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Forord

Foreliggende rapport er en temarapport utarbeidet til konsekvensutredning for Stad skipstunnel. 
Konsekvensutredningen skal følge forslag til reguleringsplan for Stad skipstunnel, som utarbeides 
parallelt. Kystverket er tiltakshaver.

Selje kommune er planmyndighet og skal behandle reguleringsplanforslaget. Denne temarapporten 
dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet lokale og regionale virkninger og 
vurderer konsekvensene av Stad skipstunnel.

Fagrapporten er utarbeidet av Ingvild Nordtveit med bidrag fra Sven Haugberg. Hans Munksgaard har 
vært kvalitetssikrer.

Revidert utgave: Rapporten er oppdatert med nytt datagrunnlag for forventet utvikling i trafikken 
gjennom skipstunnelen etter at rapporten ble levert 19.12.2016.

Bergen, 26.04.2017
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1. Sammendrag
Stad skipstunnel er et infrastrukturtiltak som vil gi bedre regularitet i gods- og passasjertransport for 
skip, ved at skip i mindre grad må vente for å passere Stad ved dårlig vær. Også fritidsbåter vil kunne 
benytte tunnelen, men nyttetransport og spesielt passasjertransport vil prioriteres. Utbyggingen vil 
også gi masser som kan deponeres på havbunnen eller det kan benyttes til nytt næringsareal.

Formålet med utredningen av lokale og regionale virkninger er å synliggjøre muligheter og 
begrensninger for befolkning og næringsliv som følge av et tiltak. Dette kan være 
tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer som kan påvirke 
befolknings- og næringslivsutviklingen regionalt eller lokalt. Lokale og regionale virkninger kan inngå i 
netto ringvirkninger, direkte nyttevirkninger eller fordelingsvirkninger. Dette er virkninger som netto 
skal være tatt med i analysene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet og netto ringvirkninger 
(mernytte). 

Utredningen er gjennomført i tråd med håndbok V712. Tema som er utredet under lokale og 
regionale virkninger er:

- Tilgang til større arbeidsmarked og handels- og fritidstilbud lokalt
- Nye næringsareal lokalt
- Regionale virkninger for eksisterende næringsliv 

Influensområdet er det geografiske området der virkninger kan forventes å opptre. Virkninger for 
befolkning og næringsliv vil normalt omfatte et større område enn det området som berøres direkte 
av tiltaket. I tillegg vil influensområdet variere mellom de ulike temaene som er behandlet under 
lokale og regionale virkninger.

Stad skipstunnel er ikke ventet å gi betydelige virkninger for bo- og arbeidsmarkedene eller handels- 
og fritidsreiser. Skipstunnelen vil gjøre det mulig å utvide hurtigbåttilbudet mellom Selje og Bergen 
mot Ålesund. Det er likevel begrenset befolkningsgrunnlag for de områdene som er innenfor normal 
pendleravstand til større konsentrasjoner av næringsvirksomhet, slik at en virkning på 
pendlingsstrømmer vil være marginal. 

Dersom masser fra tunnelen benyttes til nye næringsareal kan det gi virkninger for 
næringslokalisering, enten ved at eksisterende virksomheter utvider eller at nye virksomheter 
etablerer seg i Selje eller Vanylven (enten nyetablering eller relokalisering fra andre kommuner). Selv 
om tilgjengelig areal er en forutsetning for etablering av næringsvirksomhet er det imidlertid ikke 
tilstrekkelig. For at nytt næringsareal skal gi vekst må det være en etterspørsel etter arealet. Hvorvidt 
nytt næringsareal vil føre til vekst er dermed svært usikkert.

Virkninger for eksisterende næringsliv vil særlig gjelde reiselivsnæringen og noen andre 
transportintensive næringer. Eventuelle nye hurtigbåtruter vil kunne være positivt for 
reiselivsnæringen, og Hurtigruten vil også kunne benytte tunnelen. Tunnelen vil være verdens første 
fullskala skipstunnel. Det er argumentert for at tunnelen vil være en turistattraksjon i seg selv. Det er 
et potensial for økt turisme i regionen, der skipstunnelen kan være en del av turistopplevelsen. Økt 
turisme krever stor lokal og regional innsats, og mange ulike aktører må trekke i samme retning i et 
marked med stor konkurranse. En eventuell vekst i reiselivsnæringen som følge av skipstunnelen er 
derfor svært usikker. 

For andre transportintensive næringer (godstransport på sjø) baseres utredningen på trafikkestimat 
fra Kystverket. Her ventes ingen vesentlig vekst i godstransport på sjø som følge av tunnelutbygging. 
Det er likevel ventet at en betydelig andel av skipstrafikken som passerer Stad vil velge å benytte 
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tunnelen uavhengig av værforhold. Bedret regularitet vil være positivt for godstransporten selv om 
det ikke er ventet at volumet øker vesentlig.
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2. Innledning

2.1 Formål
Formålet med utredningen av lokale og regionale virkninger er å synliggjøre muligheter og 
begrensninger for befolkning og næringsliv som følge av et tiltak. Samfunnsøkonomisk netto nytte er 
vurdert under prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er beregnet, og sammen med beregninger av 
netto nytte viser de konsekvenser av tiltaket samlet. I tillegg til de totale virkningene kan det være 
relevant å se på hvilke virkninger som kan forventes lokalt og regionalt. 

