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En gemensam identitet för Sveriges nationalparker

Värt att visa!
Visa, vårda, värna. I ambitionen att bygga en stark gemensam identitet för 
Sveriges nationalparker har vi satt ordet ”Visa” först. Vår bärande idé är att 
i ett stiliserat ”skyltfönster” i form av en ram visa vad nationalparkerna eller 
nationalparken har att erbjuda. Ramen har som uppgift att locka ögat, att 
skapa intresse och att utropa ”Titta här!”.       

Fördelarna är många: 

Olika men ändå lika
Ramen är densamma, men innehållet i den är oändligt varierat. På så vis tar vi hand om 
det mest grundläggande i identitetsuppdraget: att kunna visa på olikheterna i 
nationalparkernas karaktärer utan att för den skull förlora upplevelsen av gemensamhet 
och samhörighet. 

Användbar i all kommunikation
Slaget om nya och fler besökare står inte vid entrén till nationalparken, utan långt innan 
någon kommit dit. Därför ser vi styrkan i ett koncept som fungerar lika bra i marknads-
föringen långt från parken som i informationen runt om och inne i parken. 

Mer än en logotyp
Ramen är det bärande elementet i logotypen, men det är också en ”tittskåp” som kan 
användas på många olika sätt – i annonser, utställningar och affischer, som pekare på 
webben, på markörer, vägvisare och souvenirer mm. Vid varje exponering bygger man inte 
bara ett starkt varumärke – man levandegör också nationalparkernas särart och värde. 

Trevlig resa!

Idé och vision.

Det föreslagna identitets-
programmet kommer att 
förstärka besökarnas och 
allmänhetens medvetenhet om 
national-parkernas värde och 
betydelse genom att det är 
utformat för att kunna

 

1. användas av många olika sändare 
och i många olika syften

Förslaget utgörs av en, gemensam 
identitet  

för såväl varje enskild national-• 
park som samtliga nationalpar-
ker som grupp - med ”Sveriges 
nationalparker” som kollektiv 
avsändare
för kommunikationen såväl i • 
och i anslutning till den enskilda 
nationalparken som i omvärlden 
utanför parkerna. 

Identitetsprogrammet är således 
avsett för användning av  
 
a) de enskilda nationalparkerna i  

informationen till besökare på • 
väg till och i parken  

   kommunikationen med  • 
   allmänheten, politiker,  

       myndig-  heter, organisationer,  
       leverantörer, sponsorer etc

marknadsföringen av parken • 
vs potentiella besökare, turist-
organisationer, researrangörer, 
opinionsbildare etc.

b) Naturvårdsverket i    
kommunikationen om national-• 
parksidén som helhet till allmän-
heten, politiker, myndigheter, 
organisationer, sponsorer etc,
marknadsföringen av national-• 
parkserbjudandet som helhet 
till potentiella besökare, turist-
organisationer, researrangörer, 
opinionsbildare etc
kommunikationen med andra • 
nationalparksorganisationer 
internationellt.

Den visuella homogeniteten i natio-
nalparkernas och Naturvårdsverkets 
kommunikation kommer att

effektivisera kommunikationen • 
- göra det lättare för de tänkta 
målgrupperna att upptäcka 
och tillgodogöra sig de aktu-
ella budskapen (göra Sveriges 
nationalparker mer kända, mer 
prioriterade, mer besökta och  
mer uppskattade),
förbilliga kommunikationen - en • 
gemensam identitet är mindre 

kostsam att använda och under-
hålla jämfört med användning 
och underhåll av många, mer 
eller mindre, olika identiteter.

2. kommunicera nationalparkernas 
unika särart och värde    

Förslaget till utformning av gemen-
sam nationalparksidentitet bygger   
på de värdeord Naturvårdsverket 
önskar att omvärlden skall associera 
med Sveriges nationalparker -  
KVALITET, TROVÄRDIGHET och 
OMSORG.

