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Inledning

Varför

När

Vem

Skyltmanualen är ett stöd för dig som arbetar med att ta fram 
permanenta informations- och gångvägvisningsskyltar till parker, 
gator och torg. Den är ett komplement till stadens övergripande 
grafiska manual. De skylttyper som redovisas är utformade i 
enlighet med grundprinciperna i den grafiska manualen och dess 
designsystem. 
 
Manualen omfattar inte trafikskyltar och gatunamnskyltar. 
Trafikkontoret ansvarar för dessa skyltar och de utformas enligt 
andra riktlinjer och regler. Kulturförvaltningens litterära skyltar 
och idrottsförvaltningens historiska idrottsskyltar ingår inte heller i 
denna manual utan utformas enligt separata riktlinjer.
 
För provisoriska skyltar och byggskyltar finns särskilda riktlinjer som 
du hittar i varumarkesmanual.stockholm.se.

Staden vill:
•	 Profilera Stockholms stad genom en tydlig avsändare och en 

gemensam grafisk profil i linje med stadens grafiska manual.
•	 Informera om parker, torg, personer, historiska platser, 

byggnader, etcetera med anknytning till Stockholm för att 
möta det stora intresset för detta hos allmänheten.

•	 Minimera antalet skyltar i staden – där så är möjligt bör 
informationen samlas på en och samma skylt.

Behovet av informationsskyltar och gångvägvisningsskyltar 
varierar stort beroende på avsikten med skylten. På lekplatser, vid 
plaskdammar och på allmänna badplatser måste det finnas skyltar 
av bland annat säkerhetsskäl. Var alltid restriktiv med att sätta 
upp nya skyltar. Tänk på att skyltarna kommer att kräva skötsel, 
underhåll och att informationen på skylten troligen kommer att 
behöva uppdateras med tiden.

Initiativtagaren/projektledare rådgör med kommunikatör på 
respektive förvaltning om utformning, antal, placering etcetera. 
Skylt beställs via respektive förvaltnings upphandlade leverantör. 
Korrektur ska godkännas av kommunikatör före beställning och 
produktion.  

Allmänt - skyltmanualen
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Vad

Var

Bygglov

Tillstånd

Storlek, utformning och antal beror på projektets art och 
omfattning. Skyltar kan vara allt från A4-storlek till cirka 1 
kvadratmeter stora. Ha alltid den tänkta mottagaren av 
informationen i åtanke. Fundera över om skylten/tavlan behöver 
belysas.

Skylten skall vanligtvis placeras för att vara väl synlig utan att den 
är i vägen för eller blir en fara för allmänhet med mera. Plats och 
placering skall väljs så att även rullstolsburna och barn ska kunna 
läsa skylten.

Bygglovplikt gäller för större skyltar och fasadskyltar. 
Stadsbyggnadskontoret har ett skyltprogram med definitioner 
av olika typer av skyltar samt vilka handlingar som behövs för 
en ansökan. All skyltning för stadens verksamheter ska följa 
riktlinjerna i programmet, läs mer om det på: stockholm.se/ sök: 
skyltar + bygglov. Vid permanenta informationsskyltar i parker 
och på gator och torg räcker det ofta med tillstånd från berörd 
förvaltning.

Skall du sätta upp skylt på belysningsstolpe, fasad eller annan 
befintlig anordning skall tillstånd inhämtas från berörd förvaltning, 
fastighetsbolag eller liknande.
Rådgör med markupplåtare på trafikkontoret vid de tillfällen du 
planerar för en skylt på gatumark. Det kan finnas avtal om att 
nyttja platsen för andra verksamheter.
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Utformning 

Material 

Lackering

Textutförande

•	 Skyltar ska utföras i lackad aluminiumplåt, kulör grå RAL 7022 
med glanstal 20. 

•	 Plåttjocklek enligt typblad.
•	 Skyltar utförs med rundande hörn med radie enligt typblad.

Text påföres skylten med olika tekniker beroende på skyltens art. 
Till exempel:
•	 Tryck på vinylfolie
•	 Gravering med färgfyllning 
•	 Emaljering
För detaljer se respektive typskylt. 

