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FORORD

Fremste målsetting med studien er å definere en 
strategi for ønsket stedsutvikling på Moi med forslag på 
hvordan fremtidig stedsutvikling kan følges opp ut fra de 
begrensninger og utviklingsmuligheter tettstedet har. 
Utviklingsmuligheter knyttes fortrinnsvis til potensielle 
utbyggingsareal, mulig næringsutvikling og generelt en 
revitalisering av Moi sentrum. 

Det har vært arrangert to heldagsmøter med 
prosjektgruppen og Lund Næringsutvikling, med bl.a. 
møter med barn og unge……. 

Moi er også utnevnt pilot i Rogaland Fylkeskommunes 
satsning på «Attraktive tettsteder i distriktene i 
Rogaland». 

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

Moi ligger sørøst i Rogaland ved fylkes-
grensen til Vest Agder ved Jernbanen og 
E39. Nærmeste nabobyer er Flekkefjord (20 
min) og Egersund (40 min). Beliggenhet midt 
mellom Kristiansand og Stavanger gjør Moi 
et  populært stoppested for biltrafikken i 
E39. 

Med tog tar det 1 ½ time til Stavanger eller 
Kristiansand.  
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STUDIEOMRÅDE
Moi eradministrasjonssenteret og største tettsted i 
Lund kommune.

Tettstedet har pr. 01.01.2017 2007 innbyggere. 

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

Pågående arbeid med kommunedelplan for omlegging 
av E39 er ikke ferdig, og fremtidig trase for ny E39 er 
ikke fastsatt. Vurderinger knyttet til fremtidig E39 er 
ikke del av studien.

Pågående utredninger knyttet til senking av elvebunnen i 
Moiselva er ikke ferdigstilt og tiltak knyttet til flomsikring 
er heller ikke del av studien. 

I dette arbeidet vil stedsutvikling hovedsakelig knyttes 
til de sentralt utbygde områdene på Moi. 

Utbygde Moi
Sentrale Moi

Studieområde
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MOI I DAG

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

Dette er tre viktige barrierer, tre vesentlige premiss-
leverandører som definerer trafikkmønster, mobilitet 
og byggeområdene i Moi. For å oppnå flyt og 
fremkommelighet må begrensningene krysses og her er 
kimen til dynamikk og bevegelser på Moi.

Barrierene har også vært pulsen for Moi og vært selve 
grunnlaget for veksten og den historiske utviklingen 
som har vært.  

I dag representerer både E39, jernbanen og elva 
miljøutfordringer i form av flomfare og støy.  

E39

TOG

ELV
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PLANSTATUS

Gjeldende kommuneplan avsetter sentrale arealer på 
Moi hovedsakelig til boligbebyggelse, næringsareal, 
sentrumsformål og LNF.  

Inntil mest sentrale strøk ligger store boligområder med 
spredt eneboligbebyggelse.

Moi er noen lunde like mye utbygget på begge sider av 
elva. Dette skaper en slags balanse mellom elvesidene, 
fremfor et tydelig ‘tygdepunkt’ i utbyggingen. 

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

Når det kommer til boligbygging ønskes det å legge til 
rette for ‘noe spredt boligbygging’ som et grep for at 
flere ønsker å bosette seg i kommunen, selv om dette 
øker bilavhengighet og transportomfang. 
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MOI SENTRUM
Moi sentrum er ikke en hjemlet størrelse eller avgrenset 
i kommuneplanen. Hva som definerer sentrum på Moi 
er et engasjerende og anstrengende spørsmål.

En kan regne Stasjonsbyen og den historiske bebyggelsen 
langs jernbanen og Stasjonsveien som det tradisjonelle 
og kulturelle sentrumet. En kan også regne Haukland 
som tyngdepunkt for et handelssentrum dersom er ser 
etter mest aktivitet i Moi sentrum.  

Og hvordan skal sentrum måles - i omsetning, aktiviteter, 
tilbud, tilgjengelighet - eller arbeidsplasstetthet?