Lokale og regionale virkninger kan inngå i netto ringvirkninger, direkte nyttevirkninger eller 
fordelingsvirkninger. Dette er virkninger som netto skal være tatt med i analysene av 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet og netto ringvirkninger (mernytte). 

2.2 Planprogrammets krav
I planprogrammet er det spesifisert at netto ringvirkninger og fordelingsvirkninger ikke skal utredes. 
Det er derfor kun lokale og regionale virkninger av tiltaket som er vurdert her. Både netto 
ringvirkninger og fordelingsvirkninger er vurdert i tidligere faser, og alternativene som skal utredes er 
i hovedsak de samme som før, slik at resultatene fra tidligere utredninger fremdeles holder. 

2.3 Metode
Analysene følger metodikken beskrevet i Statens vegvesens Håndbok V712, kapittel 8. Alternativene 
som utredes er:

 0-alternativet (utvikling uten skipstunnel)
 Alternativ med stor skipstunnel 

Under alternativet med stor tunnel inngår flere alternativ for massehåndtering. Disse er beskrevet 
seinere i rapporten.

Analyseperioden for infrastrukturtiltak i samferdselssektoren skal normalt være 40 år 
(Finansdepartementet, 2014). Forutsatt åpningsår i 2020 gir det en analyseperiode fram til 2060.

I analysene tas det utgangspunkt i dagens situasjon, historisk utvikling og forventet utvikling i 
befolkning og næringsliv.

2.4 Nullalternativet
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved alternativene. 
Som beskrevet i kapittel 2.3 er det en videreføring av dagens situasjon. Det betyr at 0-alternativet per 
definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av stor tunnel viser hvor mye utbyggingsalternativet 
avviker fra nullalternativet (referansesituasjonen).

2.5 Utbyggingsalternativet
Utbyggingsalternativet som utredes er alternativet med «stor tunnel». Tunnelen vil være ca. 1,7 km 
lang mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Selje kommune.

I utbyggingsalternativet vil godstransport kun benytte tunnelen ved dårlig vær. I trafikkanalysen er 
det forventet at en del trafikk vil benytte tunnelen uavhengig av værforhold, og i tillegg vil en del skip 
benytte tunnelen som følge av avvisningseffekt forbi Stad (høye bølger). Seilingstiden for skip vil 
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være lengre dersom de benytter seg av tunnelen for å seile forbi Stad.  Det er antatt at rundt 80 
prosent av skipene som kan benytte tunnelen vil benytte tunnelen uavhengig av vær. Det betyr at 
tunnelen er forventet brukt også i perioder med gode værforhold. Det er imidlertid knyttet en del 
usikkerhet til prognosene for bruk av tunnelen.

Det er flere forhold ved tunnelen som ennå ikke er avklart. Blant annet er det usikkert om fritidsbåter 
vil få fri bruk av tunnelen eller kun tillates på spesielle tidspunkt (f.eks. morgen og kveld). 
Nyttetrafikk, og spesielt passasjertransport, vil uansett være prioritert. 

Gjennom tunnelen vil det være en fartsgrense på 5 knop og i Moldefjorden og Kjødepollen vil det 
være en fartsgrense på 8 knop. Kapasiteten på tunnelen vil være på rundt fem skip kan passere i 
timen, og det er forutsatt at det ikke vil være bompenger. Det vil kun være ett løp, slik at det kun er 
trafikk i en retning som kan passere om gangen. Beregnet døgnkapasitet for tunnelen er da på 70–
120 skip per døgn. 

2.6 Avgrensing av tema som utredes
Etter håndbok V712 kan andre samfunnsmessige virkninger utredes der det er vurdert som relevant. 
Dette gjelder beregninger av netto ringvirkninger (mernytte), fordelingsvirkninger, og lokale og 
regionale virkninger. I tråd med planprogrammets krav (Norconsult, 2015) utredes kun lokale og 
regionale virkninger her. Netto ringvirkninger og fordelingsvirkninger er vurdert i tidligere faser og er 
derfor ikke vurdert som relevante på dette nivået.

Investeringer i transportinfrastruktur påvirker lokal og regional utvikling i hovedsak gjennom å endre 
forutsetningene for transport- og trafikkmønster. Endringer i transport- og trafikkmønsteret er derfor 
utgangspunktet for analyse av lokal og regional utvikling.

Nettovirkningene for samfunnet som helhet er allerede inkludert i den samfunnsøkonomiske 
analysen, eller inngår i netto ringvirkninger. En kan ikke legge summen av lokale og regionale 
virkninger til effektene for samfunnsøkonomiske virkninger. Det er en beskrivelse av de virkninger 
som kan forventes å komme lokalt eller regionalt og inngår allerede helt eller delvis i beregninger av 
netto samfunnsøkonomiske virkninger.

Lokale og regionale virkninger handler om å synliggjøre hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller 
endrede forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning 
og næringsliv regionalt eller lokalt. I håndbok V712 er det forslag til tema som kan inngå i utredning 
av lokale og regionale virkninger, men disse bør tilpasses tiltaket som planlegges, influensområdet og 
de aktørene (gruppene) som blir berørt av tiltaket. Det kan også være relevant å vurdere i hvilken 
grad samferdselstiltaket kan endre muligheter for å oppnå spesifikke mål, for eksempel om tiltaket vil 
fjerne barrierer for ønsket utvikling, uten at en kan si at dette alene er tilstrekkelig til at den ønskede 
utviklingen faktisk kommer.