Därutöver har vi lagt till ett värde-
ord, ÖPPENHET, för att ge uttryck 
för dels en mental ”välkommen - vi 
är till för dig” attityd, dels ambitio-
nen att göra nationalparkerna och 
nationalparksupplevelserna mer 
lättillgängliga - genom de stän-
diga förbättringarna av parkernas 
infrastruktur, kommunikation och 
information. 

ÖPPENHET har naturligtvis en stark 
koppling till ”Visa” i ”Värna-Vårda-
Visa”-programmet, och kommer 
med stor tydlighet till uttryck i den 
ram som utgör det bärande ele-
mentet i den föreslagna logotypen, 
vilken också används som grafisk 

symbol/”tittskåp” i en mängd app-
likationer.  

3. fungera i alla typer av kanaler 
och på alla typer av bärare  

För att fördelarna med en gemen-
sam identitet - effektivare och 
billigare kommunikation - skall bli 
verklighet, krävs att de enskilda 
identitetselementen. 

med bibehållen visuell kvalitet • 
- kan användas i alla olika typer 
av media 
fungerar ihop med varandra, • 
tillsammans förstärka identitets- 
och varumärkesupplevelsen.

Samtliga de element som utgör 
förslaget till gemensam national-
parksidentitet kommer att finnas 
tillgängliga i versioner lämpliga 
för applicering i såväl traditionella 
grafiska media som nya digitala 
media. Med ett homogent - likvär-
digt - upplevelseintryck i alla typer 
av media/ på alla typer av bärare 
som resultat.  

Att de olika identitetselementen är 
utformade för att fungera tillsam-
mans är en självklarhet - utan en så-
dan homogenitet blir identiteten 

och varumärkesupplevelsen splittrad 
och otydlig. 

4. vara hållbar över tiden 

Nationalparksidén kommer att leva 
i all framtid, sannolikt starkare och 
starkare för varje decennium.

Självklart ställer detta krav på att 
den nya gemensamma national-
parks-identiteten har en hållbarhet 
över tiden, kan leva och utvecklas 
med den framtida förvaltningen och 
utvecklingen av nationalparksidén 
som sådan.

Förslaget till gemensam national-
parksidentitet är därför utformad 
med ambitionen att den skall 
fungera utan tidsbegränsningar. 
Inte med exakt samma utseendet 
som idag, det kan variera över 
tiden - utrymme för uppdatering och 
”modernisering”, vilket kommer att 
bli nödvändigt av olika skäl, finns 
inbyggd i identitetens konstruktion 
(bl a i ramens transparens). Vilket 
således kan ske successivt över 
tiden utan att den visuella grundidén 
förändras. 

5. vara lätt att använda/arbeta med   

Många olika kategorier av medar-
betare ute i nationalparkerna och 
på Naturvårdsverket kommer att 
använda det nya identitetsprogram-
met i sitt arbete. Samt ett flertal 
samarbetspartners och underleve-
rantörer.

Därför är det viktigt att identitets-
programmet är lätt att förstå och 
använda sig av. 
Förslaget till gemensam national-
parksidentitet är medvetet utformat 
på ett sätt som underlättar använd-
ningen av de olika identitetselemen-
ten - vilket ytterligare kommer att 
accentueras i utformningen av den 
(lämpligen webbaserade) manual 
som i nästa steg skall dokumentera 
det nya identitetsprogrammet. 

En manual som kommer att fungera 
som en verktygslåda med enkelt 
nedladdningsbara identitets-
element, layoutmallar, illustrationer/
bilder mm, och som lämpligen, i alla 
fall delvis, också görs tillgänglig 
för externa samarbetspartners 

och underleverantörer.

.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
12345678910!”#%&/()? 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
12345678910!”#%&/()?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
12345678910!”#%&/()?

Gotham Book

Gotham Bold

Gotham Light

Logotyp

Logotypen består av en moder och flera döttrar (med plats för utökning 
i familjen). Snöstjärnan är införlivad i logotypen. 