Svensk text utförs genomgående i kulör vit. Engelsk text utförs i 
kulör orange på GV1. gångvägvisningsskyltar.

Kulör grå
NCS S 7502Y 
RAL 7022

Kulör vit
NCS S 500-N
RAL 9010

Kulör orange
NCS S 0580-Y20R
RAL 1003

Skyltar skall vara pulver- eller brännlackerade för att erhålla en 
hård yta. 

Pulverlackering - färgen anges med RAL

Brännlackering - färgen anges med RAL 

 - skyltmaterial 
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Stolpe/Stolpar

Fundament

Klotter och UV-skydd

Belysning

Fyrkantiga stolpar VKR lackeras i kulör grå RAL 7022. Dimension 
enligt typblad.

Stolpar ska vara av varmförzinkat stål. 
Rostskydd: Korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl SS-EN ISO 
2944-5 med täckfärg av tvåkomponenters polyuretan.

Fundament anpassas till stolptyp, de skall alltid grundas på 
frostfritt djup och placeras under mark.

Skyltar skall klotterskyddas och vara UV-beständiga.

Skyltar kan vid behov belysas.

Kulör grå
NCS S 7502Y 
RAL 7022
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Utformning

Disposition

Text

Typsnitt

Logotyp

Disposition av text och bild anpassas till respektive skylt. Här anges 
generella riktlinjer.

Textplacering och textstorlek redovisas på respektive typskylt. 
När rubrik inte får plats på en rad får radbrytning användas. 
Vid flerradiga rubriker är radavståndet densamma som 
teckenstorleken. Ord får inte spärras eller tryckas ihop. Textstorlek 
kan i sista hand minskas. Förkortningar ska undvikas. Information 
kan på vissa platser även skrivas på engelska. Använd ett rakt och 
enkelt språk utan facktermer. Personligt tilltal är alltid bäst.

Stockholm Type Bold  - Teckenstorlek enligt typskylt

Stockholm Type - Teckenstorlek enligt typskylt 

Times New Roman - Teckenstorlek enligt typskylt

Times New Roman Italic - Teckenstorlek enligt typskylt

Gärna, Vänligen, Välkommen, Tack..

Typsnitt skall vara Stockholm Type.
Stockholm Type Bold ska användas i rubriker.
Times New Roman används vid längre löptexter.
Times New Roman kursiv används vid längre löptexter engelsk text.
Se historsik skylt GT1 som exempel. Typsnittet får ej ersättas. 

Stockholms stads logotyp ska användas på alla skyltar. Den finns 
att ladda ned från Stockholm stads varumärkesmanual.

- layout
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Piktogram

Illustrationer

Kartor

Bilder

Skyltstorlekar

Piktogram kan behövas på vissa skyltar. Se typskylt PA9 Allmän 
badplats som exempel s. 34. 

För illustrationer används ett stiliserat manér och ett fåtal färger. 
Antingen utförs illustrationerna som konturlinjer av siluetter eller 
som fyllda siluetter. 

•	 Tänk på att illustrationer tar tid att få fram.
•	 Tänk på att välja skisser med tydliga konturer – skylten kan 

blekas av solen efter något år.
•	 Tänk på att endast använda illustrationer som staden har 

rätt att använda. Uppge alltid källa, illustratör, fotograf eller 
liknande.

För orienteringskartor används stadens kartmanér se sida 11. 

Bilder kan användas på de skyltar där behov finns. Tänk på att 
endast använda bilder som staden har rätt att använda. Uppge 
alltid källa, illustratör, fotograf eller liknande.

