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– Den nye sjøvegen
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Kva gjer
Kystverket?

«Kystverkets visjon er å utvikle kysten og
havområda til verdas sikraste og reinaste»



Ansvar og oppgåver

• Underlagt Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD)

• Sikker og effektiv ferdsel på sjøen

• Nasjonal beredskap mot akutt 
forurensning

• Fysisk og digital maritim 
infrastruktur

• Myndighetsorgan







Stad skipstunnel

• Stadhavet er kanskje det mest vèrutsette
og farligaste havstykket som er langs
norskekysten.

• Målet med prosjektet er å sikre ein tryggare 
seilas, og betre regularitet for skipstrafikken
forbi Stad.

• Prosjektet skal optimaliserast for best mogleg
ressursutnytting og mest mogleg nytte.
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Ny hovedled ved realisering av skipstunnel

Seilas ved stor sjø
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Stad skipstunnel i tal
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Enorme dimensjonar
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Kor mykje er 5,4 millionar m³ sprengt fjell?

x 700 000



Synergiar av tunnelen

1. Før og under bygging



Foto: Fjordenes tidene





2. Synergiar –
etter ferdigstilling
• Tryggere og meir effektiv sjøveg
• Nærings- og samfunnsnyttige formål

(nye næringsareal, arbeidsplassar, auka bulyst)
• Estetisk og nyttige løysingar – i og i nærleiken av 

tunnelen
• «Signalbygg» – turisme
• Nye hurtigbåtruter, knyte saman Ålesund og

Bergen



Nordøyvegen

Foto: Øystein Løvoll, Skanska



Enorm interesse 

• Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt



Kva skjer i prosjektet no?

Foto: Øystein Løvoll, Skanska

• Reguleringsarbeid
• Teknisk funksjonsbeskrivelse
• Konkurransegrunnlaget
• Visualisering av tunnelen



Q4 2022 Q1 2023 Q1 2023 2023/2024 Q1 2024 Entreprenør Entreprenør

Foreløpig framdriftsplan – per 09.09.2022

Avklarte tiltak 
for massedeponi

Ferdigstille underlaget 
til konkurransen

Konkurranse-
grunnlaget lyses ut

Kontrakts-
tildeling

Byggestart

Idriftsetting/
ferdig farled

Ferdigstilling av 
totalentreprise



Takk for oppmerksomheten

kystverket.no/skipstunnel