Designelement

Typografi

Färgskala

Illustrationsmanér barn

Kartor & grafer

Fotomanér & illustration

Piktogram 

LÅG FÖREKOMST

VANLIGT FÖREKOMMANDE

HÖG FÖREKOMST

OBETYDLIG FÖREKOMST

SKOG

SJÖ/HAV

BERG /FJÄLL

Ö/SKÄRGÅRD

KULTUR-
LANDSKAP

VÅTMARK

En modern, lättläst typografi ska klara tryck, digitala medier och skyltar.

Med en klar grön som huvudfärg använder vi en rad mer 
återhållsamma stödfärger.

Med utgångspunkt från konceptet ”Design för alla” enligt ny svensk 
standard SS 30600:2008.

Ett återkommande designelement är ett lekfullt utplacerande av 
”naturspår”, framförallt på trycksaker och webb. En vattendroppe, 
ett barr eller en liten spindel som springer förbi – en trompe l’œil-effekt 
som man kanske t o m luras att försöka borsta bort.

Kartor och grafer har stöd av den grundläggande färgpaletten och an-
vänder sig av den gemensamma typografin. Tydlighet och enkelhet står 
i centrum. Mycket som i dag är ren text kan översättas i intelligent grafik. 
Här enbart exempel.

Liksom den verkliga naturen i sig förväntar vi oss att det grafiska ramverket 
ska klara av att hantera olika fotografer, illustratörer och bildstilar. 
Rättesnöret är snarare okonstlat och pedagogiskt. 

Konstnärliga tolkningar av flora och fauna kan pryda både kläder och 
artiklar. Dessa ersätter inte riktiga avbildningar som förstås är jätteintres-
santa för barn de med.
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     HASSELSNOK, hane

Hör till familjen Lycosidae. 
Cirka 5 arter i Sverige. 
Hasselsnokarna håller främst 
till på marken där de jagar 
sina byten. 

Solar gärna på stock och 
sten en bit över marken. 
Känns igen bland annat 
på dess vita ”flapprar” 
under ögonen.

Trycksaker

Information / reklam 

Installationer  

Valhallavägen 195
Box 234 56
852 99 Östersund

Telefon 08 698 10 00
Fax 08 333 88 77

info@nationalparkerna.se
www.nationalparkerna.se

FULUFJÄLLET

Amcortis modolorem iriuscilit lan hent iure exeril dit esequisit, sed euipit, qui tem 

vent praestd tie rastat, sumsan hendio dolenis nos nit ver sustie modolum sandiat 

ad tie do odit nis am, quip eugia er sed te dela iuscilit iurem vero do odio coniuutat 

dolut alita lusan ullam doluptat, sectet ip eummy nullandrem velitsum irillamet 

ipiscilla core ero eliquat, quam nibh enim nonse tat. It ullad tie min eugait volor sed 

delenit il utet, vendrer in henibh etummod oloboreet, sit. Oddit nis am, quip eugia er 

sed te dela iuscilit iurem vero do odio coniuutat dolut alita lusan ullam doluptat, 

sectet ip eummy nullandrem velitsum irillamet ipiscilla core ero eliquat, quam nibh 

enim nonse tat. It ulla ad tieDuis atinisl dolor suscidunt utem quat, commy num 

nostrud als modolor secte eum duisim alit aut iliquat, quat. Iriure corem nostrud 

dolor sum dolore tin er si. Um quate faccums andiat, sequipit iusci est nim qui 

blargur adiam.

SÄKERHET

Commy non hendre dolore te exero odipsuscidui tealsalm zrit alisl dipsustis adip 

scipit wisiscil ut wis amce on ut aci bla facidui scipit wis nibh alit alisequi tatin 

volendit, ven tisloddit nis am, quip eugia er sed te dela iuscilit iurem vero do odio 

coniuutat dolut alita lusan ullam  utem dunt lute et lamcon venisl pur dolobore tat. 

Osectet ip eummy nullandrem velitsum irillamet ipiscilla core ero eliquat, quam nibh 

enim nonse tat. 