A0 841 x 1189 mm

A1

A1 594 x 841 mm

A0 841 x 1189 mm

A2 420 x 594 mm

A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm

Gångvägvisningsskylt 
120 x 800 mm

A2

A3

A4
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Färger från Stockholms grafiska profil för tilläggsinformation på 
kartor

Färgsättning av skyltarna utgår från tre kulörer ur Stockholm stads 
grafiska profil vit, orange och grå.
Utöver de tre kulörerna har en ny orange kulör tagits fram 
som är tydligt läsbar i utomhusmiljö och samtidigt fungerar i 
kulturhistoriska områden.
Den kompletterande färgen orange får enbart användas till 
engelsk text på gångvägvisningsskyltar. Vid val av linjefärg och 
fyllfärg på kartor i dpMap skall färger ur Stockholms palett väljas. 
Se Kartframställning s. 11

Färganvisning

Orange kulör: 
Engelsk text
NCS S 0580-Y20R
RAL 1003

Vit kulör: Text, linjer, 
logotyp, piktogram
NCS S 500-N
RAL 9010

Grå kulör: Bakgrund skylt, 
stolpar
NCS S 7502Y 
RAL 7022

Orange kulör: Piktogram, 
Kartillustrationer
NCS S 0585-Y60R
RAL 2004

Utformning- layout

Färger från Stockholms grafiska profil 

Kompletterande färg

Blå kulör: 
Kartillustrationer
NCS S 1565-B

Lila kulör: 
Kartillustrationer
NCS S 3055-R50B

Rosa kulör: 
Kartillustrationer
NCS S 1070-R20B

Grön kulör: 
Kartillustrationer
NCS S 2050-B60G

Gul kulör: 
Kartillustrationer
NCS S 0580-Y
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Vissa skyltar behöver kartor för att underlätta orienteringen i 
området. Kartorna framställs med underlag från Stockholm stads 
kartsystem dpMap. För produktion av kartor finns en särskild 
handledning: Stadens manér för kartor. Vid produktion av mer 
avancerade kartor kan du beställa underlag i vektorformat (t.ex. 
Adobe illustrator) från stadsbyggnadskontoret. 

Här följer en kortfattad beskrivning av hur du kan ta fram en 
enklare karta i dpMap till skyltarna i denna manual: 

1.  Välj aktuellt område för kartan
2.  Byt till Kartprodukt: Kartkombination Stadens manér
3.  Komplettera vid behov med platsspecifik information:
     Placera objekt -->Välj önskad projektgrafik -->Projektlinje   
     eller Projektyta eller Projektsymbol.
 
Vid val av linjefärg och fyllfärg skall färg ur Stockholms palett 
väljas 

Vid val av projektsymbol skall symbol ur Stadens manér väljas

4. Exportera kartan: Arkiv -->Exportera -->PDF
Exempel på platsspecifik information på kartor i stadens parker

Kartframställning

Adress/Koordinater

Anvisat område: (t.ex 
hundrastningsområde)
Linjefärg: orange. 
Fyllfärg: Transparens=0. Linjestil: 0. 
Heldragen. Linjebredd: 2m. 
Fyllning: 11. Prickig

Förbudsområde: (t.ex. hundförbud 
vid allmän badplats)
Linjefärg: orange. 
Fyllfärg: Transparens=0. Linjestil: 0. 
Heldragen. Linjebredd: 2m. 
Fyllning: 3. Randig 

Gångstråk: Linjefärg: orange. 
Linjestil: 0. Heldragen alt. 1. Streckad    

Skyltplacering: Fyllfärg: blå. 
Symbol: Nål_Hål

Kollektivtrafik: Linjefärg: blå. 
Symbol: Buss/Färja/Spårtrafik/
Stn_Tbana

Vissa skyltar behöver förses med adress för att underlätta 
räddningstjänstens arbete vid eventuell olycka. Då adress saknas 
skall koordinater uppges enligt system SWEREF 99 TM. 
Koordinater går att hämta hem genom kartsökningsmotorer på 
Internet likt: hitta.se eller eniro.se. 
1.  Sök reda på önskvärd placering för skylten i webbkartan. 
2. Högerklicka (eniro.se) eller vänsterklicka (hitta.se) på platsen i  
    kartan och koordinater i  SWEREF 99 TM redovisas. 
 
