Tilrettelegging av parkeringsplass
ved Fv 76, Tosfjellet

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn
Gjennom samarbeid mellom ulike prosjekt og aktører i regionen ble en idè om utvikling av
rasteplassen ved Mosvasstjønnan ved Tosentunnelen lansert i 2013.
Dette er et fint og lett tilgjengelig område som er relativt mye brukt både sommer og vinter for turer
og fiske, men det er i liten grad tilrettelagt. Parkeringsplassen er stor, med et utedo som driftes av
Statens vegvesen (SVV), men ellers ingen tilrettelegging. Plassen har potensial for et godt og enkelt
tilrettelagt tilbud: Fiskeplass, informasjon, sti opp mot Steinbua, sitteplasser, med mer. Dette kan
oppnås ved å samle aktører til en felles innsats. samt få inn SVV som eier av parkeringa som mulig
deltaker med sine «beinstrekkere». For nasjonalparkstyret vil det også være et godt
informasjonspunkt, i og med at dette er eneste stedet på fjellet man kan stoppe med bil og være like
ved grensen til nasjonalparken.
Det er holdt to møter mellom parter med interesse for utvikling av parkeringsplassen 31.10.13 og
07.05.14. Deltakende i møtene har vært representanter for Statskog, Helgeland friluftsråd, prosjekt
Fylkesdelplan for Lomsdal-Visten, prosjekt Fra hovedvei til drømmefisken (senere erstattet av Vefsna
regionalpark) og nasjonalparkforvalter Lomsdal-Visten.
I møtene har det vært enighet og felles ønske om bedre tilrettelegging av parkeringsplassen på
Tosfjellet. Oppfølging av dette arbeidet ble først gjort gjennom prosjekt Fylkesdelplan for LomsdalVisten, og etter prosjektets avslutning juli 2015 blir oppgaven ivaretatt av Grane næringsutvikling as
(GNU).

Mål
Oppgradere en sliten og lite tilrettelagt parkeringsplass med fantastisk beliggenhet til et
imøtekommende, trivelig og informativt stoppested for veifarende og et foretrukket utgangspunkt
for turer i Tosfjell-området. Opprette utkikkspunkt Lomsdal-Visten nasjonalpark.

Tiltak
- Oppruste toalett, evt skifte av toalett til nyere modell
- Forme plassen med inndeling av oppholdsområder og parkeringsområder, beplantning, mm
- Sitteplasser
- Informasjonstavler på felles stativ for flere aktører
- Informasjonstavle og merket sti til Steinbua

Gjennomføring
Grane næringsutvikling as skal som prosjektledelse sikre framdrift og styring av prosjektet, i tett
dialog med de involverte interesser. Dette gjelder partene som allerede har deltatt på de innledende
møter, samt reindrifta, Grane kommune, Grane jff, Tosenvegnemnda og Statens vegvesen.
Gjennomføringen vil foregå som en totrinnssak. Først utarbeide et skisseprosjekt deretter utføre
tiltakene.
Gjennomføring av de praktiske tiltakene har hovedfokus i prosjektet.
Prosjektbeskrivelsen omfatter bare aktiviteter og finansiering f.o.m. okt-15 til avslutning aug-16.
I løpet av prosjektperioden inngå driftsavtale for tilretteleggingen mellom SVV og ansvarlig aktør,
som i en tidlig fase ser ut til å bli Grane kommune.

Aktivitets- og tidsplan
Aktivitet
Utarbeide skisseprosjekt
Sende søknad om tilrettelegging til
SVV, deriblant ang toalett
Beslutte gjennomføring av
skisseprosjekt
Sette produktene i bestilling
Klopping og skilt, Steinhytta
Oppgrusing, beplantning
Montering møbler og skiltstativ
Innvielse
Rapportering

Ansvarlig
Prosjektleder
Prosjektleder

Når
Okt-15
Okt-15

Arbeidsgruppa

Okt-15

Prosjektleder
Helgeland friluftsråd/Statskog
Prosjektleder
Prosjektleder
Arbeidsgruppa
Prosjektleder

Nov-15
Juni/Aug-16
Juni/Aug-16
Juni/Aug-16
Aug-16
Sept-16

Budsjett
Aktivitet
Prosjektledelse (20 dagsverk)
Skisseprosjekt
Sittemøbler ( 3 stk à 10.000,-)
Infotavler (4 stk - Innkjøp og utarbeiding av tekst)
Merking med retningsskilt, Steinbua (3 stk à 700,-)
Klopping, Steinhytta (materiell 100m à 30,- samt arbeid 6 dagsverk)
Oppgrusing, beplantning
Innvielse
Totalt

Sum
40000
36000
30000
60000
2100
63700
30000
4000
265850

Finansiering
Aktør
Nordland fylkeskommune, Statskogordningen
Prosjektmidler fylkesdelplan Lomsdal-Visten
Statens vegvesen
Helgeland friluftsråd
Statskog
Nasjonalparkstyret for Lomsdal-Visten
Grane kommune
Grane jff
Totalt

Sum
89000
40000
30000
7100
38750
46000
10000
5000
265850