MILJÖ

Peros ex enis esequisi tat et am nonulput eum iustion sectem et laorem del eugit 

adit utatisse equismodod doloreet illam dit nonsenis erat, velenit iliquat dol wisl et 

prat tet ip eummy nullandrem velitsuirillamet ipiscilla core ero eliquat, quam nibh 

enim nonse tat. It ulla ad tieDuis atinisl dolor suscidunt utem quat, commy num 

nostrud als modolor secte eum duisim alit aut iliquat, quat. Iriure corem nostrud 

dolor sum dolore tin er si. Um quate faccums andiat, sequipit iusci est nim qui 

blargur adiam in volore dui blaor sectem init, con ven ulputatem inim quam et, 

commy nonsectem riustin east ala feuguerat, quat. Ismodio commolobor ilsr 

deliquissim accumam vullum zriusci blan henis nonulput itronanim inl il do ero 

commy nostisim crit iure minit luptat. 

Hälsningar Per Wallsten
Valhallavägen 195
Box 234 56
852 99 Östersund

Per Wallsten
Verkställande Direktör

Valhallavägen 195
Box 234 56
852 99 Östersund

Telefon 08 698 10 00
Mobil 070 444 66 87
Fax 08 333 88 77

per.wallsten@nationalparkerna.se
www.nationalparkerna.se

Webb / digitala medier

Vadvetjåkka

Abisko

Stora Sjöfallet

Padjelanta

Sarek

Muddus

Pieljekaise

Haparanda Skärgård

Björnlandet

Skuleskogen

Sånfjället

Töfsingdalen

Fulufjället

Hamra

Färnebofjärden

Ängsö

Garphyttan

Tyresta

Trestickla

Djurö

Tiveden

Norra Kvill

Store Mosse

Blå Jungfrun

Söderåsen

Dalby Söderskog

Stenshuvud

Gotska Sandön

Coniuutat dolut alita lusan 

ullam doluptat, sectet ip 

eummy nullandrem 

velitsum irillamet ipiscilla 

core ero eliquat, quam nibh 

enim nonse tat. It ullad tie 

min eugait volor sed delenit 

il utet, vendrer in henibh 

etummod oloboreet, sit. 

Oddit nis am, quip eugia er 

sed te dela iuscilit iurem 

vero do odio coniuutat 

dolut alita lusan ullam 

doluptat, sectet ip eummy 

nullandrem.

Fulufjället

Vandringsleder

Information

Bilder

Kartor

Vägbeskrivning

Väderprognoser

Kontakt

FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

FULUFJÄLLET

Amcortis modolorem iriuscilit lan hent iure exeril dit esequisit, sed

euipit, qui tem vent praestd tie rastat, sumsan hendio dolenis nos nit 

ver sustie modolum sandiat ad tie do odit nis am, quip eugia er sed te 

dela iuscilit iurem vero do odio coniuutat dolut alita lusan ullam 

doluptat, sectet ip eummy nullandrem velitsum irillamet ipiscilla core 

ero eliquat, quam nibh enim nonse tat. It ullad tie min eugait volor sed 

delenit il utet, vendrer in henibh etummod oloboreet, sit. 

Oddit nis am, quip eugia er sed te dela iuscilit iurem vero do odio 

coniuutat dolut alita lusan ullam doluptat, sectet ip eummy 

nullandrem velitsum irillamet ipiscilla core ero eliquat, quam nibh 

enim nonse tat. It ulla ad tieDuis atinisl dolor suscidunt utem quat, 

commy num nostrud als modolor secte eum duisim alit aut iliquat, 

quat. Iriure corem nostrud dolor sum dolore tin er si. Um quate 

faccums andiat, sequipit iusci est.

