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Information

Sveriges Nationalparker

Sveriges nationalparker
www.nationalpark.se

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38

Orgnr SE 445654-4879
info@nationalpark.se

Sveriges Nationalparker

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Tyresta Nationalpark

Sveriges nationalparker
www.nationalpark.se

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38

Orgnr SE 445654-4879
info@nationalpark.se

Tyresta Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Hamra 
Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Muddus Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Töfsingedalen 
Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Vadvetjåkka
Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Ängsö Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Färnebofjärden
nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Norra Kvill
Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Garphyttan Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Skyltsystem och MarkörSkyltsystemEn ny identitet för Sveriges Nationalparker
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Typografi och trycksaker

Typsnitt text

En av det viktigaste bärande delarna i den grafiska profilen är typsnittet 
Whitney. Whitney är ett sansseriftypsnitt från 2004 tecknat av Tobias 
Frère Jones i syfte att fungera optimalt både på skyltar och i löptext. 
Den har moderata upp- och nedstaplar och öppna bokstavsslut vilket 
gör den lättläst på längre avstånd samtidigt som det är utrymmes-
ekonomiskt i mindre grader. Dess karaktär är saklig, men varm, vilket vi 
tycker passar Sveriges nationalparker.

Vi rekommenderar Whitney till samtliga enheter i identiteten.  Ett enda 
typsnitt är lätt att hantera och förenklar produktionsprocessen, inte 
minst ekonomisk. Det gör att alla enheter i den grafiska profilen kom-
municerar med en röst. Typsnittets karaktär och många skärningar gör 
att det trots detta kan varieras i de olika delarna. 

Språkhantering

En viktig faktor för att tillgängliggöra information är att översätta texter 
till olika språk. Vår erfarenhet är att översättningar är dyra och i viss 
mån kan hämma uppdateringar och utveckling av ny information. 
En slutsats är därför att låta svenska och engelska vara de rådande 
språken och endast i begränsad utsträckning översätta texter till andra 
språk. Vissa anpassningar kan dock behövas beroende på besökare 
och läge (finska och samiska i Lappland). Typsnittet vi valt stöder ett 
hundratal språk och kommer därför alltid att kunna kvarstå.
 

Upptäcka, uppleva, utforska

Idé och vision

Att skapa och värna nationalparker av den finaste naturen vi har är 
något fantastiskt. Det betyder att man sparar och tar tillvara en resurs 
för framtiden som annars riskerar att förloras.
Våra nationalparker är den finaste naturen vi har och de är allas.

Sedan många år har det byggts entréer och naturum till Sveriges na-
tionalparker. Det är satsningar på högklassig arkitektur som ger varje 
plats en identitetsstark inramning. Ledorden för dessa satsningar är 
Värna, Vårda, Visa.

Det viktigaste målet är att få oss alla att hitta vägen ut i naturen. I den 
bild som förmedlas av media är naturen ofta något farligt och ogäst-
vänligt. Information om fästingar, pandemier och vargbesök tar lätt 
överhand och skapar rädsla för småkryp och vilda djur. Nya rapporter 
visar att barnens besök i skogen har minskat med 80% och att många 
inte har något förhållande till naturen alls. Barn är en viktig besökar-
grupp som är lätt att inspirera till nya upptäckter. Det är också av stor 
betydelse att få en relation till naturen i tidig ålder. Intresse, kunskap 
och engagemang leder till respekt och omtanke om de värden som 
behöver vårdas och bevaras. 

Målet med en ny identitet till Sveriges nationalparker är att göra naturen 
tillgänglig för alla att Upptäcka, Uppleva och Utforska.
 

Gemensam nationalparkssymbol

En grafisk identitet är ett sätt binda samman olika sorters kommu-
nikation. En tydlig struktur skapar igenkännbarhet och förståelse. Den 
grafiska profilen måste uppfylla kraven på maximal tydlighet utan att 
att förlora sitt breda anslag. Den måste vara enhetlig och samtidigt 
tillåta flera olika röster.