Her er det tre tema som er vurdert som sentrale for lokale og regionale virkninger:

- Tilgang til større arbeidsmarked, og handels- og fritidstilbud
- Nye næringsareal lokalt
- Muligheter for eksisterende næringsliv

Tilgang til større arbeidsmarked og handels- og fritidstilbud lokalt er vurdert som lite relevant da 
tiltaket kommer i et område med relativt lav befolkningstetthet og lav arbeidsplasskonsentrasjon. 
Dette er likevel kort omtalt i kapittel 6. Når det gjelder muligheter for eksisterende næringsliv er det 
særlig reiselivsnæringen som er vurdert som relevant. I tillegg vil forutsigbarhet og pålitelighet for 
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godstransport på sjø bedres. Det er gjennomført framskrivinger av skipstrafikken forbi Stad, og det er 
her ikke lagt til grunn noen vekst i godstransport på sjø som følge av tiltaket.

2.7 Avgrensing mot andre tema: Mernytte og fordelingsvirkninger
I tråd med planprogrammet utredes ikke mernytte (netto ringvirkninger) eller fordelingsvirkninger da 
dette er analyser som er gjennomført tidligere. Mernytte av samferdselsprosjekt er de ringvirkninger 
som ikke fanges opp i analyser av direkte brukernytte (prissatte virkninger). Mernytte er altså en del 
av den samfunnsøkonomiske analysen (beregning av nettovirkninger av et tiltak), men fordi det er 
knyttet stor usikkerhet til estimat av mernytte og det ikke er utviklet en standard for beregning av 
mernytte som følge av samferdselsprosjekt er den en del av «andre samfunnsmessige virkninger» i 
konsekvensutredninger (dersom den i det hele tatt beregnes). Lokale og regionale virkninger er 
derimot ikke en del av netto samfunnsøkonomiske virkninger, men en beskrivelse av muligheter og 
begrensinger for befolkning og næring lokalt og regionalt, og det kan være både direkte virkninger, 
ringvirkninger eller fordelingsvirkninger.

TØI (2016) har gjennomført en beregning av netto ringvirkninger av Stad skipstunnel. De presiserer at 
«Stad skipstunnel er et tiltak som kun berører persontrafikken og hvor effektene vil ha begrenset 
geografisk utstrekning» (s. 99). De beregner en netto nytte av utbyggingen på 28 millioner kroner 
(2016-kr), som utgjør i underkant av 6 prosent av de trafikantnytten (trafikantnytte er direkte 
nyttevirkninger for trafikanter som følge av tiltaket). Dette er netto nytte ved å forlenge 
hurtigbåtruten som i dag går mellom Bergen og Selje nordover til Ålesund.1

Det vises også til Konseptvalgutredningen (Kystverket, 2010) utarbeidet av Det Norske Veritas og 
Samfunns- og næringslivsforskning AS og KS1-rapporten utarbeidet av Holte Consulting og Pöyry 
(2012) for analyser av mernytte av Stad skipstunnel.

2.8 Definisjon av plan- og influensområde
Planområdet er området som fysisk kan bli berørt av tiltaket. Planområdet er det samme for alle 
tema.

Influensområdet utgjør et større område utenfor selve planområdet. Influensområdet defineres som 
det geografiske området der virkninger kan forventes å opptre. Fordi virkninger vil variere avhengig 
av fagtema vil også influensområdet være ulikt fra tema til tema, i motsetning til planområdet som er 
det samme for hele utredningen (se figur 3-8 i Hb V712). Influensområdet for de ulike temaene som 
behandles i rapporten er derfor presisert. Influensområdet for regionale virkninger vil ofte inkludere 
et større område enn det som direkte berøres av et nytt samferdselstiltak. 

2.9 Influensområde
Virkninger for befolkning og næringsliv vil normalt omfatte et større område enn det området som 
berøres direkte av tiltaket. I tillegg vil influensområdet variere mellom de ulike temaene som er 
behandlet under lokale og regionale virkninger.

1 Nye beregninger av prissatte effekter gjennomført av Kystverket viser imidlertid negativ netto nytte av 
hurtigbåtruten. 
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De tre temaene som er utredet her er:

- Tilgang til større arbeidsmarked og handels- og fritidstilbud lokalt
- Nye næringsareal lokalt
- Regionale virkninger for eksisterende næringsliv 

For nye næringsareal er influensområdet avgrenset til Selje og Vanylven kommuner, der eventuelle 
nye næringsareal vil komme.

Utgangspunktet for analyser av tilgang til et større arbeidsmarked og handels- og fritidsreiser er 
kommuner som vil får endret tilgjengelighet, og kommuner som ligger innenfor normal 
pendleravstand fra disse. Det er imidlertid tatt med et noe større geografisk område for å sikre at 
ikke sentrale kommuner er utelatt. Influensområdet er her avgrenset til kommunene Flora, 
Bremanger, Vågsøy, Selje, Vanylven, Eid, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid og Ålesund.

I analyser av virkninger for godstransport inkluderes er influensområdet bredere definert. 
Utgangspunktet for utredningen er trafikkestimat utarbeidet av Kystverket, og baseres derfor på all 
godstransport på sjø som passerer Stad. 
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3. Beskrivelse av regionen i 0-alternativet
I utredning av lokale og regionale virkninger skal muligheter eller begrensninger for næringsliv og 
befolkning som følge av et tiltak vurderes. I dette kapittelet presenteres dagens situasjon når det 
gjelder demografi og næringsliv i regionen, og forventet utvikling framover uten utbygging (0-
alternativet). 

