
Stad kommune og Kystverket, Selje 08.03.2023

Informasjonsmøte Stad skipstunnel
- Detaljregulering for Stad skipstunnel og 

orientering om pågåande planarbeid



Agenda

18.00-18.05 Velkomen v/ Kystverket

18.05-19.00 Presentasjon av detaljregulering for Stad skipstunnel, v/Multiconsult og Kystverket

19.00-19.15 Prosjektstatus med informasjon om leverandørkonferanse, v/Kystverket

19.15-19.30 Beinstrekk og kaffi

19.30-19.45 Orientering om pågåande planarbeid knytt til massar frå Stad skipstunnel

v/Stad kommune og Multiconsult; Lesto næringsområde, Kjøde næringsområde, Stad Molo, 

Moldestad næringsområde, Leikanger sentrum

19.45-19.55 Informasjon om andre planar knytt til tunnelprosjektet, v/ Stad kommune og 

Multiconsult; Berstadvatn vassverk, Selje sentrum, mudring og utdjuping av Saltasundet

19.55-20.00 Avslutning m/ spørsmål fra Fjordenes Tidenes følgjere



Deltakarar

Stad kommune

• Gry Otneim Leikanger

• Hanna Marie Utvær

• Svein Otto Melheim

Kystverket, prosjekt Stad skipstunnel

• Terje Skjeppestad, prosjektleder

• Sveinung Nedregotten, komm.ansvarlig

Multiconsult

• Bård Øyvind Solberg

• Linda Djuvik Sønstabø



Terje Skjeppestad, Prosjekt Stad skipstunnel, Selje 08.03.2023 www.kystverket.no/skipstunnel

Stad skipstunnel – den nye sjøveien
Status og framdrift

http://www.kystverket.no/skipstunnel


Agenda

• Status 

▪ Leverandørkonferansen

▪ Nabobesøk

▪ Justering av reguleringsplaner /illustrasjoner

▪ Ferdigstilling av anbudsdokumenter

• Hva skjer framover 

▪ Forberedende arbeider

▪ Anbud til høsten

▪ Overordnet framdriftsplan

• Spørsmål?

Seiling ut skipstunnelen i Moldefjorden.
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Stad skipstunnel

• Stadhavet er blant de mest værutsatte

og farligste havstykkene som er langs

norskekysten. 

• Målet med prosjektet er å sikre en

tryggere seilas, og bedre regularitet for 

skipstrafikken forbi Stad.

• Prosjektet skal optimaliseres for best mulig

ressursutnyttelse og mest mulig nytte.



Leverandørkonferanse på Gardermoen 31.01 – 02.02

Formål:

1. Informere entreprenører og leverandører om prosjekt Stad skipstunnel

2. Forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen

3. Få innspill til konkurransegrunnlaget

«Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. 

Arbeidet er planlagt utlyst som én stor totalentreprise med fast pris, anskaffet etter 

konkurranse med forhandling. Forventet tidspunkt for utlysning av arbeidet er etter 

sommeren 2023.»



Mer om leverandørkonferansen

• 160 deltagere fra ca. 80 leverandører og entreprenører

• Konferanse i plenum med påfølgende en til en-samtaler

• 3 – 5 største entreprenørene fra verden og de største fra 

Norge

• «Hemmelig» gjennomføringsmodell – nøkkelen er effektiv 

tunneldrift/massehåndtering

• Bra medieomtale regionalt og i relevante bygg- og 

fagtidskrifter

• God dialog i etterkant – god læring – forbedre anbudsdok.



Nabobesøk

• Har besøkt nærmere 50 husstander i Kjøde og Moldefjorden innenfor «støysonen»

• Delte meninger om tunnelen

• Men: Opplever konstruktiv dialog om utfordringer i byggeperioden

• Kartlagt særskilte behov

▪ Helse, dyr, nattarbeid…

• Generelt: Folk ønsker å bo mest mulig hjemme, se det an – får tilbud om å reise 

bort om støyen blir for ille

• Ikke greid å komme i kontakt med alle husstander – ettersender info per post til 

disse. Kan eventuelt ta kontakt for å avtale nytt møte.



Nabokontakt

• Epost:

stad.skipstunnel.nabokontakt@kystverket.no

• Telefonnr. 45 72 22 40

• www.kystverket.no/nabokontakt

• Nyhetsbrev, informasjonsmøter, naboprater …

Nabokontakt er et ekstra tilbud til deg som bor nært 

Stad skipstunnelen i Kjøde og i Moldefjorden.

mailto:stad.skipstunnel.nabokontakt@kystverket.no
http://www.kystverket.no/nabokontakt


• Nye reguleringsplaner – husk fristen 8. april

• Justering av entringskonstruksjoner og nye 

illustrasjoner

Reguleringsplaner og detaljering av portalområder



Hva skjer framover?

▪ Prioritering av steinmasser

o Utfordret kommunene til å komme opp med prioriteringsliste

▪ Forberedende arbeider

o Flytting av høyspent i Moldefjorden

o Rivningarbeider i Kjøde

o Tilstandsrapportering hus, bekker, vannkilder etc.

▪ Anbudsdokumenter ferdigstilles i vår – anbud lyses ut tredje kvartal 2023



Q2 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q3 2024 Q3 2024 Entreprenør Entreprenør

Foreløpig fremdriftsplan – per mars 2023

Avklarte tiltak 
for massedeponi

Ferdigstille underlaget 
til konkurransen

Konkurranse-
grunnlaget lyses ut

Kontrakts-
tildeling

Byggestart

Idriftsetting/
ferdig farled

Ferdigstilling av 
totalentreprise



SPØRSMÅL?



Prosjekt Stad skipstunnel, Gardermoen 31.01.2023 

Men nå er det beinstrekk 
og kaffe!

www.kystverket.no/skipstunnelProsjekt Stad skipstunnel, Selje 08.03.2023

http://www.kystverket.no/skipstunnel