En ny symbol är en viktig del i utvecklingen av den nya identiteten. En 
symbol för Sveriges nationalparker skall vara både öppen och inbju-
dande, och samtidigt laddas med värdighet och stolthet. Den skall vara 
tidlös och tydlig. Symbolen skall inte vara politisk och byråkratisk, men 
skall samtidigt kopplas till de styrande samhällsorgan och regelverk 
den representerar. Den skall vara inspirerande och kunna användas i 
information som lockar oss att Upptäcka, Uppleva och Utforska.

Att skapa en symbol med innehåll, värderingar och igenkännbarhet 
är en lång och kostsam process. Det är samtidigt en viktig del i ett 
föränd ringsarbete. Den vita sexuddiga snöstjärnan är symbolen för 
skyddad natur och har i naturkretsar en mycket stor kändhet och sprid-
ning. Den finns utplacerad i Sveriges nationalparker och naturreservat, 
på träd, skyltar, trycksaker, byggnader mm. Snöstjärnan är svensk, 
lagstadgad, ingår i SIS och är den starkaste natursymbolen i Sverige.
Vi har ritat om stjärnan och gjort den till en ny symbol för Sveriges 
nationalparker. Symbolen står för unika platser i olika naturlandskap. 
Sveriges natur är färgrik och omväxlande. Den förändras med årstider-
na både i färg och form med bladverk som kommer och går med isar 
och snövidder som blir sjöar och ängar. Vi vill fylla symbolen med 
denna mångfald. 

Symbolens styrka är dess enkelhet. Den genomskinliga stjärnan fylls med 
olika innehåll. Den är i konstant förändring och samtidigt tydlig och exakt 
densamma. Den kommer aldrig kännas omodern. Den är ett fönster mot 
Sveriges natur, att Upptäcka, Uppleva och utforska.

Stationary avsändare Sveriges Nationalparker Stationary avsändare lokala parker

Text trycksaker

Stjärnan har en stor kommunikativ styrka. Den har en enkel grundform 
och kanfyllas med olika innehåll. Vi har tagit fram några exempel på 
hur den kanutvecklas till bilder med olika betydelser. Liknande projekt 
har gjorts av bl a New York Times som under låtit olika konstnärer 
skapa bilder av deras karaktäristiska T.

Konststjärnan används för exempelvis årsböcker och kampanjer.
Sveriges nationalparkers nya identitet skapar möjligheter att tydligare
kommunicera och marknadsföra hela den svenska naturen med na-
tionalparkerna som det allra finaste. Sveriges nationalparker blir en 
samlingspunkt för svensk natur.

Färgpaletten skapar en tydlig inramning till trycksaker, foldrar, plan-
scher och böcker om de olika parkerna. Färg, symbol och typografi ger 
grunden till ett lätthanterligt system för nya trycksaker. Regelsystemet 
är både styrande och ger stora möjligheter till variation utan att bli 
otydliga. Vi har valt att i detta skede bibehålla de format som används 
idag för att göra systemet lätthanterligt och spara kostnader. 

Nya foldrar tas fram i samarbete med nationalparkerna i nästa steg. 
Baksidan av foldrarna pryds av en bild av det lokala nationalparks-
djuret.

Arktiska regionen

Högfjällsregionen

Södra fjällsregionen

Förfjällsregionen

Bergkullterräng

Vågig bergkullterräng

Sprickdalslandskap

Slättlandskap Sveriges Nationalparker

Nationalparkernas stjärna används i olika utförande:

• Genomskinlig eller som kontur 
•  29 nationalparksfärger (+ en för varje ny nationalpark)

Genomskinlig, som kontur eller med de 8 grundfärgerna kan symbolen 
användas övergripande i kommunikation för den gemensamma organi-
sationen. Den genomskinliga stjärnan är t ex utskuren ur papper eller 
fungerar som ett fönster på hemsidan med varierande bakgrund.

Färgerna är kondenserade från de 8 naturtyperna: Arktisk region, Hög-
fjällsregion, Södra fjällregionen, Förfjällsregion, Bergig kullslätt, Vågig 
Bergkullterräng, Sprickdalsterräng och Slätt. Varje naturtyp har sin 
egen palett.

De 29 nationalparksfärgerna kommer från färggrupper inom de natur-
typer som parkerna representerar. Varje nationalpark är unik och har 
ett namn som bär på en historia och är ett tydligt resmål. Namnet 
skrivs så ofta som möjligt tillsammans med symbolen.