Koordinater går även att hämta hem från stadens dpMap verktyg. 
Där behöver rätt koordinatsystem aktivt väljas under 
1.  Verktyg --> Koordinatomvandlare -->Hämta 

Exempelkarta

Fredhällsparken

Luxparken

Luxviken

Atterbomsvägen

Badstrandsvägen

Dagnyvägen

Disponentgatan

Essinge Brogata

ss
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la 
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ro
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g

Gamla E ssinge Broväg

Gjörwel

Josefinavägen
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n

Mariebergsbron

Prim
usgatan

Primus gatan

Primusgatan
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Essinge Strandstig
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Luxgatan



Plats för karta

12
Bilden visar en informationsskylt uppförd på Stora Essingen 2015.

Plats för karta

Plats för 
foto

Plats för 
foto
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Typskyltar
Till din hjälp för att ta fram olika skyltar finns det detaljerade beskrivningar för varje 
enskild skylt, så kallade typblad. Här återfinner du de viktigaste specifikationerna 
för skylten; mått, material, kulörer, typsnitt, teckenstorlekar, montering och 
placering.

Typskyltar

•	 GV1.  Gångvägvisning gator/torg/park  
•	 MV1.  Meddelandetavla  
•	 PA1.  Information, stor 
•	 PA2.  Information  
•	 PA3.  Aktivitet/idrott  
•	 PA4.  Hundrastgård  
•	 PA5.  Lekplats  
•	 PA6.  Parklek 
•	 PA7.  Plaskdamm 
•	 PA8.  Hundrastområde  
•	 PA9.  Allmän badplats  
•	 PA10.  Alkoholförbud 
•	 GT1.  Historiska platser 

Till varje skylt finns det färdiga digitala mallar i formatet *.imd (InDesign Markup 
Document). Använd dessa vid produktion av nya skyltar.
Vid tidpunkten för sammanställningen av denna manual finns de senaste 
uppdaterade typbladen och filerna vid trafikkontoret, park och stadsmiljö.

Då innehållet på skyltarna kan ändras över tid beroende på förändrade 
förutsättningar som kommunala beslut, lagar och liknande bör du alltid kontrollera 
att du har tillgång till senast gällande version av typblad och mall före produktion 
av en ny skylt.
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Typskylt 
GV1. Gångvägvisning gator/torg/park
Skylten placeras väl synligt. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten 
ska tillgodoses. Minst 2200 mm fritt utrymme under skylt på stolpe. Minst 1800 mm fritt 
utrymme under skylt på fasad. Längdmåttet på skylten kan behöva anpassas efter platsen. 

Oxhålsbadet
250m

Stockholms stadshus
Stockholm City Hall200m

minst 30 
mm

Stockholms stadshus
Stockholm City Hall 200m

 - Storlek (120 x 800 mm)

- gångvägvisning

20 mm

20 mm

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd. 

30
 m

m
30

 m
m

40
 m

m
40

 m
m

40
 m

m

30
m

m

40
 m

m

 30
 m

m

anpassas

anpassas
120

 m
m

m
in 70

 m
m

m
in 70

 m
m

m
in 70

 m
m

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

30
 m

m

40
 m

m

Text, symbol: Vit kulör 
NCS S 500-N
RAL 9010

Bakgrund skylt, stolpar:
Grå kulör 
NCS S 7502Y 
RAL 7022

Engelsk text: Orange kulör 
NCS S 0580-Y20R
RAL 1003
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Stockholms stadshus
Stockholm City Hall200m

minst 30 
mm

Stockholms stadshus
Stockholm City Hall 200m

Oxhålsbadet
250m

120 x 800 mm

Fritt mått till mark under 
nedersta skylten skall 
vara minst 2200 mm

120 pt  - Rubrik, Stockholm Type
Typsnitt och 
teckenstorlek

100 pt  - Engelsk text / Avstånd, Stockholm Type

Stolpe rör 4 mm Ø60mm, VFZ korrosivitetsklass C4 
beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 12944-5:2007.
Allt lackas eller förses med folie i grå kulör RAL 7022. 
Fundament placeras under marknivå och utförs enligt
tillverkare. Infästning av skylt på stolpe enligt leverantör.