3.1 Befolkningsutvikling
Kommunene langs kysten, fra Flora i sør til Hareid i nord, er små og mellomstore kommuner, med 
antall innbyggere mellom 2500 og 12000 ved inngangen til 2016. 

SSB utarbeider befolkningsframskrivinger på kommunenivå fram mot 2040. Det er en del usikkerhet 
knyttet til befolkningsutviklingen framover, og da særlig nettoinnvandring og innenlands flytting. 
Med utgangspunkt i alternativet som er vurdert som mest sannsynlig (middelalternativet, 4M) er 
forventet befolkningsutvikling presentert nedenfor. Her er det fram mot 2040 ventet en betydelig 
vekst i antall innbyggere i Ålesund. Det er også ventet befolkningsvekst i Flora kommune, og noen av 
kommunene nord for Selje, men ellers en nedgang i folketallet. Dette er i tråd med den generelle 
utviklingen i landet, både historisk og forventet framtidig utvikling, med vekst i byene og en nedgang 
i folketallet i mindre kommuner.

Figur 1: Historisk og forventet befolkningsutvikling i kommunene. Forventet utvikling i middelalternativet til SSB (4M). Kilde: 
SSB (2016)

Som for utviklingen på landsbasis er det fram mot 2040 forventet en betydelig økning i andelen 
eldre. Den veksten i folketall som er forventet fra 2016 til 2040 i vekstkommuner er i stor grad blant 
de over 66 år. For de kommunene der det er ingen endring eller nedgang i folketallet fra 2016 til 
2040 i SSBs middelalternativ er det likevel betydelig vekst i befolkningen i pensjonsalder, men en 
nedgang i andre aldersgrupper.
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Ulstein, Hareid og Ålesund er de eneste kommunene der det også er ventet en positiv utvikling i 
antall innbyggere i yrkesaktiv alder og barn og unge.

 

Figur 2: Befolkningsvekst, historisk og forventet, fordelt på ulike aldersgrupper. Forventet utvikling i middelalternativet til 
SSB (4M). Kilde: SSB (2016)

3.2 Bo- og arbeidsmarked
Et bo- og arbeidsmarked kjennetegnes ved at det internt er korte reiseavstander og der en stor andel 
av befolkningen bor og arbeider innenfor regionen. Ofte regnes reiseavstander inntil 45 minutter 
som normal reiseavstand, og sammen med pendlingsstrømmer vil reisetid fra et sentralt punkt 
benyttes til å avgrense funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner.

NIBR (2013) har delt alle kommuner i landet inn i 160 bo- og arbeidsmarkedsregioner, der Selje 
kommune inngår i bo- og arbeidsmarkedsregionen Vågsøy. Ser vi på pendlingsstatistikk for 2015 er 
det tydelig at det er størst pendling mellom Selje og Vågsøy, men også noe pendling fra Selje til Eid 
og mellom Selje og Vanylven. 

Tabell 1: Pendlingsmatrise. Der det er 3 eller færre er det ikke oppgitt antall pendlere. Kilde: PANDA (2016)

Til 

Fra Flor
a

Bremange
r

Vågsø
y

Selj
e

Vanylve
n Eid Sand

e
Herø

y
Ulstei

n
Harei

d
Ålesun

d

Resten 
av 

landet
2

Flora 4882 26 10 4 .. 7 .. .. 8 .. 9 1084
Bremange
r 84 1419 51 .. .. 31 .. .. .. .. 4 188

Vågsøy 11 12 2460 61 15 69 .. .. 9 .. 27 283

Selje 6 .. 124 978 27 3
9 5 .. .. .. 14 196

Vanylven .. 4 39 28 1143 10 45 15 59 .. 30 188
Eid 10 18 103 14 6 2304 .. .. 4 .. 14 574
Sande .. .. .. .. 10 .. 885 130 114 27 22 112
Herøy .. .. 5 .. 4 .. 106 3282 501 76 79 360
Ulstein .. .. .. .. .. .. 71 243 2982 363 152 422
Hareid .. .. .. .. .. .. 30 92 731 1315 128 226
Ålesund 5 .. 6 5 14 13 10 44 274 72 19417 4203
Resten av 
landet 598 71 177 61 65 354 34 183 635 158 7601

2 Pendling til resten av landet er inkludert pendling til sokkelen.
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3.3 Næringsstruktur
Næringsstrukturen i regionen er preget av en høyere andel sysselsetting innenfor jordbruk, skogbruk 
og fiske, og industri og bergverksdrift enn landet totalt. Dette er næringer som normalt defineres 
som transportintensive, det vil si som generer relativt store mengder godstransport. 

Totalt antall arbeidsplasser er størst i Ålesund med nær 27 400 sysselsatte. Deretter følger Flora og 
Ulstein med over 5000 sysselsatte i 2015. Sande og Selje kommuner har færrest sysselsatte, med 
rundt 1100 sysselsatte i 2015.