 Sveriges Nationalparker, nationalpark.se

Organisationen bakom Sveriges nationalparker är svår att överblicka. 
Ett nytt tydligt regelverk stärker gemensamma kommunikativa värden 
och skapar en tydlig identitet som ökar tillgängligheten att Upptäcka, 
Uppleva och Utforska. 

Vi föreslår att begreppet Sveriges nationalparker skall användas som 
samlingsbegrepp. Det möjliggör också att service- och förvaltningsor-
ganisationen kan använda detta gemensamma namn.

nationalpark.se görs till huvuddomän för alla nationalparker.

Sveriges Nationalparker

Fulufjället

Björnlandet

Abisko

Sånfjället

Hamra

Tavvavuoma

Färnebofjärden

Blaikfjället

Tiveden

Skuleskogen

Pieljekaise

Muddus

Haparanda 
 skärgård

Rogen-Juttuslätten

Tyresta

Norra Kvill

Stora Sjöfallet

Töfsingedalen

Stora Mossen

Gotska Sandön

Tresticklan

Söderåsen

Vadvetjåkka

Dalby Söderskog

Djurö

Stenshuvud

Padjelanta

Blå Jungfrun

Garphyttan

Sarek

Ängsö Kosterhavet

Tyresta Tyresta

Geometrisk ritning. Luftrum kring symbol Symbolen mot ljus bakgrund. Svart kontur Symbolen mot mörk bakgrund. Vit kontur
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Typsnitt grafisk profil

x-höjd

Sveriges Nationalparker
150 mm -10

Sveriges Nationalparker
118 mm -10

Sveriges Nationalparker
195 mm -10

Sveriges Nationalparker
100 mm -10

Sveriges Nationalparker
80 mm -5

60 mm -5

Sveriges Nationalparker

Storlek logotyp

Årsbok Year book 2011

Årsbok Sveriges Nationalparker

Rastplats 
Picnic area

Utformning av skyltar

Skyltarna skall vara enhetliga, lätt urskiljbara, kontrastrika och ha en 
tydlig koppling till identiteten. Vi har valt att använda svart som grund-
färg. Varje skylt har ett signalelement med nationalparkens färg. 

Hållbarhet är naturligtvis ett ledord för val av material, både när det 
gäller byggnadsverk och trycktmaterial. För byggda konstruktioner 
är det långsiktig beständighet och underhåll en viktig faktor att ta 
med i beräkningen. Vi har valt att skapa ett system med möjlighet att 
använda  både trä och metall. Val av material bestäms av platsen och 
vilken påverkan konstruktionen kommer att utsättas för. 

Trä kräver noggrannhet i val material och konstruktion. Fördelar är 
dels miljömässiga och dels hanteringsmässiga, att man kan bearbeta 
och producera på plats. Alla träkonstruktioner skall vara lätta att 
 demontera och komplettera. Plint och stolpjärn används för att undvika 
röta. Montering görs så att träet hänger luftigt. I första hand används 
svenskt,  närproducerat trä från tätvuxen gran eller lärk. Träet målas 
med svart slamfärg. Text och grafik fräses in och målas vit.

Typografiexempel skyltarPilarSkyltmall

Bylsjöslingan 

Alsjön 

Tyresta By 

Trekanten 

Bylsjöslingan 

Bylsjön 

Alsjön 

Användning av pilar

Rastplats 
Picknick area

Toalett
Toilet

Informa-
tion

Parkering
Parking

Nödtelefon
Telephone

Servering
Café

Välkommen till Tyresta!
Welcome to Tyresta!

Tyresta

I naturen, se skyltuppställning 4–7   

I entréområdet, se skyltuppställning 2–3   

Entré, 
skyltupp ställning 1+3

Björk från 1921

Rastplats 
Picknick area

Toalett
Toilet

Information
Information

Parkering
Parking

Nödtelefon
Telephone

Servering
Café

Välkommen till Tyresta!
Welcome to Tyresta!

