
Stad skipstunnel-
verdens første skipstunnel!

Stad skipstunnel – økt verdiskaping og sysselsetting 



Måløy Vekst

• Ca. 90 aksjonærer/medlemmer

• Formål: Skape vekst i næringslivet og
bolyst i kommunen

• Talerør for næringslivet

• Arrangerer møteplasser og kurs for 
næringslivet

• Rammevilkår for næringslivet; 
samferdsel, utdanning, rekruttering, 
bostedsattraktivitet.



Sterkt og variert
næringsliv
• Måløy er Norges tredje største fiskerihavn, og den største

fiskerihavnen i Vestland fylke.

• Kinn kommune er på 5. plass i Norge i variert næringsliv etter
Oslo, Bergen, Trondheim og Molde (NHO kommune-NM).

• Lange tradisjoner innenfor fiskeri, oppdrett og skipsverft. 

• Stor leverandørindustri og stort elektro- og automasjonsmiljø.

• Sterkt teknologimiljø og eksportrettet næringsliv.

• Måløyregionen 5. mest eksportintensive kommunen i Norge. 
Eksportintensitet 7 ganger over landsgjennomsnittet. 

• Stor satsing på reiseliv i regionen.



Ø Økt verdiskaping i kyst- og  havnæringene

Ø Vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig

Ø Flytte gods og passasjerer fra vei til sjø

Ø Knytte regioner sammen og skape nye bo- og arbeidsmarkeder

Ø Turismesatsing som vil føre til økt verdiskapning og økt 
sysselsetting

Ø Økt næringsutvikling og sysselsetting 

Stad skipstunnel er god:
• samferdselspolitikk
• miljø- og klimapolitikk
• næringspolitikk
• distriktspolitikk
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Stad skipstunnel- investering i det Norge skal leve av i 
fremtiden! 



Knytte regioner sammen

• Bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via 
den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de 
sterke næringslivsbyene Måløy og Florø.

• Arbeidspendling mellom kommunene sør og 
nord for Stad. 

• Eksportrettet næringsliv og behov for nærhet til 
stamflyplass er stort.

• Gjøre regionen mer tilgjengelig for turisme og 
binde sammen regionen, Vestlandet og Norge 
som reisemål. 



Steinmasser fra Stad skipstunnel skaper ny 
næring og nye arbeidsplasser

3 mill. kubikkmeter fast fjell, tilsvarer nærmere 5,4 mill.  
kubikkmeter med sprengte steinmasser.

Stad kommune: 
• Nytt industriområde på Lesto 
• Nytt næringsområde på Moldestad og utfylling knyttet   

til Pelagia sitt anlegg. 
• Riggområde i Kjøde
• Stad Molo- nytt nærings- og hamneområde i Leikanger 

på Stadlandet.
• Utbygging på Årsheimstranda- ferie- og 

konferansesenter, næringspark





Massebehov i Måløy
Planlagt store investeringer og etableringer på Raudeberg. 
Næringsområde med flere sjømatselskap og skipsverft. 

Ca. 300 arbeidsplasser. Forventning om dobling av antall
ansatte på Raudeberg.

• Babord Group- nytt slakteri og videreforedling. Ca. 60-100 
nye ansatte innen 5 år.

• Båtbygg- Hjørnesteinsbedrift, utvide industriområdet, 
legge til rette for videre utvikling. Ca.100 ansatte.

• Domstein- Utvidelse av anlegget for bearbeiding av fisk og
sjømat. Ca. 50-100 nye arbeidsplasser på Raudeberg.

• OFS Måløy- landbasert oppdrettsanlegg med mål om 
15.000 tonn biomasse. Kompetansesenter (ONTEC 
Academy). Forventer ca. 25 nye arbeidsplasser innen 5 år.

• Skårstranda- Utvidelse av eksisterende næringsområde og
etablering av kaianlegg (600m strandlinje).

• Sentrumstomta- utvidelse av sentrumstomt, badeanlegg
• Moldøen- ny brannstasjon og nytt næringsareal

• Nordvestvinduet- ønsker å utvide. Ca. 100 ansatte.

• Pelagia- utvidelse av fabrikken i Måløy



Flytt deg Suez, her kommer Stad skipstunnel!



Turistattraksjon

• Styrke reiselivsnæringen i 
regionen.

• Binde sammen Vestlandet 
som reiselivsregion. 

• Regionen har mange 
«fyrtårn».

• Økt verdiskapning og økt 
sysselsetting.

Styrke reiselivsnæringen på Vestlandet:

Attraksjon

Binde sammen Vestlandet som reiselivsregion. 

Regionen har mange «fyrtårn» og potensiale til å tiltrekke seg flere turister.

Turismesatsing i regionen som vil føre til økt verdiskapning og økt sysselsetting.





Nytt regionalt reiselivsselskap
• 27 lokale/regionale virksomheter har stiftet Måløy Adventure AS.
• Formålet til selskapet er å sikre økt lokal/regional verdiskaping, 

arbeidsplasser og vekst, basert på cruise og annen besøksaktivitet.
• Selskapet skal være felles salgskanal for eierne og andre lokale/regionale 

aktører som tilbyr varer og tjenester til besøkende.
• Selskapet skal bidra til utvikling av nye lokale/regionale reiselivsprodukt og 

opplevelser.
• Selskapet skal bidra til utvikling av infrastruktur, transporttjenester og 

utdanning av lokale guider og turistverter.
• Selskapet har engasjert Måløy Vekst til daglig ledelse og drift av selskapet.



Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!