Spennet mellom bilbasert/handel/opplevelsesfattig 
og menneskelig/sosial/opplevelsesrik kan utnyttes 
og videreutvikles som gjensidig supplerende deler 
av et ‘storsentrum’ hvor ny arealbruk støtter økt 
tilgjengelighet og fremkommelighet som korter ned den 
opplevde avstanden mellom Haukland og Stasjonsbyen.
 

HAUKLAND

STASJONSBYEN
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LANDSKAP

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

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

Moi et utbygget omtrentlig like mye på begge sider av 
elva. 

Fremtidige tiltak av betydning
Flomfaren er en reell utfordring med potensielt store 
samfunnsmessige konsekvenser. Konsekvenser av 
planlagte elvesenking er foreløpig ikke utredet.

Fremtidig omlegging av E39 vil ha en begrenset 
påvirkning av landskapet. 

Ved omlegging til ny E39 vil dagens E39-trase vil 
oppleves som en mindre barriere og ha langt mindre 
trafikk. Nedklassifisering, fra E39 til fylkesvei, åpner for 
nye typer  planfrie kryssløsninger kan opparbeides. 

Postkort fra 1995

TEGNFORKLARING

Fjellkjede
Bekk
Vann

Utsiktspunkt
Barrierer

Krysningspunkt

Elva
Jernbanen
E39

Overgang

Undergang
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BÆREKRAFT

Så hvordan gjør vi dette på Moi?

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

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

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

Økonomisk holdbare løsninger handler om realisering 
og mestring. Dersom ambisjoner er for høye, prisene 
uoverkommelige eller reglene for stramme, vil det skape 
flere problem enn muligheter. Stikkord for å sikre det 
økonomisk holdbare er å søke robuste løsninger som 
holder over tid, søke variasjon i dem som bur i området, 
finne en balanse i tilbudene og sikre gode muligheter for 
trinnvis utbygging som både skal fungere underveis og 
til slutt. Virksomheter og næringsaktører i nærområdet 

skal også tjene penger. Dette er viktig drivkraft for 
utbygging - idealisme uten realisme er ingen bærekraftig 
eller god planlegging. 

Miljøperspektivet omfatter en stadig utveksling og 
fornying ved å nytte kunnskap og innsikt til å finne 
gode helhetlige løsninger i et kretsløpsperspektiv. 
Energiforbruk til transport og oppvarming bør ikke 
snevrest inn til å bare omfatte fornybare kilder, men 
og gjøre det mulig at energi som er til overs, kan 
leveres tilbake til et nett. Når en studerer miljøvennlige 
løsninger må en og se på de utenforliggende grunnene 
for transportbehovet, og arbeide med å fjerne de, ikke 
bare sørge for miljøvennlig drivstoff til biler som allerede 
er på veiene. RETT-

FERDIG

ØKNONOMI

SOSIAL

MILJØ

AKSEPT-
ABELT

GJENNOM-
FØRBART
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MOBILITET OG TRAFIKK
Eksisterende forhold 
Trafikkmønster defineres og låses av under- 
og overgangene over E39, jernbane og elv. 
Mobilitetsflyt er forma som et timeglass med 
Timrevik Bru som trafikalt knutepunkt. 

Kartet viser at store deler av Moi ligger 
innenfor en sykkelavstand på under 5 minutter. 
Dette inkluderer områdene til NorDan, 
Haukland og Stasjonsbyen. Terrengmessig er 
høydeforskjeller overkommelig. Moi ligger 
optimal til rette for sykkel som transportmiddel. 

Handel, service og lignende sentrums-
funksjoner bør i utgangspunktet ligge i den 

delen av kommunen med best tilgjengelighet 
for innbyggerne, slik at flest mulig skal kunne 
komme dit så enkelt som mulig. På Moi ser vi 
at de aller fleste tjenester og handelstilbud er 
sentralt beliggende.  

Jernbanen åpner for inn-  og utpendling med 
tanke på arbeidsplasser, men kan også frontes 
som aktuelt reisemiddel for tilreisende til 
fritidsboliger.
  