Montering
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MT1. Meddelandetavla 
Skylten placeras väl synligt. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten 
ska tillgodoses. Vid tillverkning av meddelandetavlor kan tavlans mått anpassas så 
att man får ut så många skyltar som möjligt ur en standardplåt (1250 x 2500 mm). 
Meddelandetavlan kan i dessa fall utföras med måtten 833 x 1250 mm.

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 6 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Gravering 1,0 mm med färgfyllning. (Om skylttillverkaren saknar 

utrustning för gravering kan screentryckt text övervägas som 
alternativ.)

MT1  Meddelandeskylt Version 1.0

Meddelanden

Hörn rundade 
R=10 mm

logotyp

60
 m

m

60 mm

60 mm

65 mm

Rubrik centreras

linje 8 pkt

- Storlek A0 (841 x 1189 mm)

Typskylt - meddelandetavla

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- ingraverad text, färgfyllning
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180 mm

 6
5 

m
m

Logotyp placeras i nedre högra hörnet.

Stolpar utförs av VKR 60x60 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 
12944-5:2007.
På stolparna monteras aluminiumplåten på en alt. två 
sidor. Får ej skruvas framifrån. Allt lackas i grå kulör RAL 
7022. Fundament placeras 50 mm under marknivå och 
utförs enligt tillverkare.

144 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold

1000mm

MT1  Meddelandeskylt Version 1.0

Meddelanden
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PA1. Information, stor

Material och kulör

30
,5

m
m

30
,5

m
m

PA1 Informationsskylt park. Version  1.0

Plats för bild Plats för bild

Plats för karta

Vy från Stora Essingen samma dag bussolyckan. 
(källa: Larssons Ateljé/Stockholms stadsmuseum)

Essinge strandstig, en del av promenaden runt ön. 
(Källa: Stockholms stadsmuseum)

Promenera runt Stora Essingen
För många Stockholmare är Stora Essingenb 
okända marker, trots att ön ligger på bekvämt 
promenadavstånd från både Gröndal, Alvik och 
Marieberg. För att underlätta både för boende och 
besökare att upptäcka denna pärla har en särskild karta 
och ett system av hänvisningsskyltar för öns strandnära 
promenader tagits fram.
Promenaden runt ön är cirka 3,5 km lång. På vägen 
kommer du inte bara upptäcka Stora Essingens 
strandnära parker och stråk utan även kunna ta del 
av vackra och varierade utblickar över det omgivande 
Mälarlandskapet. För dig som gillar att titta på hus  finns 
mängder av olika typer att studera, flera stilepoker, från 
1800-tal och framåt, finns representerade här. 

Historik
Vi står på en plats som 1924 gavs namnet Broparken. 
Namnet minner om att det var det var här nedanför, 
vid den nuvarande båthamnen, som den första fasta 
broförbindelsen till ön landade. 1917 uppfördes en så 
kallad fl ott bro mellan Lilla och Stora Essingen. Det var 
en enkel konstruktion bestående av sammanlänkade 
pontoner. Bron klarade inga tunga laster och man fick 
vänta till slutet av 1920-talet innan en ny bro byggdes 
som också klarade större fordon. Det var år 1928 som 
denna första ordentliga bro invigdes. Det var en smal 
stålbro ritad av arkitekt Paul Hedqvist, som sedan också 
ritade den mäktiga Tranebergsbron. Vissa ansåg dock 
redan vid brons uppförande att den var i smalaste 
laget och i november 1948 inträffade det som många 
hade befarat, en trådbuss kolliderade med en lastbil på 
bron. Bussen rasade ner i vattnet och endast en av de 
tolv personerna i bussen överlevde. Det var en tragisk 
olycka som gavs stor uppmärksamhet i tidningarna 
men detta till trots är det ett faktum att bron bidrog 
starkt till öns utveckling. Det var i och med den här 

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX XXX

förbindelsen som byggnationen på Stora Essingen 
kunde ta fart och befolkningen växte fort i takt med att 
nya hus färdigställdes. I mitten av 1960-talet ersattes 
den olycksdrabbade bron med en ny lokalbro som nu- 
mera går parallellt med Sveriges mest trafikerade väg, 
Essingeleden. Den senast tillkomna broförbindelsen 
till och från Stora Essingen är Alviksbron. Den stod klar 
1998 och är avsedd för Tvärbanan samt för gång- och 
cykeltrafik.

