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Lørdag 17. juli 2010
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På nettstedet tillegg.yr.no finner du en rekke
forskjellige værtjenester basert på data fra
yr.no. Det være seg animerte sommerkort,
en link til trengerjegparaply – det er bare å taste
inn postnummeret, været på bursdager og
merkedager. Bare for å ha nevnt noen i tillegg til
et stort antall forskjellige spesialtilpassede værvarsler – som for eksempel for klatrere.

Fakta
Meteorologisk institutt og NRK står
bak yr.no. I januar
hadde nettstedet
2,5 millioner unike
brukere hver uke.
Dette tallet nærmer
seg nå 3 millioner.
De norske værdataene oppdateres fire
ganger i døgnet.
Yr.no er den største
værmeldingstjenesten på nett i Norge.
De nærmeste konkurrentene
er
storm.no og VGeide pent.no.

Jobber med nye værsider på

HØYTRYKK
Av JØRN PETTERSEN
og KRISTER SØRBØ
(foto)

UTVIKLER YR:

Erik Bolstad, Martin
Berglund og Anne
Authen bruker sommeren til å utvikle nye
værsider for yr.no

F

Se regnet komme
NRK og Meteorologisk institutt bruker sommeren til utvikle og tydeliggjøre yr.no.
Det betyr for eksempel at radaren blir mer synlig fra høsten av. Det er et instrument

som viser nøyaktig hvor det er
nedbør akkurat nå og hvilken
retning regnværet har beveget seg de siste tre timene.
– Da er det faktisk lett å se
om regnværet er på vei der du
er, sier Bolstad.
Han forteller også det jobbes med å forutsi de lokale
sommerbygene bedre og tydeligere.
Yr har værvarsel for 7 millioner steder i hele verden. Av
disse er 700 000 steder i Norge.
– Hvert eneste sted som har
et navn registrert av Statens
kartverk, har vi værvarsel for
på yr, sier Bolstad.
Alle værdata på yr kan
hvem som helst laste og bruke

uten at det koster en krone.
Det betyr også at hver eneste
lille fjellstue med en egen
hjemmeside, har en link til
yr.no.
– Likevel er det slik at 96
prosent av vår trafikk er direktetrafikk, mens bare fire
prosent av trafikken kommer
fra linker hos andre, sier Bolstad.
Men selv om nettet fortsatt
er viktigst, blir trafikken fra
mobiltelefon viktigere og viktige for yr også. En ny gratis
Iphone-applikasjon er klar i
løpet av kort tid.

Opplev Hotel Union i Geiranger i sommer!

E-post: jorn.pettersen@vg.no

VINNERE

– yr.no ble lansert i 2007,
og i årene etter har vi
lansert stadig nye utvidelser og nye tjenester.
Nå er tiden inne for å
gjøre en skikkelig generalopprydding på både
design og navigasjon
for å gjøre det lettere å
finne frem og bruke yr.no, sier redaksjonssjef i
NRK nye medier, Erik
Bolstad til VG.
Siden starten i 2007 har alle
pilene bare pekt oppover. Antall unike brukere pr. uke ligger nå like under tre millioner.
– En fjerdedel av disse er
faktisk svenske. Vi håper virkelig på en ny rekord nå i
sommer, og at vi bikker tre
millionersgrensen, sier Bolstad.

FORRIGE LØRDAG

Nordmenn er
storforbrukere
av værdata, og
sommeren er
høysesong.
Hos markedslederen yr.no
jobbes det
intensivt med å
utvikle nye
nettsider og
applikasjoner i
ferien.

VG-KRYSS (XXL):
1. Premie

Marit Allum Jørstad, 1405 Langhus
(15 Flax-lodd)
Ekstrapremier: Kjersti Bjørlo, 2440 Engerdal (10 Flax-lodd)
Randi Løvlien, 2322 Ridabu (10 Flax-lodd)

KLASSIKER:
Eva Blomberg, 4843 Arendal
Løsningsord: OMELETT

LITEN OG LETT:
Birgit K. Johansen, 0379 Oslo
Løsningsord: TELT

FASILITETAR:

AKTIVITETAR Å VELJE MELLOM:

-

- Inngang Union Spa
- Guida tur på Geirangerfjorden med MS Geirangerfjord og
moglegheiter for avstigning til fjordgardsbesøk
- Kajakktur på Geirangerfjorden
- Gardsbesøk med servering av rjomegraut
- Nordic Walking – vandring og trening med stavar i verdsarvnatur
(annonserte dagar).

A là carte restaurant
Buffet restaurant
Bar og nattklubb
Kafé
Romslege salongar
Bad & spa
1500m2 velvære
Barnebasseng
Treningsrom
Leikeland
Hage med terapibasseng og solsenger
- Veteranbilmuseum

Spesialpris frå kr

780,- (Fjordpass)

p.p. i dbl. rom med frukost

Pakkepris frå kr

1180,-

p.p. i dbl. rom med middag,
frukost og ein aktivitet

Gode barneprisar!
Tlf: 70 26 83 00 geiranger@hotel-union.no

www.hotel-union.no