Sykkeltilbudet er i varierende grad godt nok 
opparbeidet. 

Mulige tiltak  
Flere krysningsmuligheter over jernbanen vil 
øke den gjennomsnittlige tilgjengeligheten 
til Stasjonsveien men vil kreve større press/
problemer med avvikling før en ser på nye 
kryssingsmuligheter.
 
Flere bosatte innenfor ‘5-minuttersbyen’ vil 
bidra til å øke den generelle tilgjengeligheten 
til tilbudene.  

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

 

Etablere ladepunkt på Haukland for el-trafikken 
i E39.

Oppmerking av sykkelfelt i Moiveien og 
Stasjonsveien. 

Åpne og gjøre tilgjengelig stien som er 
opparbeida ved NorDan sin sørside.  

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

Kartet viser parkeringsflater sentralt i Moi, som ligger 
spredt rundt med korte avstander mellom dem. Dette 
gir et bilbasert handlemønster ved at man kjører fra 
butikk til butikk, fordi det er mulig. 

Stasjonsveien og Torget er opparbeida som miljøgata 
men brukes også som parkeringsplass. Sykkelparkering 
er fraværende og lite tillrettelagt.
 
Mulige tiltak  
Det er stort  potensial for arealgevinst ved å strukturere, 
organisere, merke opp og fortette parkering og 
manøvreringsflater. 

Synliggjøre sykkelparkering og sykkelprioritet.

1 km

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

Stasjonsveien har variert funksjonsbruk og 
varierte bygningstypologier. Den kombinerte 
arealbruken gir områdene rundt Stasjonsbyen 
et tilsnitt av urbant preg. Kombinasjon av 
offentlige og private tilbud styrker Stasjonsbyens 
attraksjon som målpunkt. Boligene i 2. og 3. 
etasjene gir liv til gaten utover arbeidstid. Det 
er viktig å beholde og tilrettelegge for boliger i 
området og bevare kombinert bruk. 

Haukland er bygget ut i senere tid og preges 
av større bygningsvolum og lite aktiviserte 
fasader.

NorDan sine industriarealer er lite 
integrert i sentrum men har høy aktivitet/
arbeidsplasstetthet.

Mulige tiltak  
For å styrke tilgjengeligheten for gående og 
syklende, samt øke opplevelseskvaliteter 
foreslår vi følgende: 
• Opparbeide lekepark i sørenden av 

Stasjonsveien. 
• Flytte flere parkeringsplasser nærmere 

stasjonsområdet og jernbanen. 
• Peke ut nye byggeområder ved sørligste 

del av Stasjonsveien. 

• Tilrettelegge for liten dagligvarebutikk.  
• Åpne for midlertidig bruk av tomme lokaler.
• Bruke og synliggjøre midlertidigheter 

(ledige lokaler, ulike arrangement o.l.) mer 
aktivt.  

• Vesentlig å begrense ytterligere bolig-
spredning.

Trekk ved midlertidig sentrumsutvikling 
Utvikling med hjelp av temporære aktiviteter 
skiller seg fra en tradisjonell sentrums-
utviklingsprosess ved å:  
• Initiere foran å regulere  
• Ta større hensyn til stedets potensiale  
• Ta små trinn og prøve seg frem - fleksible 

faser og åpen tidsramme  
• Inkludere lokale ressurser i prosessen  
• Søkelys på prosess foran produkt 
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KULTURELLE STRUKTURER

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

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

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

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

Vektlegging av godt offentlig servicetilbud kombinert 
med handel, bevertning og tjenesteyting gir merverdi 
for alle parter og brukergrupper. Samling av funksjonene 
bør forsterkes, fortrinnsvis i Stasjonsbyen.  

