus kan i dette alternativet gjøres om til attraktive
seniorboliger ved elva, samlokalisert sammen med legesenter og
eventuelt andre helsefunksjoner. Seniorboligene trenger ikke være
omsorgsboliger – de kan rigges for kommersielt salg.

Tiltakene kan alle være kostnadseffektive muligheter som styrker
servicetilbudet til publikum. De bygger opp om liv i sentrumsgatene.
Nærheten gir god samhandling mellom flere funksjoner enn i dag, og
endringen kan gjennomføres trinnvis.

Det er bare å pakke flyttekassen, Stasjonsveien ønsker velkommen,

Offentlige funksjoner i ny sentrumsstruktur
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Skole / folkehelse / kollektivtilbud
Kommunen har svært høye lønnskostnader i grunnskolen.
Hovedårsaken er at man prioriterer drift av to små grendeskoler. Man
har samtidig lave kostnader til skoleskyss o.a.

Hva kan man vinne på å invitere med Hovsherad på samutvikling med
Moi? Her er en mulig vinn/vinn-situasjon for kommune og innbyggere:

Få fylkeskommunen med på uttesting av varianter av «HentMeg», der
det er tilgjengelig transport i og mellom Hovsherad og Moi gjennom
dagen, kvelden og helgen. Bemannet tilbud på dagen, selvkjørende på
kvelden.

Det vil gi barn og unge adskillig bedre mulighet til å møtes og delta på
aktiviteter i respektive bygder utenom skoletid.
Også for foreldrene og eldre vil det bety nye muligheter til å delta i
samfunns- og kulturliv både på Moi og i Hovsherad. Spesielt for eldre
vil henting på døra kunne være en nøkkel for bedre folkehelse og
trivsel, som igjen vil gi framtidig økonomisk gevinst for helse- og
sosialsektoren.

Lokal medfinansiering kan sikres ved at skoler slås sammen
administrativt. Det trenger ikke bety nedleggelse av grendeskolen, som
også fyller viktige sosiale samfunnsfunksjoner i bygda. Med bare 10,8
kilometer og 13 minutter reisetid mellom skolene, og plass- og
oppussingsbehov på skolene på Moi kan det kan like gjerne bety å
flytte skoleaktiviteter fra Moi til Hovsherad.

Kommunen har lønnsutgifter bortimot 10 millioner over snitt i KOSTRA
gruppe 2. I 2017 kostet det i snitt 2,3 millioner inkludert
personalkostnader å drive en buss, i følge Kjell-Magne Rystads kronikk
i Nettavisen. Finnes her en mulighet for å drive skoler mer rasjonelt,
styrke folkehelse og trivsel, og samtidig spare penger? (Kilde:
https://www.nettavisen.no/nyheter/elektriske-busser-kan-gi-40-
prosent-dyrere-busstransport/3423626218.html)

Framtidige offentlige bygg – bygg oppover og bygg
sammen, ikke bygg utover

Utvikling av skolebygg og omsorgsbygg er utenfor pilotgruppas
mandat. Funksjonene er likevel viktig for sentrum og tettstedet. Når
funksjonene skal rustes opp, utvides eller bygges nytt, må koblingen
mot sentrum, boområder og andre sentrale funksjoner styrkes.

Et Moi som skal fungere og legge til rette for vekst, må være kompakt
og arealeffektivt.

Nytt areal på Moi er begrenset, og flytting av arealkrevende
funksjonene som skoler og idrettsanlegg er ikke en relevant diskusjon.
Bygg derfor offentlige bygg (skoler, omsorgssenter) og parkeringsareal
i flere etasjer heller enn å beslaglegge større arealer.

Integrer gjerne skoler, boliger, idrettsanlegg og omsorgsfunksjoner
med andre tilgrensende bygninger, og skap vinn-vinn-situasjoner!





Interntransport og parkering
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På Moi har vi planlagt for biler og trafikk, og det har vi også fått.
Tidligere i kapittelet ser vi at de store trafikkdrivende
tettstedsfunksjonene er planlagt rundt bruk av egen bil. De myke
trafikantene er jevnt over underordnet bilen, også der gang- og
sykkelveier finnes. Enorme arealer beslaglegges av
parkeringsplasser.

Omlegging til en rasjonell trafikk- og parkeringsstruktur er uten
sidestykke den største utfordringen som må løses for å kunne
realisere nye, gode løsninger for et trivelig og funksjonelt Moi.
Befolknings- og kundegrunnlag på Moi er begrenset, og mye aktivitet
baseres på bilbruk til og fra enkeltgjøremål. Avstander, opplevde og
reelle, øker ikke bare bilbruken, men også terskelen for sosiale møter,
deltagelse i kulturliv og drop-in besøk hos detaljhandlere og
serveringssteder.

Trafikkarealene på Moi er fordelt på mange hender. Kommunen
kontrollerer bare en brøkdel. Fylkeskommune, BaneNor, Nordan, Gilje,
Coop m.fl. forvalter her store verdier og et stort ansvar. Utvikling vil
kreve aktivt samarbeid mellom partene, og det må presenteres
løsninger som ivaretar eller styrker alle parter.

Man må finne vinn-vinn-situasjonene som løser det reelle
parkeringsbehovet, samtidig som partene får noe mer igjen.

Gående og syklende

Asplan Viak lanserer begrepet «5-minuttersbyen» i sin stedsanalyse.
Det er i teorien maks 5 minutter på sykkel fra hoveddelene av Moi til
Timrevik, det «mest sentrale stedet» på Moi. Også for gående er
avstandene akseptable innenfor rød sone, der terreng og
høydeforskjeller er overkommelige. Underforstått er dette arealet som
bør fortettes og utvikles videre. Moi ligger optimalt til rette for bruk av
sykkel, heter det.

En del moiere vil nok si seg uenig i deler av dette på en av mange våte,
forblåste høstdager. Bakker og kneiker gjør at forutsatt snitthastighet
16km/t ikke er realistisk for store deler av befolkningen, på enten tur
eller retur. Gange og sykkel oppleves av mange som et lite attraktivt og
funksjonelt alternativ på Moi, blant annet på grunn av dårlig
tilrettelegging på målpunktene, «hull» i nettet og at bilen har forrang de
fleste steder.

Elsykkelens frammarsj, nye planleggingsstrategier og god
tilrettelegging må avhjelpe dette.