   

Tyresta By 

Trekanten 

Bylsjöslingan 

Bylsjön 

Alsjön 

Tyresta By 

Trekanten 

Bylsjöslingan 

Bylsjön 

Alsjön Bylsjöslingan 

Alsjön 

Bylsjöslingan

Bylsjö

Alsjö

Bylsjön 

Tyresta

1. Entrémarkör  2. Entréområde: Informationsplatser/Startplatser  

3. Entréområde: Upplysning/Information/Orientering  4. I naturen: Hänvisning/Vägvisning  

5. I naturen: Påbud/Gränsskyltar  6. I naturen: Målskyltar/Markeringsskyltar  

7. I naturen: Pedagogiska spåret  

skala 1:50

h: 2000 mm

pinne

liten bildskylt, A4 mäta mäta vattendjup mäta höjd jämföra skala inglasad monter lyssna titta

bred pinne

information A0 information A1 käpp, h: 1750 mm pinne

inglasad monter med 3d-karta

utrymme pilutrymme pil piktogram piktogram

1 x

1 x

1,5 x

Mått: 130x780 mm, 
Text: Whitney Semibold +15, 
Siffror: Whitney Numeric Semibold, 
Bokstavshöjd ca 50 mm
Läsavstånd ca 12 m

Axonometri
 

Skylttypografi

Skylttypografin sätts i gemener med versal begynnelsebokstav. Orden 
spärras generellt med 20%. På hänvisningsskyltar är typografin satt till 
ca 50 mm höjd, vilket ger en god läsbarhet på upp till 25 m. På infor-
mationsskyltar i entréområdet krävs en läsbarhet från kortare avstånd.
Tryckta skyltformat följer A-format, för att underlätta produktion. 
 Informationstavlorna i entréområdet är stående A1-format.

Grundprinciper för skyltning

1. Skyltar skall vara så få och så små som möjligt.

2. Informationen skall vara lättläst och tyd lig. Det skall 
vara lätt att hitta information och finna vägen i national
parken.

3. Både skyltsystemet, och trycksaker skall bygga på 
standardisering. Genom att återanvända befintliga  format 
sparar man massor  som kan användas till annat. Skyltar 
utgår i första hand av standardmaterial såsom skivor, 
 trävirke, ståldetaljer plåtar mm. Detta gör också att komp
lettering av befintligt material samt underhåll blir enklare 
och billigare.

4. Text och budskap skall kunna läsas på långt håll. 
Typsnitt och storlek under lättar detta. En text kan under 
goda ljusförhållanden  läsas från ett avstånd av ca 500 
gånger höjden. Den generella typografihöjden är 50 mm.
 
5. Skyltarna skall i möjlig mån ta sin utgångs punkt i platsen 
och  naturen för att därigenom ta tillvara möjligheter att 
lyfta fram en speciell plats och samtidigt kommunicera på 
det enklaste och mest tydliga sättet

6. Skyltarna skall placeras för största möjliga läsbarhet för 
varje tillfälle och i förhållande till läsavstånd.

7. Skyltarna skall genom sin utformning bidra till national
parkens specifika miljö och naturupplevelse.

Metallskyltar har en starkare ”kulturpark” karaktär. Även för metall 
krävs noggrannhet i materialval och konstruktion. Fördelar är lång 
hållbarhet och hög precision. Skyltar av metall utförs av pulverlackerad 
aluminium. I vissa fall kan även emaljerade skyltar förekomma.

Infoplatsen är en startplats vid besöket i parken. Den består av en 
väggskärm som antingen står fritt eller förses med ett tak och kan 
fungera som en samlingsplats för grupper. Infoplatsen kan bestå av en 
eller två väggar och byggas öppen eller sluten beroende på placering. 
En 3D-karta eller kartutsnitt placeras i en glasmonter i mitten tillsam-
mans med en sittbänk där barn kan krypa upp för att se bättre.

En särskild led, det pedagogiska spåret, riktar sig till barn och unga, 
men mycket av det gör även nationalparken tillgänglig för alla besökare. 
Skyltarna utgår från sinnen, att mäta avtånd, höjder, snö- och vatten 
djup. Djur- och växtskyltar inspirerar nyfikenheten på djur och växter 
som de flesta barn har. 

