
Destinasjonsutvikling & Moldevert



- Som plommen i egget☺
Sjøfronten med torget har løfta Molde enormt! 



Midsundtrappene en
eventyrlig utvikling

FLERE FOLK I TRAPPENE 

• 122 % flere folk i trappene enn i fjor - over 50 000 folk!

• 88 % økning Rørsethornet

STOR ØKNING I OMSETNING

• Hengekøyeparken utsolgt

• Utendørs, Midsund Gjestestove, hytter og camping selger bra

• Fergene øker med 20 % Solholmen– Mordalsvågen, og 22% 
Brattvåg – Dryna

• Overnattingsstedene i Molde har mye verdiskaping

• Ringvirkninger til handel, restaurant mm

MYE MEDIA; NRK, TV2, RIKSAVISER, 71 GRADER NORD…



Men vi må iverksette 
tiltak for økt tilstrømning

• Kapasitet på parkering og toaletter

• Må få mer skilting og informasjon på plass

• Audioguide kommer

• Holde øye med kapasitet på ferger

• Trafikkregulering 60 sone

• Skulle gjerne hatt båter til og fra



44 % økt besøk ved Mardalsfossen

- besøkstall ved bommen til 
Mardalen økt fra ca. 12 til 17 000 
biler i sommer



Perlene Hjertøya og Veøya

• Prosjekt elektrifisering Hjertøya -

Smart Molde, Istad og Masterplan

• Serviceområde - statlig sikring

• Viking og middelalder opplevelser

• Nøkkelsted Kystpilegrimsleia

• Handler mest om stabil transport!



Vi bør bruke 
Romsdals-
fjorden
mer 

• Nye båtmuligheter

• Elektrifisering

• Samarbeid med Åndalsnes 
og Vestnes



Brosjyerer
Spise I Molde 
og 
Opplev Molde



Moldepakkene –
med aktivitetsmidler 
fra GassRor

• Moldepakkene sommeren 2020

• Høstkampanje høsten 2020

• Aktivitetskart til neste år 

• Skjerm i Molde sentrum - ??



En for hvert hotel 
– 4 ulike
bookingmuligheter
med ulike priser



Audioguiden i Molde og Aukra gir merverdi for besøket

- nytt er BOKSTAVJAKT på Romsdalsmuseet - BALLONGJAKT i sentrum og 
QUIZ både i Midsundtrappene Rørsethornet



Aktivitetskart 
Et aktivitetskart som viser naturattraksjoner og opplevelser man kan bestille 
over hele Molderegionen – til bruk digitalt og i brosjyrer.



• https://www.visitmr.com/ferie-eller-weekendtur-opplev-hosten-i-
aktivitetsbyen-molde

Fokus på natur, kultur, natur, matglede og aktive opplevelser som få andre småbyer kan skilte med