Regionalplan for Dalane er klinkende klar på at mest mulig av veksten i
interntransporten skal tas med flere gående og syklister.

«Dersom tilrettelegging for flere gående og syklister skal ha god effekt,
må arealbruken samtidig bli utformet slik at det blir flere korte reiser i

Miljøvennlig og trygg interntransport
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dagliglivet. Dette innebærer at boligbyggingen bør være kompakt og
skje i gangavstand til sentrum. Handel og andre virksomheter med
mange besøk eller arbeidsplasser bør være lokalisert i by- og
tettstedsentrum.», heter det.

Statens Vegvesens sykkelhåndbok påpeker at det er viktig for sykkel
som alternativ til bil at det finnes få hindringer og punkter som krever
oppbremsing, eller på andre måter reduserer hastighet og
framkommelighet. Eksempler er stigninger, bommer, kryss, skarpe
svinger og overganger hvor bil har forrang. Det innebærer visse
endringer fra i dag.

Gode estetiske løsninger er også viktig for å velge sykkel eller gange
framfor bil. Når du kommer fram skal sykkelen også plasseres et sted.

Fylkeskommunens tilretteleggere har snakket varmt om gatepreg,
oppmyking og attraktivitet for myke trafikanter. Vegansvarlige i fylket
går tilsynelatende i en annen retning. Det lille som var av estetiske
lyspunkter i sykkelveinettet langs fylkesveien ble rasert i 2018 og 2019
– først alle trær, deretter gresset i rabatten i 2019. En naken sykkelvei
med stygge, brune sår står igjen.

Nye iverksatte og/eller planlagte boligfelt på Øvre Haukland og ytterst
på Lundestranda bidrar til å tøye strikken med tanke på folks vilje til å
velge aktivtransport framfor bil. Opplevde avstander blir for lange.

På Moi sammenfaller innfartsveiene for gående og syklende med
utfartsveier til attraktivt turterreng. I dag er disse utfartsveiene
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kjedelige og uinteressante, eller har opplevde hull. For mange bruker
derfor bilen for å komme seg ut til der turen starter, selv om det er fullt
innen rekkevidde.

Å utvikle attraktive innfartsveier for gående og syklende mot sentrum
vil også ha en gunstig effekt på turveiene: et flerarmet,
sammenhengende og variert turveinett med nav midt i sentrum blir en
realitet.

Dette er nærmere beskrevet i tiltaket «en blågrønn akse gjennom Moi»

Kollektivtransport
Det er bred politisk støtte om å jobbe for forlengelse av Jærbanen til
Ualand og Moi for å kunne utnytte Moi sentrale plassering som
attraktivt bosted for pendlere.

På tross av forventninger til ny E39, finnes muligheter for at jernbanen
kan ta en sterkere posisjon i Moi i framtida.

Konsekvensutredningen for ny E39 beskriver stor usikkerhet rundt
framtidig kollektivtilbud. Reisetid med ekspressbuss vil gjøre det til et
attraktivt tilbud på de lange reisene mellom Stavanger og Kristiansand,
men disse bussene vil få færre tettsteder å betjene mellom
endepunktene. Jernbanen betjener tildels andre geografiske markeder
(Jæren og indre bygder i Agder), men vil svekket som reisemiddel på
lengre reiser Nord-Jæren – Kristiansand. Toget kan imidlertid bli
styrket på mellomdistansene, avhengig av kombinasjonen
reisetid/pris/rutetilbud.

Slike små selvgående kjøretøy og andre varianter av fleksible, tilpassede
kollektivtilbud er svært aktuelle og viktige for å redusere bilens dominans
på Moi.

Slike løsninger gjør det mulig integrere eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne bedre i samfunnslivet.
Det blir mulig å styrke bånd og samhandling mellom Moi og Hovsherad
når det gjelder skole og fritid, i tillegg til at tilbudet vil knytte opp
innbyggere og besøkende mot framtidig kollektivknutepunkt på Moen.

Det kan rett og slett bli en vinner for både samfunnsøkonomi og trivsel!

Foto: Elisabeth Tønnesen / ©Kolumbus
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En annen årsak er jernbanen som attraktiv reisemåte i forbindelse med
utvikling av reiselivsnæring og opplevelsestilbud med utgangspunkt i
Moi sentrum.

Det forventes en økning i andre kollektive tilbud i framtida, spesielt
kostnadseffektiv nærtrafikk med mindre, gjerne selvgående kjøretøy.

Kolumbus har prøvd ut «HentMeg» - kollektivreiser på bestilling - i
blant annet Sauda. Her hentes og leveres reisende dør til dør innenfor
avtalt tidsrom og til busstakst.

Regionalplan for Dalane peker på at dette også kan prøves ut i Dalane.

Varianter av dette vil spesielt gjøre det lettere for eldre og personer
lette funksjonsnedsettelser å delta i samfunns- og sentrumslivet, og
må antas å ha en svært god folkehelsevirkning. Kveldsdrift vil senke
terskelen for å ta i bruk kultur- og serveringstilbud i og utenfor
sentrum, og kan være et godt alternativ til «Heim for en 50-lapp» for
hele befolkningen, ikke bare for ungdom.

I forslag til kommunedelplan for ny E39 er det innarbeidet nytt
kollektivknutepunkt ved krysset på Moen. Dette vil betjene både Moi
og Hovsherad, i alle fall med ekspressbusser. Her vil det være viktig å
etablere skyttelbusser som betjener knutepunktet og
vegservicestasjon for å trekke besøkende til Moi sentrum. Også for
holde bilbruken nede, og for å gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig for
mennesker er en skyttelbussordning essensielt.

Kollektivtilbud – og knutepunkt

Moi stasjon bør forankres og gjenskapes som en tydelig og
sentral kollektivterminal i Moi sentrum, både for lokaltrafikk,
regionaltrafikk og som utgangspunkt for utflukter innenfor
reiselivsnæringen..

Det bør umiddelbart settes i gang prosess for å få til utprøving av
HentMeg og/eller selvkjørende shuttlebusser på Moi. Sett dette i
sammenheng med skole, fritidstilbud, aktivitet i sentrum og tilbud for
eldre, og det vil fort være meget god økonomi i det.