Skyltarna hjälper oss att Upptäcka, Uppleva och Utforska.

Exempel informationspaviljong Tyresta   

Det pedagogiska spåret

Naturum är pedagogiska platser och bra startpunkter för ett besök i na-
tionalparken. Vi ser en möjlighet att på ett enkelt sätt föra detta vidare ut 
i naturen och därmed öka tillgängligheten för nya besökare och barn. Ett 
pedagogiskt spår med information, inspiration och bilder på djur och växter, 
som är lagom långt, är ett bra sätt att starta på. 

Framför allt riktar sig det pedagogiska spåret till barn och unga, men myc-
ket av det gör även nationalparken tillgänglig för alla besökare. En särskild 
skylt familj har skapats för en sådan led. Skyltarna är försedda med en lätt 
igenkännbar markering med parkens färg, en numrering som ansluter till 
informations material och intressanta iakttagelser mm. 

Några skyltar utgår från våra sinnen och uppmanar oss att använda dem för 
att uppleva naturen - vi tittar, lyssnar, känner, luktar och kanske t o m smakar. 

Andra skyltar hjälper oss att upptäcka och utforska. Mätskyltar som ger  
vägledning i hur man bestämmer åldern på ett träd, uppskattar höjdskill-
nader och avstånd, snö och vattendjup. För lite äldre kan vi även berätta om 
människan i ett historiskt perspektiv, naturen och landskapet som historie-
bärare av ogripbara tidsavstånd, årsringar, geologiska lager, landhöjning och 
stigande vatten.

Djur- och växtskyltar inspirerar nyfikenheten på djur och växter som de 
flesta barn har. Vi lyfter fram fantasieggande artnamn, gör artkartor, lyfter 
fram skalförhållanden mellan arter. 

Att lyfta fram aspekter som naturens mystik och spännande historier kring 
berg och skogar är ett annat sätt att locka till naturen. Spåret har sin fortsätt-
ning på hemsidan, där en undersida för barn informerar om nationalparkerna 
på ett lättillgängligt sätt.

Entrémarkör

Markören symboliserar den skyddade naturen. Glesa ribbor bildar 
halvtransparent skärm och markerar gränsen till parken. Besökaren 
passerar skärmen antingen på väg till entréplatsen med bil eller annat 
färdmedel, eller till fots på väg in i själva parken. Inträdandet i ett nytt 
rum skapar förväntan att Upptäcka, Uppleva och Utforska!

Vid val av utredning och placering måste hänsyn tas till varje enskild 
situation och landskapsbild. Öppningen i skärmen bildar ett tydligt 
portmotiv som förstärks av nationalparkens identitet som känns igen i 
skyltsytemet som följer besökaren genom hela vistelsen i parken.

Symbolen på markörens ribbverk släpper igenom naturen på insidan 
och färgerna blandas. Den är både en identitet för nationalparken och 
ett fönster in i det färgspektrum som parken innehåller.

Entré: Detalj entrémarkör  Entrémarkör exempel Abisko

Entrémarkör exempel Söderåsen

Skylt/Sittplats pedagogiska slingan Upplevelseskylt pedagogiska slingan Gissa djuret!
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Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Tyresta Nationalpark

Sveriges nationalparker
www.nationalpark.se

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38

Orgnr SE 445654-4879
info@nationalpark.se

Tyresta Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Hamra 
Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Muddus Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Töfsingedalen 
Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Vadvetjåkka
Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Ängsö Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Färnebofjärden
nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Norra Kvill
Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Garphyttan Nationalpark

Namn Efternamn

Adressvägen 11
112 34 Stockholm

Telefon +46 8 576 74 35
Fax  +46 8 576 74 38
info@nationalpark.se

Upplev Tyresta 
Tyresta nationalpark och naturreservat 
är ett av de största orörda skogspar-
tierna i Sverige utanför fjällvärlden. 
Området har en av de finaste urskog-
arna söder om fjällregionen och 1993 
inrättades Tyresta nationalpark som 
nummer 23 i raden i Sverige.

Kortfattat löd motiveringen: ”…i syfte 
att bevara ett representativt sprick-
dalslandskap med värdefull natur, särskilt 
de omfattande urskogarna”.