Nedanför bergsbranten, i närheten av den plats där de
tidiga broarna landade, fanns i början av 1900-talet
öns populära badplats. Vid denna tid låg skolan på
Lilla Essingen och det hände att våghalsiga ungdomar
simmade från badplatsen, över Essingedjupet, till sina
vänner på grannön. Det var riskabla äventyr i sundets
strömmar. Det är denna forna badplats som har gett
namn till gatan här intill, Badstrandsvägen. Gatan
har ända sedan den smala stålbron togs i bruk varit
öns trafikpulsåder, och fortfarande idag är det via
denna som de flesta resenärer leds in till öns hjärta,
Essingetorget.

Tänk på
•	Stora Essingen är en kuperad ö och därför finns 

trappor på några ställen längs med promenaden.
Trapporna finns utmärkta på kartan.
•	Om du har barnvagn är en stor del av promenaden 

tillgänglig. På den västra sidan finns dock några 
trappor utan ramper, här finns därför en alternativ 
sträcka utmärkt.
•	Lämna inte skräp efter dig
•	Plocka upp efter din hund och kom ihåg att den alltid 

ska hållas kopplad.
•	Visa hänsyn till närboende och andra parkbesökare.

Välkommen till Stora Essingen
linje 8 pkt

Nutids- historiskbeskriv-
ning/ specifika beskriv-
ningar om platsen

Plats för eventuella 
piktogram. 
Om inte behov finns 
för piktogram förlängs 
texten ner.

Kanter fasade 
R=1 mm

Felanmälan och 
kontaktinformation

Trivselregler och övrig 
information

Karta/
illustrationsplan

Eventuella bilder/foton

logotyp

marginal

piktogram

60
 m

m

marginal

60
 m

m

30
 m

m

65 mm

33 mm

63 mm

60 mm

rubrik
60 mm

25 mm

65 mm

Hörn rundade 
R=5 mm

•	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

Skylten placeras väl synligt för besökare vid entrén till parken eller områden och 
monteras på egna stolpar.

 - Storlek A0 (841 x 1189 mm)

Typskylt - information, stor

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolie

30
 m

m
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Fotografier

Karta

Piktogram

Typsnitt och 
teckenstorlek

Logotyp

Montering

144 pt Rubrik, Stockholm Type Bold
30 pt   Rubrik mindre, Stockholm Type Bold
30 pt  Övrig text och information, Stockholm Type 

Stolpar utförs av VKR 60x60 mm, 
4 mm VFZ, korrosivitetsklass C4 
beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 12944-
5:2007. 
Allt lackas i grå kulör RAL 7022. 
Höjd från mark till underkant skylt 
1000 mm. Fundament placeras 50 
mm under marknivå och utförs enligt 
tillverkare.

173 mm

63
 m

m

Logotyp placeras i nedre högra hörnet. 

Vid användning av piktogram placeras de i den vänstra kolumnen 
på en rad. Mått piktogram 65x65 mm.

26 pt  Bildtext, Stockholm Type 

22 pt  Bildkälla, Stockholm Type 

För kartor används ett stiliserat manér och ett fåtal färger. 
Se generell kartbeskrivning sida 11.

Fotografier eller färglagda illustrationer kan användas.

1000mm

30
,5

m
m

30
,5

m
m

PA1 Informationsskylt park. Version  1.0

Plats för bild Plats för bild

Plats för karta

Vy från Stora Essingen samma dag bussolyckan. 
(källa: Larssons Ateljé/Stockholms stadsmuseum)

Essinge strandstig, en del av promenaden runt ön. 
(Källa: Stockholms stadsmuseum)

Promenera runt Stora Essingen
För många Stockholmare är Stora Essingenb 
okända marker, trots att ön ligger på bekvämt 
promenadavstånd från både Gröndal, Alvik och 
Marieberg. För att underlätta både för boende och 
besökare att upptäcka denna pärla har en särskild karta 
och ett system av hänvisningsskyltar för öns strandnära 
promenader tagits fram.
Promenaden runt ön är cirka 3,5 km lång. På vägen 
kommer du inte bara upptäcka Stora Essingens 
strandnära parker och stråk utan även kunna ta del 
av vackra och varierade utblickar över det omgivande 
Mälarlandskapet. För dig som gillar att titta på hus  finns 
mängder av olika typer att studera, flera stilepoker, från 
1800-tal och framåt, finns representerade här. 