 

En hendre dolore te exero odipsuscidui tealsalm zrit alisl dipsustis 

adip scipit wisiscil ut wis amce on ut aci bla facidui scipit wis nibh alit 

alisequi tatin volendit, ven tislOddit nis am, quip eugia er sed te dela 

iuscilit iurem vero do odio coniuutat dolut alita lusan ullam  utem 

dunt lute et lamcon venisl pur dolobore tat. Osectet ip eummy 

nullandrem velitsum irillamet ipiscilla core ero eliquat, quam nibh 

enim nons. Duis atinisl dolor suscidunt utem quat, commy num 

nostrud als modolor secte eum duisim alit aut iliquat, quat. Iriure 

corem nostrud dolor sum dolore tin er si. Um quate faccums andiat, 

sequipit iusci est.e tat. 

MILJÖ

Peros ex enis esequisi tat et am nonulput eum iustion sectem et 

laorem del eugit adit utatisse equismodod doloreet illam dit nonsenis 

erat, velenit iliquat dol wisl et prat elit del dunt prat, quiscipis di etum 

dolorperos  essequis euguer sequi tie endionulla conar exeros nullum 

quat. Oddit nis am, quip eugia er sed te dela iuscilit iurem vero do 

odio coniuutat dolut alita lusan ullam doluptat, sectet ip eummy 

nullandrem velitsuirillamet ipiscilla core ero eliquat, quam nibh enim 

nonse tat. 

It ulla ad tieDuis atinisl dolor suscidunt utem quat, commy num 

nostrud als modolor secte eum duisim alit aut iliquat, quat. Iriure 

corem nostrud dolor sum dolore tin er si. Um quate faccums andiat, 

sequipit iusci est nim qui blargur adiam in volore dui blaor sectem 

init, con ven ulputatem inim quam et, commy nonsectem riustin east 

ala feuguerat, quat. Ismodio commolobor ilsr deliquissim accumam 

vullum zriusci blan henis nonulput itronanim inl il do ero commy 

nostisim crit iure minit luptat.

Coniuutat dolut alita lusan 

ullam doluptat, sectet ip 

eummy nullandrem 

velitsum irillamet ipiscilla 

core ero eliquat, quam nibh 

enim nonse tat. It ullad tie 

min eugait volor sed delenit 

il utet, vendrer in henibh

etummod oloboreet, sit. 

Oddit nis am, quip eugia er 

sed te dela iuscilit iurem 

vero do odio coniuutat 

dolut alita lusan ullam 

doluptat, sectet ip eummy 

nullandrem.

FULUFJÄLLET

Amcortis modolorem iriuscilit lan hent iure exeril dit esequisit, sed

euipit, qui tem vent praestd tie rastat, sumsan hendio dolenis nos nit 

ver sustie modolum sandiat ad tie do odit nis am, quip eugia er sed te

dela iuscilit iurem vero do odio coniuutat dolut alita lusan ullam 

doluptat, sectet ip eummy nullandrem velitsum irillamet ipiscilla core

ero eliquat, quam nibh enim nonse tat. It ullad tie min eugait volor sed

delenit il utet, vendrer in henibh etummod oloboreet, sit. 

Oddit nis am, quip eugia er sed te dela iuscilit iurem vero do odio 

coniuutat dolut alita lusan ullam doluptat, sectet ip eummy

nullandrem velitsum irillamet ipiscilla core ero eliquat, quam nibh

enim nonse tat. It ulla ad tieDuis atinisl dolor suscidunt utem quat, 

commy num nostrud als modolor secte eum duisim alit aut iliquat, 

quat. Iriure corem nostrud dolor sum dolore tin er si. Um quate 

faccums andiat, sequipit iusci est.

En hendre dolore te exero odipsuscidui tealsalm zrit alisl dipsustis

adip scipit wisiscil ut wis amce on ut aci bla facidui scipit wis nibh alit

alisequi tatin volendit, ven tislOddit nis am, quip eugia er sed te dela 

iuscilit iurem vero do odio coniuutat dolut alita lusan ullam  utem 

dunt lute et lamcon venisl pur dolobore tat. Osectet ip eummy

nullandrem velitsum irillamet ipiscilla core ero eliquat, quam nibh

enim nons. Duis atinisl dolor suscidunt utem quat, commy num

nostrud als modolor secte eum duisim alit aut iliquat, quat. Iriure 

corem nostrud dolor sum dolore tin er si. Um quate faccums andiat,

sequipit iusci est.e tat.

