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Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2019

Prosjektnavn

Tiltak for auka trafikk - Nasjonal Turistveg Gaularafjellet 2019 - 2021

Kort beskrivelse
Utviklinga av trafikken over Nasjonal Turistveg Gaularfjellet er ikkje som ønska i etterkant av opninga
av «Utsikten» i 2016. Det er difor naudsynt å sette inn tiltak for å auke trafikken over Gaularfjellet og
synliggjere dei opplevingane som finnes ved å legge turen om nasjonal turistveg Gaularfjellet. Tiltaka
vil skje i samarbeid med Nasjonale Turistvegar, Destinasjonselskapa i Sunnfjord og Sogn og
Reiselivsaktørane i området både lokalt og regionalt.
Prosjektbeskrivelse
Utfordringa i dag
Strekninga er i dag eit lite kjent reisemål og ikkje ein naturleg veg å velje for reisande turistar.
Budskapet kring Gaularfjellet og områda rundt har ikkje nådd ut til eit stort nok publikum og ein har
ikkje klart å gjere Gaularfjellet til ein naturleg del av ei reise på Vestlandet.
Målgruppe
Målgruppa for tiltaket vil være Individuelt reisande som kjem i bil og FIT’s. Målsetninga til prosjektet
og tiltaka blir å nå ut til desse gruppene gjennom operatørar (både nasjonale og internasjonale) som
håndterer denne type reisande. Kommunikasjonen må også rettast inn mot kanalar der denne typen
reisande kan nåast.
Verkemiddel for å auke trafikken
For å auke trafikken må ein skape og fortelje gode historier frå nasjonal turistveg Gaularfjellet og også
sette historiene inn i ein større samanheng som gjer at turistar blir leda inn til Gaularfjellet frå større
områder.
For å gjennomføre dette er ein avhengig av å bruke profesjonelle ressursar på tekst, bilder og video.
Prosjektleiing og koordinering kan gjerast av interne ressursar hos Sunnfjord Utvikling.
Internett dekning
Mobildekning 4G på utsiktspunktet Gaularfjellet blir sett på som eit viktig tiltak for å auke
kjennskapen til Gaularfjellet som reiseveg generelt og utsiktspunktet Utsikten som eit reisemål i seg
sjølv.
Det at turistane umidelbart og på staden kan dele sine inntrykk gjennom bilder og video vil bidra til
auka merksemd og potensiellt auka trafikk.
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Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Sunnfjord Utvikling AS
Org.nr:985568650
Vidar Slettehaug

Hafstadvegen 42 6800 Førde
6800 FØRDE
Hafstadvegen 42
6800 FØRDE
-

97014595

Vidar Slettehaug

97014595
97014595

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Innovasjon Norge
Støtte til forprosjekt knytt til Arrangementsturisme i Sunnfjord.
150 000 kr
Prosjektperiode - 2018 og 2019
SFFK
Støtte til sykkelrittet Tour des Fjords
300 000
Prosjektperiode - 2016 - 2017.

Spesifikasjon
Bakgrunn
Utviklinga av trafikken over Nasjonal Turistveg Gaularfjellet er ikkje som ønska i etterkant av opninga
av «Utsikten» i 2016. Det er difor naudsynt å sette inn tiltak for å auke trafikken over Gaularfjellet og
synliggjere dei opplevingane som finnes ved å legge turen om nasjonal turistveg Gaularfjellet.
Prosjektmål
Auke turistrafikken over nasjonal turistveg Gaularfjellet.
Forankring
Prosjektet og tiltaket er forankra og diskutert blant destinasjonsselskapa i området. Reiselivsnæringa i
området er positive til tiltak som kan bidra til auka trafikk over nasjonal turistveg Gaularfjellet.
Prosjektorganisering
Sunnfjord Utvikling AS står ansvarlig for gjennomføring av prosjektet og fungerer som prosjektleiar.
Prosjeket har ei tidsramme på 2 år (2019 - 2020).
Prosjektet blir gjennomført i tett samarbeid med andre aktørar og samarbeidspartnarar.
Samarbeidspartnere
Nasjonale Turistvegar
Fjord Norge
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INN
Reiselivsnæringa langs Nasjonal Turistveg Gaularfjellet
Visit Sognefjord
Aktiviteter
- Innhaldsproduksjon i form av tekst, bilder og video som viser fram kvalitetane som finnes på
strekninga - nasjonal turistveg Gaularfjellet.
- Målretta arbeid mot turoperatørar både nasjonale og internasjonale for å få Gaularfjellet som ein
naturleg reiseveg.
- Presseturar i samarbeid med INN og FjordNorge
- Visningsturar i samarbeid med INN og FjordNorge
- Etablere infrastruktur som gir 4G dekning på Utsikten.
Målgrupper
Målgruppa for tiltaket vil være Individuelt reisande som kjem i bil og FIT’s. Målsetninga til prosjektet
og tiltaka blir å nå ut til desse gruppene gjennom operatørar (både nasjonale og internasjonale) som
håndterer denne type reisande. Kommunikasjonen må også rettast inn mot kanalar der denne typen
reisande kan nåast.
Resultat
Auka trafikk på Nasjonal Turistveg Gaularfjellet målt gjennom auke i passerande bilar ved målepunkt
på strekninga.
Effekter
- Større turistrafikk i området
- Høgare omsetning og betra lønnsemd for reiselivsbedriftene i området.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Milepælsplan:
Mars 2019 - Oppstart prosjekt
Mars - Juni 2019 - Innhaldsproduksjon
Mai - Desember 2019 - Publisering av Innhald
August - September 2019 - Visningstur for Presse og Turoperatørar
Januar - Mai 2020 - Innhaldsproduksjon
Mai - August 2020 - Visningstur for Presse og Turoperatørar
Januar - Desember 2020 Publisering av Innhald
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Desember 2020 - Avslutning av prosjekt.
Andre oppgåver:
- Arbeide for 4G dekning på utsiktspunktet Gaularfjellet.
Kostnadsplan
Tittel

2019

2020

Innhaldsproduksjon
Prese og Visningsturar
Prosjektleiing
Sal og messer

100 000
50 000
75 000
75 000

100 000
50 000
75 000
75 000

200 000
100 000
150 000
150 000

Sum kostnad

300 000

300 000

600 000

2019

2020

Sunnfjord Utvikling
Tilskot til nærings- og
samfunnsutvikling 2019

150 000

150 000

300 000

150 000

150 000

300 000

Sum finansiering

300 000

300 000

600 000

Finansieringsplan
Tittel

2021

2021

2022

2022

2023

2023

Geografi
1418-Balestrand, 1430-Gaular, 1432-Førde

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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