I sentrum legger dagens bussløsning på Moi stasjonen beslag på
svært mye areal midt i «indrefileten» av Moi og er ineffektiv for
bussreisende. Det finnes få gode løsninger her som tillater
dimensjonerende vendesirkel for buss (25m). Det finnes imidlertid én
løsning som gir gevinst på kjøretid, arealbruk og tilgjengelighet.

Løsningen er enkel, krever minimale inngrep og er vist i skisse til høyre.

Ved å legge busstoppet ved siden av stasjonsbygningen spares
kjøretid, areal og man får en tydeligere tilknytning til felles venterom
o.l. Areal som frigjøres inngår i ny forbedret parkeringsløsning.

Formodentlig styrkes synlighet og tilgjengelighet til kollektivtilbudet på
Moi, som igjen kan styrke bygdas sak i kampen om et bedre rutetilbud.
Det legges godt til rette for fremtidige skyttelbusser / lokaltrafikk.



156

Turistbussparkering anvises til stasjonen. På kort sikt gis mulighet for
av/påstigning ved torget.

Foreslått løsning har større snusirkel for buss enn i dag, og krever i
første omgang bare små overflatejusteringer på ca 40m2 i
blomsterbed og «park» i kryss Stasjonsveien.

I tillegg må snusirkel anordnes i kryss i Timrevik. Dette arbeidet kan
ses i sammenheng med senking av kulvert i Timrevik og/eller
massetransport i flomsikringsarbeid og foreslått sykkeltrasé.
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Parkeringsstrategi

Det er til enhver tid kraftig overkapasitet på parkeringsplasser på
Moi. Dette er godt dokumentert med flyfoto fra ulike år, skriver
Asplan Viak i sin stedsanalyse.
Egne observasjoner i gata bekrefter dette.

Årsak og konsekvensene beskrives godt i høringsdokumentet til
Regionalplan for Dalane:

«Til nå har det vært vanlig i arealplanleggingen at
parkering tilknyttet virksomheter og funksjoner er
dimensjonert hver for seg. Dette innebærer at mye
areal med sentral plassering blir brukt til
biloppstilling som sjelden blir nyttet fullt ut. Dette
har gitt oppstykkede sentrumsområder og gjør det
vanskeligere å utvikle gode møteplasser. I tillegg
inviterer ikke slik arealbruk til å gå eller sykle, og
heller ikke til opphold i særlig grad. Det gir også dårlig
samfunns- og privatøkonomi å bruke verdifulle
sentrumsarealer til parkering.»

Det er liten grad av samtidighet når det gjelder høyt parkeringstrykk
hos de enkelte aktørene. I praksis er det plasser nok til at hver eneste
husstand på Moi kan parkere i sentrum på samme tid, med mange
plasser til over. Det er vanskelig å anslå det reelle behovet for antall
parkeringsplasser, sett opp mot potensialet for andre transportmidler
enn bil, og uten at ambisjoner om vekst i folketall og besøk er bestemt.

Det er imidlertid hevet over tvil at en strukturendring er helt nødvendig
og at det totale parkeringsarealet altfor stort. Det kreves en mer
rasjonell struktur. Dagens parkeringsregime er både et problem og en
stor mulighet; betydelig areal kan frigjøres til andre formål i sentrale
sentrumsstrøk.

Hovedvirkemiddel er parkering i mer konsentrerte P-anlegg, og
sambruk av parkeringsplasser. Å tilrettelegge for sambruk av

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

Som strakstiltak bør en rekke parkeringsplasser
fjernes både på Haukland og i Stasjonsbyen, og
gjerne erstattes med installasjoner eller aktiviteter
umiddelbart og så langt mulig..

Samtidig må det sikres reserver til boligbygging og
spesielle anledninger. Skissert boligplan vil medføre økt

behov for beboerparkering. Noe av dette må løses innenfor
felles parkeringspool.

På gateplan anbefales å etablere sambruksområder med fleksibel
møblering, urtekasser og pullerter tillater fleksibilitet med parkering.
Man kan tilpasse parkeringsareal etter sesong og spesielle
anledninger. Dette gjelder spesielt Stasjonsbyen, men kan være aktuelt
på Haukland mellom dagens Coop og Sion.

Det gir dårlig samfunns- og
privatøkonomi å bruke

verdifulle sentrumsarealer til
parkering
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Det viktigste tiltaket er at privat og offentlig parkeringsareal i Moi
sentrum må ses under ett. Det må inngås avtaler med private og andre
offentlige grunneiere som ivaretar blant annet:

Plasser knyttet til private arbeidsplasser, spesielt NorDans sørligste del
ved Timrevik, gjøres tilgjengelig for offentligheten og inngår i den
samlede poolen.

Plasser til publikumsfunksjoner på Haukland, inkludert Coop, Sion og
aktørene ved Tangelandsfabrikken inngår i felles pool med
gateparkering.

Båndlegging på offentlige parkeringsplasser fjernes, med mulig unntak
for privatboliger etter gjeldende parkeringsnorm.

Ved nyutbygging/transformasjon av bygg rundt løses et eventuelt
framtidig økt parkeringsbehov i konsentrerte parkeringsanlegg under
bakken eller integrert i bygningsmassen.

Anbefalt løsning for parkering Stasjonsbyen og Haukland:
Hovedparkering i Stasjonsbyen konsentreres om stasjonens sørlige
del. Flere plasser kan gjøres tilgjengelig i samarbeid med BaneNor.
Med foreslått løsning for kollektivknutepunkt har området har
potensiale for 40 flere plasser med dagens bygningsmasse, Det
anbefales å ikke bygge ut alle, men beholde en god reserve (eks.
framtidig beboerparkering). Ved sterk vekst i besøkstall kan det
etableres parkering over to plan i på stasjonen.

Timrevik beholdes som sekundærparkering i den skala
flomsikringsplanen tilsier det, begrunnet med tanke på Timreviks og
sentralitet i forhold til arbeidsplasser og publikumsfunksjoner ved
bedehus, rådhus, stasjon og Stasjonsveien. Ved behov, og ved
etablering av dagligvare i Timrevik kan antall plasser opp økes
gjennom bruk av takflater eller annet areal nord/vest for kryss i
Timrevik

På Sagodden fjernes parkering fra lommene langs Moisånå og
erstattes med Synnes Park. Langs Brekkebekken ivaretas parkering på
sesongbasis (vinter) etter behov, i kombinasjon med torghandel
sommerstid.
Ved Henriksen stenges torget for heltparkering, mot at det sikres
av/pålessing nær inngang.