MILJÖ

Peros ex enis esequisi tat et am nonulput eum iustion sectem et 

laorem del eugit adit utatisse equismodod doloreet illam dit nonsenis 

erat, velenit iliquat dol wisl et prat elit del dunt prat, quiscipis di etum 

dolorperos  essequis euguer sequi tie endionulla conar exeros nullum 

quat. Oddit nis am, quip eugia er sed te dela iuscilit iurem vero do

odio coniuutat dolut alita lusan ullam doluptat, sectet ip eummy

nullandrem velitsuirillamet ipiscilla core ero eliquat, quam nibh enim

nonse tat. 

It ulla ad tieDuis atinisl dolor suscidunt utem quat, commy num

nostrud als modolor secte eum duisim alit aut iliquat, quat. Iriure 

corem nostrud dolor sum dolore tin er si. Um quate faccums andiat,

sequipit iusci est nim qui blargur adiam in volore dui blaor sectem 

init, con ven ulputatem inim quam et, commy nonsectem riustin east 

ala feuguerat, quat. Ismodio commolobor ilsr deliquissim accumam

vullum zriusci blan henis nonulput itronanim inl il do ero commy

nostisim crit iure minit luptat.

VARGSPINDEL , hona

Hör till familjen Lycosidae. 
Cirka 5 arter i Sverige. 
Vargspindlarna håller främst 
till på marken där de jagar 
sina byten. 

Solar gärna på 
blad en bit över marken. 
Känns igen bland annat 
på dess vita ”flapprar” under 
ögonen.

Butiken

Fordon / uniformer

Ett grafiskt program i sin enklaste form – ibland med en lekfull utväxling 
kring ram eller designelement.

Ramen blir ett viktigt instrument i visningen av bilder och som pekare 
man faktiskt använder själv. Designelement dyker upp där relevant. Stort 
utrymme för bilder, allt från eget material till besökarnas loggsidor. 

Från den enklaste annonsen till den mer omfattande informationstavlan 
går det en röd (eller rättare, grön) tråd. Ramen används där den bidrar till 
fokus och idé. En enklare nivå på affischerna för barn. 

Ett officiellt men avslappnat uttryck i kläder och verktyg för 
nationalparkernas ambassadörer. 

Relevans är nålsögat för det som säljs i en eventuell butik (eller på web-
ben). Ett förstoringsglas i form av vår ram, en T-shirt till barnen med en av 
områdets intressanta arter, stövlar, dryck, böcker, filmer.

Ramen kan användas kreativt i många sammanhang. T ex i tunnelbanan 
eller ett köpcentrum, långt ifrån nationalparken: här används ramen med 
glas som ett tittskåp till en annan värld. Eller som faktiska ramar till en 
utställning av de bästa bilderna i en fototävling med bilder 
från nationalparkerna.
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Vägen fram till parken
Informationstavlor

Skyltställ  Gränsmarkör

Talar om för besökaren ”här är det”. Anger nationalparkens namn, avstånd 
till entrén och i förekommande fall vilken entré det är. Placeras direkt efter 
avfart från huvudvägen. Väginformationsskylten har en informationstext 

tryckt på perforerad textil som spänns in i ramen. Konstruktionen utförs lika 
som markören, men snöstjärnan är här tryckt på textilen. U-balken kan här 
förlängas så att ramen lyfts över undervegetationen.

Markerar nationalparkens gränser på andra ställen än huvudentréerna. 
Finns i två varianter: en färdig skylt och en stencilmall för märkning av träd.

