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En fleksibel og brukervennlig  
webløsning, tilpasset alle aktører  
under Norges nasjonalparker.

Webdesign for aktører  
under merkevaren  
Norges nasjonalparker 
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Bygget i moduler, slik at du enkelt 
kan prioritere innhold og tilpasse  
layouten for å dekke ditt behov. 

Ettersom løsningen er designet for 
å passe et bredt spekter av aktører: 
fra besøkssentere til nasjonalparker, 
fra nord til sør,  er det lagt opp til stor 
grad av fleksibilitet innenfor systemet. 
Nettsiden er bygget opp av moduler med 
ulike funksjoner som enkelt kan flyttes 

opp eller ned i flyten, avhengig av ditt 
behov. For enkelte kan åpningstider og 
lokasjon i kart være viktigst – for andre 
formidling av naturen og opplevelser. Disse 
prioriteringene kan til en hver tid endres og 
oppdateres enkelt i Wordpress. 
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Ulike moduler for 
ulik type formidling

Topp

Formidling

Løsningen består av følgende 
innholdsmoduler:

Topp
Fleksibel logo, introduksjonstekst, 
animert overgang mellom toppbilder, 
2 siste nyheter, søkefelt, hovedmeny, 
språkvalg.

Formidling
Tittel, ingress og bilde i et klikkbart 
felt som tar brukeren til underside 
med mer informasjon. Fleksibelt 
antall og fleksibel plassering.

Fortsetter på neste side

Informasjon
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Fakta 
Tabellbasert informasjon med ikoner 
og lenker til relevante sider. Kan 
f.eks. brukes til generell informasjon 
om nasjonalpark eller besøkssenter.

Informasjon
Tekstbasert informasjon med 
overskrifter, lister og brødtekst. Kan 
inneholde lenker til andre sider.

Kart
Interaktivt kart med mulighet for 
markering av punkter. Startpunkter, 
besøkssentre og evt. nasjonalpark 
kan markeres.

Vern av naturen
Tekstbasert informasjon med 
overskrifter, lister og brødtekst. Kan 
inneholde lenker til andre sider.

Kontakt og sosiale medier
Fast modul i bunnen av alle 
sider og undersider. Inneholder 
lenker til sosiale medier og 
kontaktinformasjon.

Fakta

Vern av naturen

Sosiale medier og 
kontaktinformasjon

Kart
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Redigerbar 
logo. Mulighet 
for to logoer i 
spesialtilfeller.

Språkvelger

Animert overgang  
mellom toppbilder

Introduksjon:
Kort tekst om
nasjonalparken  
eller 
besøkssenteret

Nyheter
Lenke til 
nyhetetsarkiv

En forside designet for å la brukeren 
oppleve nasjonalparken eller besøks-
senteret, og få et tydelig bilde av  
tilbudet, naturen og opplevelsene.

Introduksjonsteksten, logoen og 
navigasjonen er umiddelbart tilgjengelig. 
Innholdsmodulene gjør det enkelt for deg 
å fortelle de historiene du ønsker, samtidig 
som brukeren finner den informasjonen 
den søker.

Hovedmeny og søk
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Sekundær-
navigasjon til 
undersider

Innholdsmoduler

Sider og undersider for utfyllende 
informasjons om nettsidens temaer. 
Tydelig hierarki og navigasjon. 
Modulbasert.

Sidene er bygget med tilsvarende moduler 
som på forsiden, i tillegg til tekst, bilde og 
videomoduler. De forteller om et spesifikt 
tema, eksempelvis innfallsportene til 
nasjonalparken. Sider kan ha undersider, og 
disse havner i sekundærnavigasjonen.

Hjelpenavigasjon 
«breadcrumbs»

Hovedmeny og søk

Språkvelger
Tittel og 
introduksjonstekst

Hovedbilde
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Responsiv. Tilpasset alle 
skjermstørrelser og enheter.

En stor andel av brukerne besøker 
nettsider fra mobil eller nettbrett. 
Webløsningen er derfor designet og 
bygget fra mobilen og oppover, som 
sikrer en optimal brukeropplevelse 
uansett skjermstørrelse eller lokasjon.

Layout og bilder tilpasses 
automatisk til skjermstørrelsen, slik at 
nettsiden laster raskt også på mobil.
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Bygget på WordPress – den 
mest brukte publiserings-
plattformen i verden 

God teknologi er enkel å bruke, og det 
er nok mye av grunnen til at WordPress 
er så populær. Et oversiktlig og intuitivt 
brukergrensesnitt gjør nettsiden til et 
verktøy for deg og din organiasjon, hvor du 
enkelt håndterer innholdet – og teknologien 
og designet sikrer en god presentasjon og 
brukeropplevelse.
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Forside

NyhetsarkivSøk Tema

UndersiderNyheter Undersider Undersider

Tema Tema

Tydelig struktur og  
informasjonshierarki.

Nettsiden er sentrert rundt forside og 
undersider med ulike temaer. Informasjonen 
kan fordeles på 2 eller 3 nivåer: 
forside, sider og eventuelle undersider. 
Nyhetsfunksjonaliteten dekker behovet 
for løpende formidling av informasjon, og 
søkefunksjonaliteten hjelper navigasjonen.

Sider, undersider og funksjonalitet gjøres 
tilgjengelig gjennom det modulbaserte 
layoutsystemet.

Sidekart
Eksempel med tre nivåer:  
forside, sider og undersider