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

Hauklandsbekken har potensiale til å opparbeides som 
snarvei med gode møteplasser og oppholdskvaliteter. 
Kvaliettene her bør gjøres synlig og tilgjengelig. 
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SOSIALE STRUKTURER
Eksisterende forhold 
Sosial er et ord avledet av latin socius, «forbundsfelle», 
som betegner alt som angår samfunnet (ref. Wikipedia). 
‘Sosial’ kan ikke låses til arealbruk, opparbeidelser 
eller tilbud. ‘Sosial’ er positivt ladet, men et svært 
vidtfavnende begrep. Alle vil ha det. Ofte forstått som 
barometer på hvor trivelig eller velfungerende en 
funksjon, hendelse, areal, gate eller menneske er. 

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

Moi består stortsett av veier og ikke gater. Stasjonsveien 
er opparbeidet som en miljøgate og er den eneste gaten 
i Moi forutenom boliggater. Her er det flere kvaliteter, 
men utfordringen ligger i å skape liv hele døgnet. 

Forutenom idrett, lek og friområder i utkanten av 
sentrum er det lite offentlige uteraeler i sentrum. I 
tilknytning til Stasjonsveien ligger Torget som brukes til 
arrangementer av og til. Andre møteplasser i sentrum er 
dagligvarebutikken, kino, bibiotek og cafen. 

Mulige tiltak 
Styrke Stasjonsveien som møteplass ved å jobbe med 
tilretteleggning for økt trivsel gjennom hele døgnet, uka 
og året. 
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BARN OG UNGE

Eksisterende forhold 
Kino, bibliotek og kulturskolen er viktige arena for barn 
og ungdom. Ellers er mye av barn og unges aktiviteter 
knyttet til skolene og svømmehallen. De ligger plassert 
utenfor sentrum. Lite attraksjoner og offentlige tilbud 
for barn og unge på Haukland og i Stasjonsveien. 

 

Mulige tiltak 
Viktig å sikre attraksjoner og aktivitetstilbud for barn og 
unge som ikke koster eller er kommersielt drevet.  

Etablere en “urban” lekeplass ved Stasjonsveien.

Idrettsplass
Lekeplass
Svømmehall
Skole

Idrettsplass
Lekeplass

Kino
Kulturskole
Bibliotek
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NÆRINGSLIV OG HANDEL

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

Kommunale og private investeringskrefter er relativt 
lave. Statlige investeringskrefter til flomsikringstiltak, 
og  på sikt omlegging av E39, kan også utnyttes i 
stedsutviklingsstrategi. 

Moi har en viktig ressurs som stoppested mellom 
Stavanger og Kristiansand.  

Innpendlig fra

Mulige tiltak 
Utvikle ‘stoppestedet’ som en større handelsopplevelse 
for gjennomgangstrafikken. Gode fasiliteter, bevertning, 
spisesteder, utsalg/showrooms av Bjellefabrikken, Moi 
skinn, Skåland møbler, ladestasjon mm. Opplevelsen 
kan knyttes til benstrekk langs elva. Lufte hunden og 
ungene.  

Naturturisme og kulturturisme, hytter...
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NÆRING, UTVIKLING OG SENTRALITET

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

Bærekraftig utvikling vil være å legge fremtidig utvikling 
til de mest sentrale områdene. Sammenfallende med 
sentraliteten ligger Timrevik bru og dagens store 
parkeringsarealer ved Moi Bedehus. 

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

 

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

Viktig å tilby byggemodne sentrale tomter, ledige lokaler 
og gode samarbeidsplattformer. 

Etablere en “urban” lekeplass og liten dagligvarebutikk 
i Stasjonsbyen. 
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OPPSUMMERING
God arkitektur, historiske bygninger og bymiljøer bidrar 
til stedsidentitet og positive opplevelser av sentrum, og 
er ressurser som bør utnyttes for å utvikle hovedsenteret 
i Lund til et varig, vakkert og trivelig tettsted.  

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

Særlig viktige avklaringer i dette arbeidet vil være å: 
• definere og gjøre tilgjengelig nye utviklingsområder 

på Haukland og Stasjonsbyen 
• styrke fremkommelighet og tilgjengelighet for 

gående og syklende 
• begrense boligspredning 
• begrense parkeringsareal  
• Klargjøre eiendommer for utvikling
• legge ut flere hyttetomter i kommunen
• sikre naturverdier og kulturverdier i kommuneplan 
• etablere nettbasert plattform for informasjon 
• sørge for at ny utbygging skjer innenfor 

5-minuttersbyen

FORTETTE, SAMLE OG SYNLIGGJØRE - NAV!