Syftet med bärarna är att göra vägen fram till nationalparken tydlig. Hur 
man tar sig fram till de olika nationalparkerna varierar. De flesta parkerna 
ligger långt från allfartsvägar och kollektivtrafik. Några kräver båttransport. 
Här presenteras principer för närmandet av en park med parkering ett 
stycke från gränsen, men systemet är tänkt att kunna anpassas till andra 
förutsättningar.

Vid en större väg skyltas parken enligt Vägverkets normer. Möjligheten att 
komplettera trafikskyltar med nationalparkslogotypen bör undersökas. An-
nars börjar den ledsagade vägen efter avfarten från den stora vägen. 

Väginformationsskylt. Direkt efter att man svängt av placeras en väginfor-
mationsskylt med information om hur långt det är kvar till parkentrén. 

Vägledningsstolpar. Längs vägen finns kraftfulla stolpar/stelar som visar 
riktningen i korsningspunkter, och som under långa transportsträckor 
bekräftar att besökaren är på rätt spår och hur långt det är kvar. En stolpe 
placeras även efter parkeringen där den visar början på vandringsvägen 
mot parkentrén.   

Gränsmarkering. Parkgränsen markeras med snöstjärnan på träd och på 
skylt på stolpar.     

Markör. Ankomsten till parken förtydligas med markören, den stora ramen. 
Denna placeras så att den ramar in ett parti av nationalparkens natur . 
Markören kan stå i själva gränsen eller ett stycke in i parken. Markören och 
naturen intill den ska kunna ses utan distraktion, och vara ett bra fotoob-
jekt. Därför bör ingen annan information placeras i den omedelbara närhe-
ten. Markören används endast vid de viktigaste entrépunkterna.

Vägledning inne i parken

Information vid entré. Vid entréplatsen presenteras informationen på 
inglasade planscher. Informationstavlorna monteras på platsspecifika 
väggskivor av material som associerar till nationalparkens speciella värden, 
exempelvis sten eller trä, eller på ett skyltställ med en skärm av träribbor, 
gemensamma för samtliga nationalparker.     

Vägvisare. För placering vid stigförgreningar.  

Platsinformation vid målpunkter. För information vid målpunkter och an-
nan information  inne i parken används ett mindre, lutande skyltställ med 
ribbor, eller vid behov det större skyltstället.  Informationstavlorna är även 
här inglasade.

Väginformationsskylt

Där det inte finns befintliga skyltsäll av hög kvalité, eller där det inte är 
naturligt att utnyttja lokala byggnadstekniker och material, används ett 
”bas-skyltställ” av lättare nutida karaktär. Till skillnad från rustika, grövre 
utföranden, är skyltstället av ribbor och lätta reglar virkessnål och tålig mot 
röta genom sin luftiga konstruktion. Ett standardiserat infästningselement i 
galvat stål hindrar också markfukt att ta sig upp i träkonstruktionen. Detta 
långa metallbeslag är dolt mellan de slanka stående reglarna som tillsam-
mans ger god stadga även i utsatta lägen.

Den luftiga ribbkonstruktionen minimerar också vindlasterna. Ytbehandling 
behövs ej för att skydda den snabbtorkande konstruktionen. En vacker sil-

vergrå patina blir resultatet efter en tids exponering av sol och regn.
Tack vare ribbornas små tvärsnitt är det möjligt att bygga svängda former 
med samma standardelement som när man bygger rakt och i vinkel. Där 
det är praktiskt utnyttja båda sidorna av skyltstället, kan man sätta ribbor 
på ömse sidor om de stående reglarna. Tak behövs inte med dagen håll-
bara planschmaterial. Om dessa sätts med en liten distans mot skärmen, 
underlättas uttorkningen av virket och en tilltalande skuggbildning förstär-
ker inramningen av planscherna. Grundläggning kan ske platsgjutet eller 
med prefabricerade btg-plintar. Metallbeslaget fästs med muttrar i ingjutna 
gängstänger så att de stående reglarna kan finjusteras med avseende på 
höjd och lutning.