Ett omväxlande sprickdalslandskap Na-
tionalparken omfattar 1.970 hektar, till 
den helt övervägande delen bestående av 
skog i ett omväxlande sprickdalslandskap 

med tallen som dominerande trädslag uppe 
på hällmarkerna och granen i de bördigare 
dalsänkorna.

Runt nationalparken ligger Tyresta natur-
reservat som en skyddande hästsko i söder, 
öster och norr. Reservatet omfattar 2.700 
hektar och totalt är det skyddade området 
på nästan 5.000 hektar.

Om nationalparken 

Naturreservatet fungerar som en buffer-
tzon för nationalparken och här tillåts 
också ett intensivare friluftsliv. Tyresta 
nationalpark och naturreservat ligger i 
Haninge och Tyresö kommuner. Staten är 
via Naturvårdsverket ägare av marken i 
nationalparken medan Stockholms stad 
är den största markägaren i reservatet.
Förvaltningen av området sköts av Stiftelsen Tyrestasko-

gen som har sitt kontor i Tyresta by.
Utställningar och bytrivsel I Tyresta by 
ligger Stiftelsens kontor och naturum 
Nationalparkernas hus, med en utställn-
ing om alla nationalparker i Sverige och 
om vår svenska natur. Här finns också 
kartor och annan information om Tyresta. 
Dessutom finns i byn ett kafé, en lanthandel 
och en grillplats. Välkommen till Tyresta 
nationalpark och naturreservat!

Naturtypen 

I reservatet är barrskogen också dom-
inerande men här finns även rika lövskog-
sområden, värdefulla gamla odlingsmark-
er och ett stycke innerskärgård.
Rida eller cykla annat än på anlagda 
vägar;
Ordna lägerverksamhet, orienteringar 

Tillgänglighet

Vi vill förmedla att nationalparkerna är allas. Det ska vara lätt och 
inbjudande att hitta information om varje park både på hemsidan, 
i skrifter  och utställningar. Informationen skall locka besökaren att 
Upptäcka, Uppleva och Utforska. 

En viktig del i tillgänglighetsarbetet är att berätta hur man tar sig till 
parkerna, med särskild betoning på miljövänliga transportmedel. Tåg- 
och busstationer förses med skyltning om parken med enkel rese- och 
biljettinformation som tar besökaren hela vägen fram. 

Grundidén bakom nationalparkernas identitet, symbolen och färgerna 
är att göra nationalparkerna tillgängliga. Det innebär att:
• sökvägar på internet och annan information organiseras på ett lätt
förståeligt sätt.
• bilder och information i trycksaker och på hemsida utformas på ett 
inbjudande sätt, med ett vackert och enhetligt bildspråk.
• kartor utformas så att de är lättbegripliga
• skyltningen är enhetligt, lättläst och inbjudande

1250

1272

Gråsidan
Högfjället

Lillfjället

Korpflyet

Medstöten

Valmfjället

Björnvålen

Brändhögarna

Nysätern

Lars-Larskojan

Nyvallen

Tjärnvallen

Ryvålvallen

Hemsida 
Sveriges nationalparkers hemsida, nationalpark.se, visar hela färgpal-
etten från Sveriges natur. Det är här många börja sin resa genom med 
att Upptäcka, Uppleva och Utforska nationalparkerna. På en Sverige-
karta syns de olika parkernas färgstjärnor och placering. Här kan även 
de 8 naturområdena redovisas. 

På förstasidan har varje park sitt eget färgfält, med bild och text. Detta 
är ingången till de olika parkerna. De olika parkerna har egna hemsidor 
som ligger direkt under nationalpark.se (t ex nationalpark.se/abisko). 
Här beskrivs parkernas särart, flora och fauna, information om hur man 
tar sig dit, kartor mm. Bildspråket bör utvecklas så  gemensamt och hål-
la hög kvalitet och anpassas till webvisning. Det finns också möjlighet 
att inom en gemensam struktur visa lokala aktiviteter,  nyheter mm. 
En särskild vikt skall läggas på information och inspiration till barn och 
unga. Hemsidan har en potential att bli en portal för besökare som är 
intresserade av både natur i allmänhet och nationalparker i synnerhet.
Språk

