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Sak 2019/16: Utforming av informasjonspunkter med mer 

Plan for etablering av informasjonspunkter med mer er beskrevet i forvaltningsplanen.  

Det er aktuelt med informasjonspunkter på åtte steder, i første omgang ved å bruke 

bygningsvegger fire steder, eksisterende informasjonstavle et sted og nye frittstående 

plakatstativer tre steder. Alle steder legges det opp til at plakatunderlaget er i høvlet eik. 

Plakatstativet på de frittstående infopunktene planlegges utført i syrefast stål og en 

«prototype» er laget. Se vedlegg 1 og 2, samt foto lenger ned. 

I 2018 ble det produsert tre temaplakater i størrelse 70 x 50 cm. To av dem er plassert på 

bygningsvegger og en på eksisterende infotavle. Seks nye temaplakater er til trykking og 

ventes levert før 10. mai. Se vedleggene 3 – 10. Alle seks plakater bør stå på nye, 

frittstående plakatstativer tilsvarende på infopunktene, men nedskalert til ca. halv størrelse. I 

tillegg blir det trykket en mini temaplakat som skal stå ved nytt sykkelstativ på Øytangen, se 

vedlegg 11. 

Videre planlegges det å produsere en hoved/kartplakat med størrelse 100 x 70 cm til hver av 

infopunktene. Kartet produseres av firmaet 2286moh på oppdrag fra Miljødirektoratet, vil 

også bli brukt i en brosjyre i regi av direktoratet, basert på materiale fra forvalter. Hvis 

manuskriptene er ferdig før 28. mai, kan de antakelig settes opp før sommeren. Hvis ikke, vil 

det ikke bli før til høsten. 

Det samme gjelder temaplakater med kartutsnitt over nærområdene på sju steder som er 

prioritet nr. 2 etter hoved-plakatene. 

Det jobbes også med en felles plakat på tvers av aktørene, se vedlegg 12. Manuskript er 

levert Miljødirektoratet som foreløpig ikke har akseptert av merkevaren for nasjonalparken 

blir brukt. 

Det har gått tregt med arbeidet med nye sitteplasser. Strekningen fra Kråkadammen nord på 
Jomfruland til Kleiva ble ryddet for tungt treavfall, sitteplasser, varder og groper i slutten av 
mars. To steder på Øytangen er det lagt ut tre store steiner «i vinkel» som kan vær 
fundament for sitteplater. Forvalter har planer om å lage sitteplater i eikespiler til de to 
stedene for å få erfaring med hvordan det er å få til og hvordan de fungerer og tar seg ut. Det 
er usikkert om det blir gjort før sommeren. 

Mer informasjon vil bli gitt i møtet. 

 

 



Styrets merknader 

Styret sluttet seg til å bruke 22 mm høvlet og oljet eik til plakatunderlag på bygningsvegger 
og eksisterende plakatstativer.  

Styret sluttet seg også til å bruke 72 x 72 x 600 mm høvlet og oljet eik med logo til stistolper 
på Øytangen.  

Det produseres inntil ett nytt plakatstativ i syrefast stål etter samme modell som det som er 
produsert, til bruk på informasjonspunktene på Stangnes og Vakthusheia.  

Til frittstående temaplakater brukes enklere, vertikale stativ i syrefast stål. 

Forvalter oppfordres til å få avklart innretningen på felles plakat med Miljødirektoratet. 

 

   
«Prototype» frittstående plakatstativ.                         Syrefast stål. Graves ned og støpes fast i løsmasser.  

Plakatunderlag foreløpig i impregnert og plakat         I fjell annen løsning med feste til bolt i borehull. 

i papp. Plakatunderlag 163 x 63. 

Understell skal senkes 15 cm lavere enn på bildet. 

Til temaplakater: Ca. halv størrelse. 
 



 
Nyskjærte eikematerialer tidlig i april. 