Figur 3: Sysselsatte i kommunene og landet samlet fordelt på næringsgrupper, 2015. Kilde: Panda (2016)

Reiselivsnæringen omfatter bedrifter som betjener personer på reise, enten turister eller 
forretningsreisende, og inngår i flere av næringsgruppene presentert i Figur 3. Her følger vi 
definisjonen på reiselivsnæringen gjort av Menon (2014) der reiselivsnæringen grovt sett omfatter 
bedrifter som driver med overnattings- og serveringsvirksomhet, persontransport, kultur- og 
opplevelsesvirksomhet, og reisebyrå og reisearrangørvirksomhet inkludert.3 Bedrifter som inngår i 
reiselivsnæringen vil naturligvis også betjene lokalbefolkningen, noe som fører til at de store byene 
har en relativt stor reiselivsnæring fordi de også betjener et større hjemmemarked.

Størrelsen på reiselivsnæringen kan måles på ulike måter. Her vil vi i stor grad basere oss på antall 
sysselsatte i reiselivsnæringen som definert ovenfor og ulik statistikk for overnattinger. Fordelen med 
sysselsettingsstatistikken er at den gir et godt bilde av hvor sentral reiselivet er for sysselsetting og 
indirekte for bosetting i de aktuelle kommunene.

3 Se Menon (2014, s. 114) for en fullstendig oversikt.
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Tabell 2: Ansatte i reiselivsnæringen. Kilde: SSB (2015)

Kommune Andel av ansatte i reiseliv Ansatte i reiselivsnæringen

Flora 23.2 % 1761
Bremanger 5.0 % 85
Vågsøy 4.3 % 96
Selje 7.5 % 81
Vanylven 4.1 % 52
Sande 0.7 % 10
Herøy 2.0 % 125
Ulstein 2.8 % 183
Hareid 1.6 % 31
Ålesund 5,4 % 1655

I dag har Selje en relativt liten reiselivsnæring, med rundt 80 ansatte per 1. august 2015 (SSB, 2015). 
Disse er relativt likt fordelt på de fire bransjene, overnatting, servering, persontransport og 
formidling (reisebyråvirksomhet o.l.).

I de øvrige kommunene er også gjennomsnittlig andel av ansatte i reiselivsnæringen lavere enn for 
landet samlet, med unntak av Flora kommune.4 Som forventet er der flest ansatte i reiselivsnæringen 
i Ålesund, der det også er det største lokalmarkedet. 

4 Ansatte i Fjord1 sjø er registrert i Flora, men det er ikke nødvendigvis her de har sin daglige arbeidsplass. 
Andelen ansatte i reiselivsnæringen er sannsynligvis noe overvurdert for Flora. 
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4. Grunnlag
Her presenteres først informasjon om regionen og reisetider. Deretter oppsummeres kort andre 
utredninger som har betydning for vurderinger av regionale og lokale virkninger. 

4.1 Regionen og reisetider
Selje kommune ligger nord i Sogn og Fjordane, ved fylkesgrensen til Møre og Romsdal. Selje grenser 
til Sande og Vanylven kommuner i Møre og Romsdal, og Vågsøy i Sogn og Fjordane. I dag er det ikke 
andre passasjerbåter enn Hurtigruten som passerer Stad. Hurtigruten har i dag anløp i Bergen, Florø 
og Måløy, sør for Stad, og nord for Stad stopper den i Torvik, Ålesund og Molde før den fortsetter 
nordover. Fra Selje er det hurtigbåtforbindelse til Bergen, med en rekke stopp på veien. Med 
hurtigbåten kan man for eksempel reise fra Selje til Florø på i overkant av 1,5 timer og til Bergen på 
rundt 5 timer. Dagens hurtigbåt mellom Ålesund og Hareid har en reisetid på rundt 30 minutter mens 
samme reise tar rundt 1 time og 15 minutter med bil.

Tabell 3: Reisetider med dagens infrastruktur

Rute Med bil og ferge Med hurtigbåt, ekskl. 
ventetid

Florø-Selje 2 timer og 40 min. 1 time og 30 min.
Bergen-Selje 6 timer 5 timer
Selje-Ålesund 3 timer -
Hareid-Ålesund 1 time og 15 min. 30 min.

4.2 Skipstrafikk forbi Stad
Stad skipstunnel vil gi bedre regularitet for godstransport på sjø forbi Stad.  I forbindelse med 
konsekvensutredningen er det utarbeidet en trafikkanalyse. Det er lagt til grunn at skip som i dag 
venter med å passere Stad vil benytte tunnelen, gitt at skipet ikke er for stort. I tillegg er det en del 
trafikk som forventes å benytte tunnelen uavhengig av bølgeforhold. 

Det er estimert at det i 2050 vil være en samlet trafikk gjennom tunnelen på mellom 6629 og 6968 
skip per år (se Tabell 4). Kun skip som ikke er bredere enn 23 meter er tatt med, da større skip ikke vil 
kunne benytte tunnelen. Det er implisitt antatt at værforholdene ved Stad vil være tilnærmet lik 
dagens værforhold og at avvisningsandelen av skip ved ulike bølgehøyder vil være den samme i 2050 
som i dag.

Tabell 4: Estimert årlig trafikk gjennom skipstunnelen (eksklusiv fritidsbåter). Her inkluderes kun skip som kan passere 
gjennom tunnelen. 