500 — 2000 km2

60 — 500 km2

4 — 60 km2

< 4 km2

Haparanda 
skärgård

Muddus

Stora sjöfallet
Padjelanta

Sarek

Pieljekaise

Björnlandet

Skuleskogen

Sånfjället

Hamra

Färnebofjärden

Ängsö

Tyresta

Gotska sandön

Blå Jungfrun

Gotska Sandön
Norra Kvill

Garphyttan

TivedenTresticklan
Djurö

Store Mosse

Dalby Söderskog

Söderåsen

Stenshuvud

Fulufjället

Töfsingdalen

Vadvetjåkka

Abisko

Rubrik
Lit lore tisl ing eummolortio et incidunt velese 
ting exer senim zzrit dolorpe rcilissim dolesse 
tie dolum nim vel et num amet loreet veril 
delit la consent ulput lorem vel dolorperilit at 
ametummy nosto exeros nostrud tat endionu 
msandit nosto odionulla consectem incil 
doluptatuer summodo lorper alis am, qui ex 
eum zzriusto consendre et nonsed doluptat. 
Duipit do odit vercilit num veliquis erit, quipit 
adit alit wis nit adipit velis alisit, commodi 
psuscidunt wisit adionsequis augiam, suscil 
ilit wismodolore tat. Ero odolore magnim 
venim quam, quis niam vercillam, conse feuis 
nim eummy nos nit utpat do eu feugue tat 
laortisi et, con veliquiscin elisim er in eugiam, 
ver accum ing elit aliquis isiscilit, consequissi.
Atem zzrit aute dolenim volorper augiam 
zzrit ulputpat velendre dolore cor ilit am, 
consent volorer si bla adigna conulpu tpatie 
elent in euis nullum velenit lamcommy num 
vel iureros ad tem aut atetum velisit, conullan 
vulla consequat, sustion sequamet la acilit 
lore vel del in

Rubrik
Lit lore tisl ing eummolortio et incidunt velese 
ting exer senim zzrit dolorpe rcilissim dolesse 
tie dolum nim vel et num amet loreet veril 
delit la consent ulput lorem vel dolorperilit at 
ametummy nosto exeros nostrud tat endionu 
msandit nosto odionulla consectem incil 
doluptatuer summodo lorper alis am, qui ex 
eum zzriusto consendre et nonsed doluptat. 
Duipit do odit vercilit num veliquis erit, quipit 
adit alit wis nit adipit velis alisit, commodi 
psuscidunt wisit adionsequis augiam, suscil 
ilit wismodolore tat. Ero odolore magnim 
venim quam, quis niam vercillam, conse feuis 
nim eummy nos nit utpat do eu feugue tat 
laortisi et, con veliquiscin elisim er in eugiam, 
ver accum ing elit aliquis isiscilit, consequissi.
Atem zzrit aute dolenim volorper augiam 
zzrit ulputpat velendre dolore cor ilit am, 
consent volorer si bla adigna conulpu tpatie 
elent in euis nullum velenit lamcommy num 
vel iureros ad tem aut atetum velisit, conullan 
vulla consequat, sustion sequamet la acilit 
lore vel del in

Arter
Lobor accum iusciduis dipsum do dolenis 
modoloreEd modolut alit alit lortie tem 
elendre facilla commy nonsequam zzrillaor 
suscilis numsandio odolore dolorero 
od minisl enim velit ipisim nisim vullum 
Lobor accum iusciduis dipsum do dolenis 
modoloreEd modolut alit alit lortie tem 
elendre facilla commy nonsequam zzrillaor 
suscilis numsandio odolore dolorero 
od minisl enim velit ipisim nisim vullum 
Lobor accum iusciduis dipsum do dolenis 
modoloreEd modolut alit alit lortie tem 
elendre facilla commy nonsequam zzrillaor 
suscilis numsandio odolore dolorero od 
minisl enim velit ipisim nisim vullum Lobor 
accum iusciduis dipsum do dolenis mod-
oloreEd modolut alit alit lortie tem elendre 
facilla commy nonsequam zzrillaor suscilis 
numsandio odolore dolorero od minisl 
enim velit ipisim nisim vullum