Ny parkering i Mellomrommet betjener både NorDan og Haukland via
ny kulvert i bekken.

På Haukland anmodes aktørene sterkt om å la sine private plasser
inngå i felles, offentlige parkeringsarealer, samtidig som arealer
frigjøres for nye formål og området gis et triveligere gatepreg.
Med anbefalt vekststrategi bør det vurderes P-hus over flere plan. Se
detaljutsnitt.

I kart viser klare blå felter foreslått parkeringsareal som inngår i felles
«pool», inkludert reserver for framtidig bruk.
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lll

P-plass/p-hus 2 plan 20-60p
Gate/sambruksområde ca 25

Haukland primær 1-3 plan - 60-200p
Mellomrommet ca 25p

P-tak (reserve)
Timrevik, ca 50-70p

Brekkeveien (reserve)
Moi Stasjon, inntil 60p

Offentlige parkeringsarealer
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Fiks opp stedet med størst friksjon for myke trafikanter

Flere steder på Moi er veiene tilrettelagt for rask transport med bil,
uavhengig av hva fartsgrensen sier. Flere steder mangler merkede
fotgjengeroverganger der folk ferdes og naturlig krysser fylkesveien.
Overganger og kryssløsninger er utelukkende opparbeidet på bilens
premisser, og skaper usikre og utrivelige forhold for myke trafikanter.
Alle disse forholdene fortrenger gang- og sykkeltrafikkens muligheter
til å lykkes i sentrumsområdet – bilen har for gode vilkår i dag.

Kryssing E39 – Kiwi (1): mange ulykker. Del av viktig turveistrekk. Senk
fart, etabler! fotgjengerovergang.

Krysset Coop/Sion/Gilje (5 og 6): Direkte farlig. Førsteklassinger
krysser uoppmerket fylkesvei til umerket busstopp ved Sion for
skoleskyss. Samme sted krysser og leker mange barn og unge som
samles ved Coop og Sion. Dårlig sikt fra Øyevollveien mot vest,
syklister kommeri stor fart.

Innkjøring Coop (7): Innkjøring til Coop er usynlig og unaturlig.
Opphoping og konflikter daglig ved bilverkstedet/drivstoffanlegg . Løs
med rundkjøring direkte i krysset.

Sletteveien / Hauklandsveien (8): Ved Sletteveien krysser ikke bare
gang/sykkelveien. Mange krysser også Hauklandsveien her – til
boliger og snarveien til YX. Det finnes ingen merking.

Kryssingen mellom Kiwi og sykehjemmet (9): Påpekt av eldrerådet

som problematisk, konflikter mellom syklister i høy fart og fotgjenger,
og myke trafikanter og biler.

Timrevik (2): Uhensiktsmessige overganger, tung trafikk, dårlig sikt.
Konflikter mellom myke trafikanter og biler, syklister og fotgjengere i
kulvert.

Mellomrommet (4): dårlig sikt, konflkter mellom syklister og
fotgjengere i kulvert. Utrivelig uten interessepunkter.

Krysset Sagodden/Stasjonsveien (10): krapp sving, dårlig sikt. Svært
trangt for fotgjengere og syklister.

Fløyveien/Brekkeveien (3): Den lange omveien om Timrevik gjør at
gående og syklende fra Haukland Øst og Øvre Stranda velger bilen -
eller velger vekk sentrum . Løs med gangbro.

Lundheim/Leidingshaugen (ikke vist): Ingen tilrettelegging for myke
trafikanter på den mest kritiske strekningen. Skarpe svinger og dårlig
sikt. Kritisk men lite funksjonell innfartsvei til sentrum for et høyt antall
personer,. Mange barn og unge i boligfeltet, rullestolbrukere ved
Lundheim folkehøgskole. Høy trafikk til viktige turområder i lysløypa i
Lundheimsskogen,. Konfliktsituasjoner vil øke med ny sykkelpark i
Lundheimsskogen.
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Å utvikle attraktive innfartsveier for gående og syklende mot sentrum
vil også ha en gunstig effekt på turveiene: et flerarmet,
sammenhengende og variert turveinett med nav midt i sentrum blir en
realitet.

Her bindes turområder, grøntområder sentrumsdelene og
boligområdene sammen i Synnes park. Turveinettets kjerne følger
vannveiene, fra ytterst på Lundestranda langs Lundevann, via Moisåna
til Timrevik og videre langs Hauklandsbekken. Undeveis går armer ut
langs Lundevann mot Hamre, fra Målåna mot Heiavann, og med bedre
forbindelser fra sentrum mot Lundheim og Leidingshaugen.

Et slikt sammenhengende nett vil bety et stort løft for Moi som
målpunkt for besøkende utenfra. Ved å starte turene fra sentrum,
trekker vi besøkende kunder til sentrum og skaper på liv og klingende
mynt i kassen. For lokalbefolkningen vil det bli lettere å gå på tur, treffe
folk tilfeldig og folkehelsa vil få et godt løft.

Virkemidler for å få dette til er blant annet kulturløyper og estetiske
oppgraderinger i sentrumsområdet og langs «transportetappene»,
samt trafikksikringstiltak som beskrevet under neste overskrift.

Med ytterligere fylling av noen «hull» i sammenheng med utbygging av
nye boliger og som enkle merkingstiltak får vi etablert flere attraktive
rundløyper av ulike lengder, noe som er er savn i dag. Flere steder vil
de fleste gå samme vei tilbake idag, dels pga av den attraktive
strekningen slutter og dels pga lengde på rundløypene.

Nøkkeltiltak for å få løse dette fullt ut:

• Nystedveien mykes opp med beplantning, benker som en naturlig
forlengelse av Nøkkenveien mot sentrum, gjennom Synnes park og
videre langs elva mot Skjerpeskogen og på sikt «kongeveien» mot
Holamoen.

• En fungerende, trygg og estetisk tverrforbindelse mellom
Stasjonsbyen og Haukland – se «Trafikkavvikling Mellomrommet».