 Lavt 
trafikkanslag

Høyt 
trafikkanslag

Skip som benytter tunnelen på 
grunn av bølgeforhold 908 1247

Skip som benytter tunnelen 
uavhengig av vær 5721 5721

Sum trafikk gjennom tunnelen 
per år 6629 6968

Samlet trafikk (potensial for 
bruk av tunnelen) 8179 11038

Samlet viser dette at det er forventet en betydelig andel som vil benytte tunnelen uavhengig av 
bølgeforhold.
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Det er i framskrivingene til Kystverket ikke forventet noen vesentlig nyskapt trafikk. Det er imidlertid 
stor usikkerhet knyttet til dette. En mulighet for nyskapt trafikk er en eventuell hurtigbåtrute mellom 
Bergen og Ålesund.
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5. Lokale og regionale virkninger

5.1 Potensial for lokal og regional utvikling
Stad skipstunnel skiller seg fra et typisk samferdselsprosjekt ved at reisetiden ikke reduseres, men 
det tar derimot lengre tid å seile via skipstunnelen enn rundt Stad. Med unntak av situasjoner med 
dårlig vær vil ikke skipstunnelen gi noen endringer for godstransport på sjø. Den vil gi muligheter for 
småbåter og for større skip vil den også gi bedre regularitet. 

I dette kapittelet presenteres resultatene for de ulike temaene som er utredet.

5.2 Tilgang til et større arbeidsmarked, og handels- og fritidstilbud
En skipstunnel mellom Moldefjorden og Kjødepollen vil gi muligheter for hurtigbåtruter. For at dette 
skal kunne bidra til en utvidelse av bo- og arbeidsmarked, og på den måten utvide befolkningens 
tilgang på arbeidsplasser, og bedrifters tilgang på arbeidskraft, må den redusere reisetid mellom 
områder som er relativt tett befolket og områder med betydelig næringsvirksomhet. Normalt settes 
grensen for pendleravstand på inntil 45 minutter. Alternativt må tunnelen føre til tilflytting og/eller 
relokalisering av næringsvirksomhet fra andre regioner til bo- og arbeidsmarkedet der Selje inngår.

Investeringer i samferdselsprosjekt kan også føre til et bedre handels- og fritidstilbud for 
befolkningen lokalt. Som for virkninger for arbeidsmarkedet er det lite sannsynlig at et 
samferdselsprosjekt vil gi betydelige virkninger i områder med relativt lav befolkningstetthet. TØI 
(2010) viser blant annet til at det kreves et befolkningsgrunnlag på 10 000-30 000 innbyggere for at 
det skal gi betydelige virkninger for handels- og tjenestetilbud. 

Skipstunnelen gir muligheter for utvidelse av hurtigbåttilbudet i regionen, ved at hurtigbåtruten som 
i dag går mellom Bergen og Selje kan utvides nordover. Dette vil gi et alternativt transportmiddel for 
reisende langs kysten, men det vil ikke gi noen betydelige virkninger verken for arbeidsmarkedet eller 
handels- og fritidstilbudet. 

5.3 Nye areal som følge av massedisponering
Det er beregnet overskuddsmasser fra tunnelen på 4,91 mill. m3 steinmasse. Det er vurdert tre 
prinsipielle alternativer for massehåndtering, der borttransportering av massene for utfylling utenfor 
planområdet er ett alternativ. Det pågår en parallell prosess for å vurdere muligheten til å bruke 
massene til næringsareal på ulike lokaliteter i Selje og Vanylven. 

Alternativt er det også vurdert midlertidige massedeponi og permanente massedeponi. Med 
midlertidige massedeponi vil en del av massene (ca. 50 %) kunne benyttes for utfylling på et senere 
tidspunkt. Med permanent massedeponi vil massene dumpes i et dypvannsdeponi og vil ikke kunne 
benyttes til utfylling seinere.

Dersom massene benyttes til nytt næringsareal kan det gi muligheter for næringsutvikling lokalt i 
Selje og Vanylven kommuner. Dette forutsetter imidlertid at det er etterspørsel etter den typen 
næringsareal som kan komme. 

Per i dag er 35-40 prosent av de sysselsatte i Selje og Vanylven knyttet til offentlig forvaltning og 
tjenesteyting (se Figur 3). Andelen sysselsatte i denne næringsgruppen er på rundt 40 prosent 
nasjonalt. Nedenfor er en mer detaljert oversikt over næringsstrukturen i Selje og Vanylven 
kommuner enn det som er presentert over, og endringen i antall sysselsatte i hver næringsgruppen 
fra 2010 til 2015. 
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Tabell 5: Sysselsatte i Selje og Vanylven per 2015 og vekst 2010-2015. Næringsgrupper med 3 eller færre sysselsatte er 
prikket (..). Kun næringer som samlet hadde minimum 20 sysselsatte er tatt med i oversikten, men alle sysselsatte er 
inkludert i summen. Kilde: PANDA (2016)

Næring Sysselsatte i 
Selje, 2015

Sysselsatte i 
Vanylven, 

2015

Endring Selje, 
2010-15

Endring, 
Vanylven, 
2010-15

Kommunal tjenesteyting 372 451 -1 % 6 %
Bygge- og anleggsvirksomhet 76 87 7 % 9 %
Detaljhandel (utenom 
motorkjøretøy)

54 95 -2 % -20 %

Utenriks sjøfart, supplybåter 60 83 -32 % -10 %
Fiske og fangst 101 26 11 % -50 %
Jordbruk, jakt og viltstell 34 89 -65 % -19 %
Bergverksdrift  .. 118 .. -9 %
Fiskeforedling 87 22 -6 % ..
Innenriks sjøfart 27 31 11 % -16 %
Produksjon av tekstil- og 
bekledningsvarer

55 .. 27 % ..