Species 
Lobor accum iusciduis dipsum do dolenis 
modoloreEd modolut alit alit lortie 
tem elendre facilla commy nonsequam 
zzrillaor suscilis numsandio odolore 
dolorero odVolendrer alis doloreet, qui tat 
volortin ver iriurem ipit velisit ea facilis 
molorperatie dolortio corperat.quatio 
consenis do od min vendrero odoluptate et 
in veliscin euis nim quismodolore faccum 
veliqui tet, velit at. Ure et, volor sum vel in 
ex exeriurem iurerci psuscilit accum iurer 
acipisauguercil utpat. It alismod dolobor 
irit lutpat, sendit nonsectet, vel ipisl euis 
eu facincip esed mincil dolent ip exer alis 
at at nisl dolorer sum quisim delestrud 
magnis aliquissi eui blaortie tion ut irillam 
nullum iriure facidui sismod min henit, 
quatet ullam vullan ulput dolesti ncilit 
volore molor amet volorpe riliquam nit do 
do con eum qui blaor seniat.

Skal-overall i återvunnen polyester med gelé membran.
Vatten och vind avvisande.

Kan andas. För åretrunt andvändning.

Guldmetallic zipper och kläpp

Förstärkningar
Gummi coated nylon

Förstärkning
Gummi coated nylon

Knappar för påfästning av
väder vald huva

Kompass

Vävt bälte med
clip lås

Lösa fickor som tas på
efter behov. En eller två

“Wrap around” lösning med
kardborre. Gummi pad för 
grepp

UNISEX

Dold ficka. Nätfoder
för ventilering

Dold 
värmeficka

Dold ficka

Förstärkningar
Gummi coated nylon

Neonpiping

Informationstavlor A1

Kartnivå 1

Kartnivå 2

Kartnivå 3

Nationalparksförvaltare, arbetskläder

En viktig faktor för att tillgängliggöra information är att översätta texter 
till olika språk. Vår erfarenhet är att översättningar är dyra och i viss 
mån kan hämma uppdateringar och utveckling ny information. En slut-
sats är därför att låta svenska och engelska vara de rådande språken 
och endast i begränsad utsträckning översätta texter till andra språk. 
Vissa anpassningar kan dock behövas beroende på besökare och läge 
(t ex finska och samiska i Lappland). Typsnittet vi valt stöder ett hun-
dratal språk och kommer därför alltid att fungera.

Piktogram

Eftersom alla besökare inte pratar svenska behöver skylttexter
understödjas av grafiska bilder. Att ta fram en ny serie piktogram 
innebär en stor kostnad och inga nya symboler behövs som inte 
 redan finns. Vi rekommenderar att man använder sig av ett befintligt 
piktogramsystem för friluftsliv, antingen en internationell  standard 
(exempel vis NPS) eller en svensk (Sis). Dessa piktogram är framställda  
av sakkunniga och etablerade internationellt. De är redan bekostade 
och därmed gratis. 

Kartor

Vi rekommenderar en standardisering av de kartor som används för 
nationalparkerna, en anpassning till de fyra olika användningsområden 
vi uppfattar som centrala. 
1. De fyra kartmodellerna 

Nivå 1. Hemsida, foldrar. Används för översikt över nationalparkernas 
geografiska placering och redovisar storleksförhållandet mellan park-
erna. Se exempel på infoplansch nedan längst till vänster.

Nivå 2. Hemsida, foldrar, tågstationer. Visar omgivningar och färd-
vägar, med fokus på miljövänliga alternativ.

Nivå 3. Parkskyltar. Förenklad, snabbt överblickbar karta med leder och 
intressepunkter utmärkta. 

Nivå 4. Parkkarta för navigation. Till foldrar. Samma skala som skylt-
kartan, mendetaljerad med leder, rastplatser utmärkta. Ska påminna 
om dagens Terrängkartan från Lantmäteriet men med parkspecifika 
kartsymboler och linjer. Skalan bör vara 1:5000–1:100000 beroende på 
parkstorlek.

Startsida Undersida, hitta nationalpark Undersida, enskilda nationalparker Undersida, barn

Upptäcka, uppleva, utforska