• Lundheim og Leidingshaugen: trygg gang/sykkelvei
• Tverrforbindelse ved Kiwi: fotgjengerovergang over E39 som kritisk

trafikksikringstiltak
• Hauklandsbekken: ny tursti langs bekken i sammenheng med

flomsikring. Denne blir en livsnerve i ny utbygging på Haukland,
men viktigst – den er enkelt tilgjengelig fra omsorgssenteret på
Haukland. Stiene kobles mot Haukland Øst og Hauklandsheia nord
for everket for attraktive utfartsveier.

• Brekkeveien/Fløyveien mot Varden: det viktigste hullet å fylle. Her
ligger adkomsten klar, men det mangler avtale med grunneier. I dag
må man kjøre til parkeringsplass ved E39 eller utfordre skjebnes til
fots langs E39 eller i ulendt terreng. Avtale med aktuell grunneier
om tilkomst til Fløyen/Varden via Fløyveien eller kulvert i
Brekkeveien er nødvendig.

• Skiltet sti fra prestegården via Haien til lysløypa
• Skiltet forbindelse mot lysløypa i Lundskogen fra enden av

Nøkkenveien på Lundestranda.
• Opparbeide Hauklandsveien som trivelig gate

I tillegg, det åpenbare: Det trengs skilt og kart ute i terrenget og i
sentrum! Skiltutforming bør/må skje i koordinasjon med Magma
Geopark for best mulig totalvirkning.

En blågrønn akse for myke trafikanter
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Sambruksområde i Stasjonsbyen

Stasjonsveien bør ikke stenges for biltrafikk i første omgang.
Det bør imidlertid etableres et gatetun eller sambruksområde der
biler og myke trafikanter tilpasser seg hverandre.

Trafikkavvikling og parkering i Stasjonsveien har vært gjenstand for
mang en diskusjon i gruppa. «Miljøgatas» utforming har vist seg å ikke
være effektivt nok for å dempe trafikkmengde, hastighet og uønsket
parkeringsadferd.

Diskusjoner i gruppa har fulgt to hovedlinjer:

• Rute gjennomgangstrafikk over stasjonen og stenge gata for
trafikk hele eller deler av året.

• Omskape søndre del av Stasjonsveien til gatetun eller «trafikalt
sambruksområde/Shared Space» med betydelig fartsdempende
tiltak, og myke og harde trafikanter ferdes på like vilkår – ingen har
fortrinnsrett.

Å stenge gata for trafikk viser seg svært betent i lokalmiljøet, og
grenser mot sosialt og politisk selvmord på kort sikt. Alternative
omkjøringsveier er ikke fullgode.Gruppa heller derfor mot alternativ 2.
Så lenge vi får orden på parkeringssituasjonen og legger godt til rette
for syklende og gående, vil dette dempe trafikkbelastningen og gi en
levelig og fleksibel løsning uten opplevd «tvangsbruk». For at tiltaket
skal ha god effekt, kreves at parkeringsplasser på Sagodden fjernes så
gjennomgangstrafikken i gata minkes.

Et sambruksområde bør også vurderes etablert som en del av bolig- og
parkeringsstrategien på Haukland for et tiltak for trivsel og virkemiddel
for å øke terskelen for å bruke bilen til de korteste turene. På Moi skal
tiltaket begrense kjørendes fart betydelig i to områder som også har
gjennomgangstrafikk fra boligområder. Intensjonen er å skape trivelige
uteområder og gjøre det lett å velge vekk bilen når målet er sentrum,
uten at annen ferdsel blokkeres.

Overgangsbro Moi stasjon
Overgangsbru over jernbanen for syklende og gående ved Moi stasjon,
tvers over til Fløyveien/Brekkeveien bør etterstrebes. Brotypen finnes
på en lang rekke jernbanestasjoner rundt om, og kan være et relativt
rimelig virkemiddel. Mulig plassering vises kart over ny
kollektivløsning på neste oppslag..

En slik tverrforbindelse vil sørge for betydelig enklere adkomst til
Stasjonsbyen fra viktige boområder på Haukland Øst og Øvre Stranda,
og underbygger satsning på fortetting med urbane bygg i Brekkeveien-
området. Tiltaket forenkler også adkomst fra sentrum for turgåere til
Varden.Løsningen oppfordrer til bruk av sykling og gåing, og man vil
havne midt i «smørøyet» i det nye sentrum.

Tiltaket bør søkes delfinansiert av Rogaland Fylkeskommune og
BaneNor/Jernbaneverket Fylket – trafikksikkerhet. Det avlaster en
flaskehals i fylkesveinettet og legger til rette for befolkningsøkning og
satsning på Moi som bosted for pendler – som igjen øker Moi stasjons
attraktivitet som stoppested og investeringsobjekt.
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Sambruksområde
Statens Vegvesen skriver dette i kap. B5 i håndbok N100 om
vegnormaler (2018):

«Krav til Gater uten spesiell prioritering (sambruksområder)

I sambruksområder har ingen trafikantgrupper regulert prioritert. Alle
trafikantgrupper er likestilt og må tilpasse seg hverandre.

Sambruksområder er først og fremst et rom for sosialt liv, opphold og
byliv, og de trafikale funksjonene er tonet ned. Utformingen av
sambruksområder er primært uten oppdeling i gang- og kjørearealer, og
uten skilt og oppmerking. Ferdsel i disse områdene skjer ved samspill
og interaksjon mellom trafikantene og fordrer lav fart.
Sambruksområder utformes på en slik måte at kjørende velger et
fartsnivå på 15- 20 km/t. Gaten angir ulike soner ved hjelp av variasjon i
gatebelegget. Gategulvet er flatt uten kantstein eller nivåforskjeller.»

Transportøkonomisk institutt skriver på sin side tiltak.no:

«Et vellykket sambruksareal bidrar til å skape et trivelig bymiljø med
estetisk flotte trafikkarealer og byrom, som egner seg til opphold,
handel og rekreasjon for byens beboere og besøkende.» (..) Inn mot
området er det gjerne anlagt ulike fartsdempende tiltak som humper,
innsnevring og portaler.»

«Det kan være nødvendig å styre fotgjengerstrømmene til utpekte
steder eller styre biltrafikken til bestemte deler av et torg. Dette kan
gjøres ved bruk av pullerter, lav kantstein, ulike former, farger og
mønstre på belegg samt blomsterkasser og annen møblering.»