Private helse-, pleie- og 
omsorgstjenester

6 49 -17 % 11 %

Akvakultur (Fiskeoppdrett) 20 34 -20 % 10 %
Faglig, rådgivende og teknisk 
tjenesteyting

28 21 64 % 0 %

Statlig tjenesteyting 17 27  0 % 93 %
Land- og lufttransport 17 17 47 % 13 %
Bygging av skip og båter, 
oljeplattformer og moduler

28 .. -57 % ..

Overnattings- og 
serveringsvirksomhet

18 10 -106 % 67 %

Utleievirksomhet, 
arbeidskrafttjenester

11 13 36 % 44 %

Produksjon av gummi- og 
plastprodukter

21 .. 48 % ..

Totalsum 1146 1288 -2 % -9 %

Det er kommunal tjenesteyting som er hoveddelen av offentlig forvaltning og tjenesteyting i Selje og 
Vanylven, med totalt 823 sysselsatte. Privat næringsvirksomhet i Selje og Vanylven er i stor grad 
knyttet til som utgjør bygge- og anleggsvirksomhet og detaljhandel.

Når det er såpass få sysselsatte i hver næringsgruppe som i disse kommunene er det relativt små 
endringer som skal til for å gå store prosentvise utslag. Prosentvis endring i antall sysselsatte i hver 
næringsgruppe gir likevel en indikasjon på hvilke næringsgrupper som har vært i vekst de siste årene. 
Samlet har det vært en nedgang i sysselsettingen i både Selje og Vanylven siden 2010.

Blant annet har det vært en betydelig nedgang i flere av næringsgruppene som typisk er knyttet til 
petroleumssektoren, blant annet «utenriks sjøfart og supplybåter» og «bygging av skip og båter, 
oljeplattformer og moduler».

Arealkrevende næring er næringsvirksomhet som krever stort areal per sysselsatt, og kan være alt fra 
handel til tungindustri. Næringsgrupper som er avhengig av tilgang til havn og sjøtransport er 
representert i begge kommunene, men har ikke hatt betydelig vekst de siste årene. De 
næringsgruppene med sterk relativ vekst er likevel små i antall sysselsatte. 
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Nye næringsareal kan legge til rette for at nye virksomheter kan etablere seg eller at eksisterende 
virksomheter relokaliseres. Det er ikke gjennomført noen undersøkelser blant virksomheter i 
regionen om ev. nye næringsareal i Selje og Vanylven kan påvirke lokaliseringsvalg eller potensial for 
utvidelser av eksisterende virksomhet. Eventuelt nytt næringsareal som følge av utbygging av Stad 
skipstunnel utgjør også svært begrenset sammenlignet med areal avsatt til næring i 
kommuneplanens arealdel i de to kommunene (Nordplan, 2016 og Vanylven kommune, 2016).5 Nytt 
næringsareal som følge av utbygging av skipstunnelen vil derfor ikke ha stor virkning på samlet 
tilgjengelig næringsareal i kommunene.

5.4 Vekst i eksisterende næringsliv

5.4.1 Muligheter for vekst i godstransport
Direkte virkninger av bedret regularitet, det vil si kostnadsbesparelse ved å redusere ventetid, er 
beregnet i prissatte konsekvenser. Dersom virkninger av bedret regularitet er et tema som skal inngå 
i utredning av lokale og regionale virkninger må de direkte effektene føre til endringer lokalt eller 
regionalt, når det gjelder befolkningsutvikling eller næringsutvikling. 

Skipstunnelen vil gi bedre regularitet (se kapittel 5.1). Det er særlig viktig ved bølgeforhold som i 
dagens situasjon vil føre til at enkelte skip må vente før de kan passere Stad. I Kystverkets 
framskrivinger trafikken gjennom skipstunnelen er det imidlertid forventet at et relativt stort antall 
skip vil benytte skipstunnelen uavhengig av bølgeforholdene (se Tabell 4).. Det betyr at tiltaket vil 
endre trafikkmønsteret også i normalsituasjonen. 

Samtidig er det ikke ventet nyskapt trafikk. Det vil si at det ikke er forventet at skipstunnelen vil bidra 
til en økning i godstransport på sjø utover den veksten som er ventet uavhengig av tiltaket. Det er 
imidlertid stor usikkerhet knyttet til dette, og tunnelen gir potensial for økt godstransport på sjø 
(overføring fra vei til sjø) i tråd med nasjonale målsettinger (Meld. St. nr. 26 (2012-2013)). 

5.4.2 Muligheter for vekst i reiselivsnæringen
For at tunnelen skal gi positive virkninger for reiselivsnæringen må den enten gi bedre tilgjengelighet 
for noen destinasjoner eller attraksjoner, eller tunnelen må i seg selv være en turistattraksjon.

Stad skipstunnel vil i liten grad gi bedret tilgjengelighet. Det vil ikke bli betydelig redusert reisetid til 
sentrale attraksjoner. Dersom det blir utvidet hurtigbåtrute fra Bergen til Ålesund gir den flere 
alternative reisemiddel for å reise mellom de to byene. Hurtigruten vil kunne benytte tunellen, noe 
som vil bedre regulariteten i vinterhalvåret. Uvær ved Stad er godt kjent, og kan ha en 
avvisningseffekt for reisende på høsten og vinteren. Med en skipstunnel vil det kunne være positivt 
for etterspørselen etter reiser i vinterhalvåret.