03 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN
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TILTAK BESKRIVELSE GJENNOM-
FØRER

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

Gjennom erverv, planlegging og xx skille ut og tilrettelegge for 
nye byggetiltak. LK/LN

H
JEM

LES ETTER PBL

2 Peke ut arealer for flere sentrumsnære boliger, angi konsentrert  
utvikling innenfor utbygde områder

3 Begrense parkeringsbestemmelsene, spesielt ved Torget.

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

5 Definere nye utviklingsområder for fritidsbebyggelse. Sikre felles, samla og tilrettelagte anlegg. Gjerne et ‘sommer-
felt’ og et ‘vinterfelt’. Kommunalt utbyggingsforetak? LK

6 Gi campingplasser klare retningslinjer i bestemmelsene. Sørge for godt tilrettelagt camping- og  caravan/bobilområder. LK

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

Synliggjøre god tilgang til sykkelbruk, ha aktiv holdning til 
gang/sykkel som optimal transportmiddel. LK

8
Synliggjøre og heve kvalitetene ved Hauklandbekken. Eksempelvis med  
utvidelse for fordrøyning, opparbeidelse av park og lekeplasser,  
etablere sti/gangveier fra Hauklandsveien opp til turområdene.

9 Tillate økt antall etasjer på biblioteket.

10 Lang sikt – avsette arealer for service til fremtidige mobilitetsløsninger  
tilknyttet ny E39.

Fremtidens bilhold og mobilitetsløsninger er i endring, men 
vi vet at løsningene vil ha behov for service, lading eller andre 
tjenester.
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11 Etablere ladestasjoner for el-bil langs E39. Viktig signal og godt tilbud til gjennomgangstrafikken.  
Hvem tar oppgaven?

U
TV

IKLES I O
RG

A
N

ISA
SJO

N

12 Sørge for best plassert og godt tilgjengelige sykkelstativ. LK

13 Benytte midlertidige arrangement mer aktivt som sentrums-
utviklingsgrep. LN

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

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

LN

15 Etablere felles nettbasert plattform med eventkalender for frivillighet, 
lag og organisasjoner.

Hvordan bidrar kirke og bedehus til bybildet? Synliggjøre  
aktiviteter og tilbud som ikke er tilknyttet et marked. LK + LN

16
Etablere lokalt ressurssenter eller ‘hub’ for oppstartsbedrifter, 
samordne ledige utleielokaler, koordinere interesser og behov.  
Sørge for lett tilgang til kompetanse i næringsforening/kommune.

Forslag om gratis lokaler og WIFI (frem til firma tjener penger) LN

17 Strategisk møbleringsplan og mørketidsbelysning. LK/PNM

18 Få oversikt over ledige lokaler i Moi. Rangere dem (offentlige/private, 
leiepriser, tilgjengelighet osv). LK/PNM

19 Styrke eksisterende byrom som Torget, med formelle og uformelle 
aktiviteter. ?

20 Benytte midlertidige arrangement mer aktivt som sentrums- 
utviklingsgrep. LN

STRA
KSTILTA

K

21 Felles skiltplan for og retningslinjer for reklame. LN

22 Holde sentrum trygg, ren og lys. Løpende oppgave LK/PMN

23 Samordne åpningstider på Haukland og stasjonsbyen.

24 Søke status som omstillingskommune LN

25 Sette opp stilige sykkelstativ på strategiste plasser. LK
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REFERANSER

• Planstrategi Lund kommune 2016-2019, datert 
16.12.2016 
 

• Kommuneplan for Lund kommune, 2014-2025  

• Sentrumsplan for Stavanger, høringsutkast  

• Strategisk næringsplan Lund kommune, 
høringsutkast 