På Moi må det tas spesielt hensyn til universell utforming, som kan
være en utfordring om områdene blir store og utflytende. En mulighet
for å sikre framkommelighet og orientering er bruk av taktile materialer
og naturlige ledelinjer.
Kongstanken med sambruksområder er at det kan løses uten særlige
fysiske inngrep annet enn strategisk møblering, beplantning og
markører når du entrer området. Med hensyn til møblering er man
allerede et stykke på vei med innkjøpte herlige friske gule og grønne
møbler, og utplassering av blomsterkasser.

Foto: Tactical Auckland http://activateakl.work
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Trafikkavvikling i Timrevik og Mellomrommet
Kart finnes i detaljutsnitt for Mellomrommet noen sider lenger bak.
Foreslått tiltak kan oppsummeres i 5 punkter:

• Ny kulvert for gang/sykkeltrafikk ved Nordan/Hauklandsbekken.
• Ny bro/overgang/rampe over fylkesveien i Timrevik parallelt med

jernbanen, og på tvers av Stasjonsveien
• Frigjøre trafikkareal mellom Gilje og Sion til nye formål.
• Rute all tungtrafikk til Giljes industriområde via mellomrommet, og

ikke gjennom Hauklandsveien forbi Coop og Sion er mange barn
ferdes.

Løsningen kan med fordel gjennomføres sammen med flomsikring, og
styrker virkningen dersom man

• Klarer å senke farten på dagens E39 til 50km/t mellom Kiwi til etter
bro ved Fløyveien

• Etablerer fotgjengerovergang i 50-sone ved Kiwi
• Etablerer rundkjøring ved innkjøring til Moi.

Løsningen for gående og syklende innebærer at trafikken rutes
gjennom samme kulvert som Hauklandsbekken under jernbane,
avkjøringsrampe og E39. Grovmålinger tilsier at det tilstrekkelig - men
ikke rikelig - høyde ved å senke elvebunnen bare få centimenter.

Gangdekket i kulverten er stålrist eller lignende som oversvømmes ved
flom. Kulverten stenges da med automatisk bom, og trafikken ledes
“gamleveien”.

Løsningen må utredes, men på bakgrunn av befaring og skal det være
gjennomførbart gitt tilstrekkelig høyde ved kontrollmåling

Totalt utbygget som foreslått, vil løsningen gi blant annet følgende
fordeler.

• Integrere både NorDan og Gilje betydelig bedre i
sentrumsstrukturen, og åpner for bedre samhandling mellom
spesielt NorDan og ny næring på Haukland.

• NorDan museum kobles tydelig mot dagens virksomhet med
attraktiv tilfartsåre.

• Mer enn halvering av avstand fra bro ved Nordans admbygg til
referansepunkt ved Coop. (ca 250meter spart).

• Kostnadseffektivt ved koordinering med flomsikring av
Hauklandsbekken (kulverter under broer/ramper E39).

• Fjerner fire trafikkfarlige punkter for gående/syklende (2
underganger, to overganger i Timrevik og ved NorDan)

• Raskere akse for gjennomgående «aktiv transport».
• Fjerner trafikkareal, tilfører reelt nyttbare arealer på Haukland
• Fjerner tungtrafikk fra Skulevold (det er færre berørte i

«mellomrommet»).
• Utnytter overskuddsfjell fra flomsikringsprosjektet.

Å få etablert 50-sone og rundkjøring, vil i tillegg

• senke støybelastningen fra veien, som i dag er betydelig
• sikre den ulykkesbelastede kryssingen ved Kiwi
• fjerne tungtrafikk fra publikumsområder.
• la Moi starte omstilling med fortetting av næringsområder ved Gilje
• formodentlig redusere gjennomgangstrafikk i Hauklandsveien når

man etterhvert legger all lokaltrafikk over rundkjøringene.
•
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Det foreslås å legge gang- og sykkeltrafikk i samme kulvert som
Hauklandbekken mellom NorDans administrasjonsbygg og Sion. Ved
flomsikring senkes elvebunnen noen få centimenter, og gir plass til dekke
(rist) som oversvømmes ved høy vannføring.





Områder / detaljutsnitt
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Stasjonsbyen bygges opp som det ubestridte sentrum for
folkeliv,handel, kultur og reiseliv på Moi. De sentralene grepene
er Synnes park, sambruksområde i Stasjonsveien og
overnattings-/serveringstilbud. Hensikten er å utvikle aktiviteter
og servicetilbud i en slik grad at det lokale sentrumslivet og
besøksnæringen støtter opp hverandre.

De røde ganglinjene viser hvordan parkering (lyseblått), funksjoner og
aktiviteter knyttes effektivt sammen innad i området. Men også svært
mange boliger rundt vil få umiddelbar nærhet til sentrumsområdet via
gangveier, noe som ikke er tilfellet i dag.

Fortetting og kombinert bolig/handel i området gir gode muligheter for
å utvikle nye handel og serveringstilbud rundt områder med høy

aktivitet og i mindre konflikt med biltrafikken.

Skarpe øyne vil se at veitraseen ved Henriksen er lagt noen meter mot
sør for å få plass til korttidsparkering og bedre sikt i krysset. Innenfor
Synnes park finnes torg, badeplass, gjestebryggeog ulike aktiviteter.
Det er rom for å etablere en konsertscene innenfor parken.

Besøkstrafikk til Stasjonsbyen fra framtidig E39 skiltes om Skulevold,
en attraktiv innfartsvei som heller ikke belaster flaskehalsen i Timrevik.
Parkeringsplasser på Sagodden bygges ned, men både i Timrevik og
på Stasjonen finnes gode muligheter for å øke kapasiteten i takt med
behov, bare man tenker å utnytte høyden.

Stasjonsbyen og Moi stasjon

Skisse viser nye boliger over biblioteket,
og parkområde foran nytt
bolig/næringsbygg, slik Asplan Viak har
tenkt seg det.

Prosjektets innstilling følger
hovedlinjene i dette, men konkluderer
med at området nærmest i bildet bør
være aktivitetsområde for barn i alle
aldre. Bygningsmassen etableres mot
dalsiden, slik siktlinjene fra
Stasjonsveien beholdes.
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Eksisterende bolig

Nytt boligprosjekt/fortetting

Bolig (primært)/næring

Handel (primært)/ bolig

Handel/tjenesteyting

Industri

Industrielle/B2B-tjenester

Park/grøntstruktur

Parkering

Jordbruk
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Asplan Viaks stedsanalyse og skisse beskriver en god utvikling for
Hauklandsområdet. Denne støtter vi opp om. Haukland styrkes som et
område der boliger og arbeidsplasser bygges opp og integreres tett.
Dagens bilfokus må tones ned.