Det er også mulig at skipstunnelen vil føre til en utvidelse av dagens hurtigbåttilbud mellom Bergen 
og Selje. Med en skipstunnel er det i trafikkanalysene beregnet at hurtigbåtruten vil forlenges til 
Ålesund, med to daglige avganger mellom Bergen og Ålesund. Hurtigbåten går i dag allerede fra 
Bergen til Selje, og en økning i reiselivsaktiviteten som følge av utvidet hurtigbåttilbudet vil dermed 
komme lenger nord og særlig i Ålesund. Hurtigbåtruten vil gi et alternativt reisemiddel til buss og fly 
for reisende mellom Bergensregionen og Ålesundsregionen.

5 Areal avsatt til næringsareal er ikke endelige for Vanylven kommune og kommuneplanens arealdel er 
foreløpig ikke vedtatt av Selje kommune, og eksakt tall for andelen er derfor ikke oppgitt her. 
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Både turister fra utlandet og Norge oppgir at hovedformål med ferie- og fritidsreiser i Norge i stor 
grad er å slappe av og å oppleve naturen (Innovasjon Norge, 2015). Samtidig ser vi en endring i 
utenlandske reisende til Norge, der antall overnattinger for besøkende med bostedsadresse i Kina, 
Storbritannia, Sverige og USA økt de siste fem årene (spesielt Kina), samtidig som antall 
overnattinger fra Danmark, Nederland og Tyskland har gått noe ned. De seinere årene har det vært 
en relativt sterkere vekst i reiselivsnæringen i tilknytning til de større byene der det både er et større 
lokalmarked og det er større aktivitet knyttet til forretningsmarkedet (Menon, 2014b). 

Destinasjoner utenfor byene som har utviklet opplevelsesbaserte produkter har imidlertid også 
opplevd vekst i de seinere årene (Menon, 2014b). Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala 
skipstunnel, og kan gi grunnlag for noe økt turisme for eksempel i form av fagreiser. Om tunnelen 
skal kunne gi reiselivsnæringen i regionen noen betydelig økning er svært usikkert fordi det krever 
mer enn at man har en potensiell reisemiddeldestinasjon. Man vil også måtte konkurrere med andre 
destinasjoner. Dersom man klarer å tiltrekke seg flere tilreisende vil det i så fall gi muligheter for 
reiselivsnæringen i Selje og omkringliggende kommuner, og ringvirkninger til andre næringer i 
regionen.

5.5 Sammenstilling av resultater
Lokale og regionale virkninger av Stad skipstunnel er kort oppsummert i tabellen nedenfor.

Tema Virkning
Bo- og arbeidsmarked 0
Handels- og fritidstilbud 0
Nye næringsareal +6

Virkninger for godstransport +
Virkninger for lokalt reiseliv +
Samlet vurdering +

Hovedkonklusjonene er at tunnelen ikke vil utvide eksisterende bo- og arbeidsmarked og ikke gi 
potensial for en betydelig endring i arbeidsreiser eller handels- og fritidsreiser. Tunnelen kommer i et 
område med en relativt lav befolkningstetthet og kombinert med at tunnelen ikke vil gi særlige 
reisetidsforbedringer vil den derfor heller ikke gi særlige effekter for disse temaene. 

Nye næringsareal kan gi positive virkninger, men det forutsetter at det er etterspørsel etter slike 
areal. For eksisterende næringsliv er det særlig godstransport på sjø og reiselivsnæringen i regionen 
som er vurdert som næringsgrupper som kan påvirkes av en eventuell utbygging. For godstransport 
er det ikke forventet noe vekst i transporten på sjø som følge av skipstunnelen, men tunnelen vil 
bidra til bedre regularitet. For reiselivsnæringen er det ventet at skipstunnelen kan gi noen positive 
virkninger. Det avhenger imidlertid av hvordan reiselivsnæringen klarer å utnytte potensiale. 

6 Her forutsettes det at massene benyttes til samfunnsnyttige formål. Dersom massene dumpes i et 
dypvannsdeponi og ikke kan benyttes til utfylling seinere vil effekten her være 0 sammenlignet med 
nullalternativet.
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5.6 Usikkerhet
Det er generelt stor usikkerhet knyttet til virkninger for befolkning og næringsliv langt frem i tid. 

Når det gjelder virkninger for bo- og arbeidsmarked, og fritids- og handelstilbud er det liten grad av 
usikkerhet. Tunnelen planlegges i et område som har relativt lav befolkningstetthet og stor andel 
eldre i framtiden, og det er derfor begrenset hvor store virkninger tiltaket kan ha.

Det er betydelig større usikkerhet når det gjelder virkninger for eksisterende næringsliv og av nye 
næringsareal. Virkninger for godstransport bygger på estimat fra trafikkanalysen, men denne er i seg 
selv svært usikker. Skipstunnelen vil gi muligheter for positive virkninger for reiselivsnæringen og for 
næringslivet generelt ved nye næringsareal, men i hvor stor grad dette faktisk vil bidra til vekst 
avhenger av en rekke andre forhold enn utbygging av skipstunnelen.
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