Inglasade planscher för information vid entréplatsen.  Monteras på 
platsspecifika väggskivor av material som associerar till nationalparkens 
speciella värden, exempelvis sten eller trä, eller på ett skyltställ med en 
skärm av träribbor, gemensamma för samtliga nationalparker. 

Majoriteten av nationalparksbesökarna har redan stiftat bekantskap 
med nationalparken på distans, t ex via Internet eller broschyrer. För 
att de ska känna igen sig när de möter parken i verkligheten finns i 
och kring denna ett antal objekt som är bärare av den gemensamma 

identiteten. De utgör tillsammans ett system som utöver igenkän-
ning bidrar med orientering och information. Fyra av de föreslagna 
bärarna fungerar för vägledning fram till parken. De övriga har sin 
funktion inne i parken.

Den gemensamma identiteten i landskapet



VÄRT ATT VISA  •  5

Tjutek 500 m

Axhögen 2

2
km

Tjutek 500 m

Axhögen 2

2
km

Markören, den stora ramen, markerar tydligt ankomsten till nationalparken. 
Denna placeras så att den ramar in ett utsnitt av ett landskap som är mer 
eller mindre representativt för parken. Storleken kan anpassas till platsen 
och landskapets känslighet. Markören och naturen intill den ska kunna ses 
utan distraktion, och vara ett bra fotoobjekt. Därför bör ingen annan infor-
mation placeras i dess omedelbara närhet. Markören används endast vid 
de viktigaste entrépunkterna. Markören utformas som en ram av stål eller 
trä. En stålkonstruktion är enklare att utföra och behöver mindre underhåll. 

Nackdelen är ett kyligare intryck som kan kompenseras något genom 
omsorgsfullt hantverk och avrundade kanter och hörn. Tanken är också att 
denna artefakt ska fungera som kontrast och framhäva den oregelbundna, 
organiska naturen. Liksom vid utförande i trä, lämpar sig markören att 
förtillverkas. Snöstjärnan tillverkas i stål (ihålig, ca 10 cm tjock) och fästs 
med ett plattjärn i den nedre ramdelen. Om särskilld anledning finns kan 
markören färgsättas med en av stödfärgerna.

Storleken bestäms av proportionen (”Gyllene snittet”, A-formatet), sitt-
höjd på den nedre ramdelen, möjligheten att transportera markören i ett 
stycke och det visuella intrycket. Med det kvadratiska tvärsnittet 40x40 
cm genom balkkonstruktionen, får man höjden 316 cm och bredden 448 
cm. Ramen infästs med en kort U-balk i betongfundamentet. Storleken på 
ramarna kan också varieras efter behov.   

Markör

Vägledningsstolpar och vägvisare 

Visar vägen fram till parken vid vägskäl och bekräftar ”rätt väg” under 
långa transportsträckor. Vägledningsstolpar utförs som trä eller stålkon-
struktioner, där tvärsnittet är betydligt grövre än de stolpkonstruktioner 
som används i gränsmarkeringar och vägvisare. Gemensamt är dock 

formspråket med den snedkapade toppen (hindrar vatten att bli stående) 
och det gröna bandet som för tanken till en liggande ram. Storleken avgörs 
av hur nära vägen och betraktaren det är möjligt att placera väglednings-
stolpen. Det är möjligt att förstärka det visuella intrycket genom att välja 

ett helt grönt utförande lika väginformationsskylten och markören. Liksom 
skyltställen fästs markören i betongfundamentet med ett galvat stålbeslag 
som medger efterjusteringar.

Vägvisare för placering vid stigförgreningar.  Vägvisaren kan konstrueras med 
dubbla stående reglar (2 ggr 34x120) och dold infästning i btg-plint lika bas-skylt-
stället. Visarna görs i virke 34x145 som sticks in mellan reglarna i huvudriktningen 

och fälls in i reglarna tvärs huvudriktningen. Alternativt utförs stolpen i homogent 
virke 120x120 mm, där visarna fälls in så att de livar stolpens sida. I detta fall fästs 
stolpen med en utanpåliggande stolpsko i betongfundamentet.