Transformering av gamle fabrikker til ny bolig og næring er et vesentlig
grep for ny utvikling her. Beplantning og turstier/tråkk på kryss og
tvers myker opp dagens asfaltjungel i retning av en «landsby» på
menneskets premisser, ikke bilens. Nye boliger utvikles rundt et
sentralt tun på Alexanders plass som også integrerer omsorgsboligene
på Haukland via internbro over Hauklandsbekken, og ligger nær
barnehage.

Haukland utvikles og vurderes fortsatt som en del av sentrumssonen,
men ikke som en del av sentrumsskjernen. Det må tas høyde for
rekkefølgekrav som sikrer at utviklingen, spesielt på handel, er
sekundært utviklingen i Stasjonsbyen.

Som næringsområde utvikles Haukland primært med
«kontorarbeidsplasser» med tjenesteytende næringer,
teknologiutvikling o.l. som understøtter den overordnede strategien.

Omsorgssenteret planlegges i høyden ved utvidelse, og det er viktig å
integrere det godt med tunet på Alexanders plass og ny turvei langs
Hauklandbekken via småstier på området

Haukland og Alexanders plass

«I dag framstår 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 etablereres en
sørvest-vendt plass. Hauklandsbekken
løftes frem med trapper, tursti og
beplantning. Vi foreslår at 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 treshusbyene
langs sør- og vestkysten består av.»
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Eksisterende bolig

Nytt boligprosjekt/fortetting

Bolig (primært)/næring

Handel (primært)/ bolig

Handel/tjenesteyting

Industri

Industrielle/B2B-tjenester

Park/grøntstruktur

Parkering

Jordbruk
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I området Timrevik/Mellomrommet finner vi de tre store grepene som
kan løse opp hele sentrumsstrukturen på sikt:

1. Ny trase for gående og syklende langs ny kulvert langs
Hauklandsbekken

2. Dagligvare i Timrevik

3. Biltrafikk mellom Stasjonsbyen og Haukland legges i dagen over
dagens E39

I tillegg er Timrevik sannsynligvis den beste plasseringen for et
signalbygg som tilfører nye kvaliteter og funksjon til området (4)t

Tiltakene løser flere av de viktigste målene med sentrumsutvikling:

• Frigjøre arealer for nye formål
• Begrense trafikken gjennom flaskehalsen i Timrevik
• Bedre forbindelse mellom Haukland og Stasjonsbyen for gående

og syklende
• Bedre integrering av NorDans industriområde
• Konsentrasjon av parkeringsareal

Trafikk / parkering

I mellomrommet rutes tungtrafikken inn til Gilje og et fortettet
industriområde på Haukland

Ekspressbusstoppet vil ikke overleve flytting av E39, arealet omgjøres

til parkering som betjener næringsområder og dagligvare nord og sør
for området. Avhengig av vekst man dimensjoner for, kan det bygges
over flere plan om det gis dispensasjon fra byggegrenser.

Ganglinjer og anbefalt gang/sykkeltrase mellom Haukland er vist i
kartet. I grøntstrukturen finnes muligens rom for hundelufteområde.

Som vi ser skaper den nye gang/sykkeltrase en bedre forbindelse
mellom sentrumsdelene, og klarer også å integrere NorDan og
NorDans museum vesentlig bedre i sentrumsstrukturen. Det spares
opptil 250 meter fra NorDans adm.bygg. til Haukland.

Dagligvare

Dagligvare i Timrevik/NorDan sør i kombinasjon med felles
parkeringsplasser og passasje til Haukland. Skal man ha to stk på Moi,
vil dagens Coop og ny dagligvare i Timrevik utfylle hverandre. Begge er
synlige fra dagens hovedvei for reisende mot Flekkefjord, og nær nok
hverandre at krysshandel/suppleringshandel kan foretas uten bil når
deler av strekningen i mellom er under tak.

Grenseflate mot Synnes park

Mot vest i området er nordenden av Synnes park. Solforhold og
nærheten til publikumsdrivende funksjoner – bedehus, mulig
dagligvare, mulig framtidig aktivitet rundt den gamle møbelfabrikken –
gjør at dette peker seg ut stedet for en badeplass og sosial «hangout»
sommerstid, med benker, bord og griller – noe annet enn Sagodden

Timrevik og Mellomrommet
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med høyere aktivitetsnivå.

På Timrevik bru anbefales at rekkverk rives,
veibane smalnes inn og opparbeides med
trær/beplantning som oppmyking av all
betongen i området. Brua vil være sentral for
gående mellom øst og vest i Synnes park . Som
del av fylkesveien vil tiltaket kunne kvalifisere
for ekstern finansiering.

Signalbygg i Timrevik.

Johannes Rasmussen har lansert en idé om at
vi skulle hatt «verdens største vindu» som en
gimmick på Moi, uten at det er blitt spesifisert
eller utredet nærmere.

Å utvikle et signalbygg i 10+ etasjer i Timrevik
kan tilføre funksjon og betydelig samfunnsverdi
og gjøre det til noe mer enn en gimmick.

Asplan Viak identifiserer samtidig Timrevik som
det sentrale sted på Moi. Å bygge dette i tre,
lokal stein og glass svarer samtidig på
strategiene om å utnytte lokale råvarer, satse
på å utvikle ny teknologitung næring med
utspring i det gamle. Muligens kan det være det
store byggeprosjektet som får videre utvikling i

Eksisterende bolig

Nytt boligprosjekt/fortetting

Bolig (primært)/næring

Handel (primært)/ bolig

Handel/tjenesteyting

Industri

Industrielle/B2B-tjenester

Park/grøntstruktur

Parkering

Jordbruk



180

gang.

• Et slikt bygg vil ha en tydelig funksjon for Mois ytre attraksjonsverdi
for besøkende og næringsaktører vil det også ha en klar funksjon:

• Det tilfører noe vesentlig nytt til Moi, skaper nyhetsverdi og
oppmerksomhet rundt den store utviklingen man ønsker å få til

• Det bidrar til i å dekke opp behovet for nytt næringsareal i en
situasjon med stor vekst.

• Et framifrå utkikkspunkt over dalen, mot Lundevann, aktiviteten i
Synnes park langs elva og mot den historiske Stasjonsbyen.

Utforming av bygget som «verdens største vindu» eller en åpen dør vil
også ha betydelig symboleffekt Koblingen mot historisk og nåtidig
industrihistorie er klar. Det forankrer også Moi som «vinduet mellom
sør og vest » eller inngangsporten mot «det ville sydvest»

I sentrumsstrukturen svarer det bygget på tre større utfordringer

• Et tydelig og synlig midtpunkt i sentrum og uansett hvor på Moi du
er har du et visuelt attraktivt siktepunkt som leder vei til de andre
sentrumsdelene.

• Forankrer Stasjonsbyen som stedet for utvikling av
publikumsfunksjoner, og vil trekke folk til der attraksjonskvalitene
finnes.

• Sikrer areal / nødvendig parkering til dagligvare i Stasjonsbyen uten
at det går på bekostning av eksisterende virksomhet.

Plassering vest av krysset i Timrevik er ikke i konflikt med siktlinjer
mot Lundevann fra boligfelter på Haukland, har avstand nok til
Stasjonsveien til at bygget ikke vil virke urimelig dominerende i
gatebildet, og vil heller ikke påvirke solforhold i omliggende
boområder.

Inspirasjon for utforming i Timrevik. Mad arkitekter viste på
nettverkssamling i Hjelmeland hvordan de har løst
trafikkavvikling og tilført funksjoner til jernbaneundergang på
Nærbø.
På Moi vil biler være en del av miksen, men rask sykkeltransport
på rampe parallelt med jernbanen og etablering av dagligvare vil
løse opp mye i tettstedsstrukturen på Moi.
Å fjerne tungtrafikken fra krysset gir uante muligheter.

Illustrasjon: © Mad arkitekter
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Sammenkobling av Haukland og Stasjonsbyen ellers.

Et uttalt mål i prosjektet har vært å skape en bedre visuelle og fysiske
forbindelser mellom Haukland og Stasjonsbyen. Dette kapittelet svarer
på det på lang sikt. Det er sannsynligvis ikke mulig å bygge dem
sammen til ett helhetlig sentrum, men det finnes en rekke anbefalte
grep.

• Kort sikt: Kustnerisk utsmykning langs hele aksen. Gatekunst /
visdomsord på murer, malte ledelinjer på fortau («rød tråd»)

• Kort sikt: skifte ut betongelementene ved Gilje med gjerder i tre el.
Varianter med blomsterkasser og trær.

• Kort sikt: Beplantning langs veien med alle tresorter som finnes
lokal, sammen med plaketter som identifiserer sortene og forteller
om bruksområder. Styrker Moi som «trebygda», tilfører en
interessekvalitet til innfartsveiene og har læreeffekt
(opphavsmann: Ståle Kro).

• Kort sikt: Kulturløyper hvor Gilje, gamle Hauklandsfabrikken og
NorDans musem inngår med attraktive, informative skilt

• Styrke siktelinjene mellom områdene med plassering og utforming
av nye bygg.

• Gjennomgående «grønn», attraktiv åre for gående og syklende
• Planlegge for nye funksjoner/høyere aktivitet langs aksen.
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I skissen ser vi kryssingpunktet ved Kiwi, hvor det snarest må
anordnes fotgjengerovergang. På strekningen Kiwi – bro ved Fløyveien
bør fartsgrensen reduseres til 50kmt pga støy og stadige ulykker ved
kryssingspunktet.

Ny adkomst til NorDans industriområde fra Skulevold gjør det mulig å
utnytte området til ny næring, og fjerner belastende tungtrafikk fra
sentrumsområdet.

Vi ser også hvordan denne adkomsten åpner opp for lettere adkomst
til badeplass i Skjerpeskogen, og gir en helt ny tverrforbindelse mellom
Skulevold og Haukland.uten at gang/sykkeltrafikken skaper konflikter
med industrivirksomheten.

Tiltaket skaper også helt nye rundløypemuligheter for turgåere langs
Moiveien, hvor det finnes spennende muligheter for kulturløyper i
forbindelse med gamle fabrikker o.l.

Området fra dagens Kiwi til Hauklandsbekken åpnes for fortetting med
kombinasjoner av næring (kontorer, verksteder, etc) og bolig.
Hauklandsveien smalnes inn og beplantes som en gate. Kanskje er
det da også mulig å planlegge innen ekstra bygningsrekke mellom
dagens E39 og dagens sykkelvei langs Hauklandsveien

Sentrum nord

Asplan Viak ser for seg dagens
bensinstasjon som en framtidig
“hangout” for mekkeglad ungdom, der
arkitektur gjenspeiler moderniteten i nye
Moi. Dette er også i tråd med anbefalt
formål for dette arealet.

Nybygg sørover må gjerne være i noe
større skala for å romme industriell
tjenesteyting og boliger, samt fungere
som en delvis støyskjerm mellom
industri og boligområder.
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Park/grøntstruktur

Parkering

Jordbruk
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Kartet viser foreslått løsning for nye boligfelt i området.

Landbruket er her integrert mellom to boligrekker mot Moiveien.

Felles parkering i nordenden minimerer trafikkbelastning sørover ved
barnehagen.

Gangforbindelser (lilla) mellom Skålandsveien, Nystedveien og
nyebetjener ikke bare de nye boligfeltene, men kobles også mot
Olabakken og Lundheimsveien med kun få meter ekstra. Beboere her
får med dette 3-500 meter kortere gangavstand til Synnes park langs
en grønn og trivelig vei.

Nye boligfelter er følgelig også så tett på skole og barnehage som man
kommer.r

Fotgjengerovergang ved barnehagen bidrar til å sikre et område der
barn krysser veien i dag, ßpå et strekk der biler fart ikke alltid er etter
fartsgrensen.

Fylkesveien (ikke Nystedveien) er adkomst til nye boliger ved skole og
på Nysted.. Det sikrer Nystedveien som en attraktiv, lite trafikkert vei
som ledd i den blågrønne aksen mellom Synnes park og Nøkkenveien

Moi - Nysted
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