Historik
Vi står på en plats som 1924 gavs namnet Broparken. 
Namnet minner om att det var det var här nedanför, 
vid den nuvarande båthamnen, som den första fasta 
broförbindelsen till ön landade. 1917 uppfördes en så 
kallad fl ott bro mellan Lilla och Stora Essingen. Det var 
en enkel konstruktion bestående av sammanlänkade 
pontoner. Bron klarade inga tunga laster och man fick 
vänta till slutet av 1920-talet innan en ny bro byggdes 
som också klarade större fordon. Det var år 1928 som 
denna första ordentliga bro invigdes. Det var en smal 
stålbro ritad av arkitekt Paul Hedqvist, som sedan också 
ritade den mäktiga Tranebergsbron. Vissa ansåg dock 
redan vid brons uppförande att den var i smalaste 
laget och i november 1948 inträffade det som många 
hade befarat, en trådbuss kolliderade med en lastbil på 
bron. Bussen rasade ner i vattnet och endast en av de 
tolv personerna i bussen överlevde. Det var en tragisk 
olycka som gavs stor uppmärksamhet i tidningarna 
men detta till trots är det ett faktum att bron bidrog 
starkt till öns utveckling. Det var i och med den här 

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX XXX

förbindelsen som byggnationen på Stora Essingen 
kunde ta fart och befolkningen växte fort i takt med att 
nya hus färdigställdes. I mitten av 1960-talet ersattes 
den olycksdrabbade bron med en ny lokalbro som nu- 
mera går parallellt med Sveriges mest trafikerade väg, 
Essingeleden. Den senast tillkomna broförbindelsen 
till och från Stora Essingen är Alviksbron. Den stod klar 
1998 och är avsedd för Tvärbanan samt för gång- och 
cykeltrafik.

Nedanför bergsbranten, i närheten av den plats där de
tidiga broarna landade, fanns i början av 1900-talet
öns populära badplats. Vid denna tid låg skolan på
Lilla Essingen och det hände att våghalsiga ungdomar
simmade från badplatsen, över Essingedjupet, till sina
vänner på grannön. Det var riskabla äventyr i sundets
strömmar. Det är denna forna badplats som har gett
namn till gatan här intill, Badstrandsvägen. Gatan
har ända sedan den smala stålbron togs i bruk varit
öns trafikpulsåder, och fortfarande idag är det via
denna som de flesta resenärer leds in till öns hjärta,
Essingetorget.

Tänk på
•	Stora Essingen är en kuperad ö och därför finns 

trappor på några ställen längs med promenaden.
Trapporna finns utmärkta på kartan.
•	Om du har barnvagn är en stor del av promenaden 

tillgänglig. På den västra sidan finns dock några 
trappor utan ramper, här finns därför en alternativ 
sträcka utmärkt.
•	Lämna inte skräp efter dig
•	Plocka upp efter din hund och kom ihåg att den alltid 

ska hållas kopplad.
•	Visa hänsyn till närboende och andra parkbesökare.

Välkommen till Stora Essingen



Plats för karta

Plats för bild Plats för bild

Portal, grindar till Skogsinstitutet år 
1908 (källa: Larssons Ateljé/Stockholms 

stadsmuseum)

Skogsinstitutet år 1908 (källa: Larssons 
Ateljé/Stockholms stadsmuseum)

Illustrationsplan med trädarter  i Nobelparken 

Nobelparken tillhör stadsdelen Östermalm och ingår 
i nationalstadsparken Ekoparken.  Parken är speciell 
eftersom det här finns ett exemplar av nästan alla träd 
som växer vilt i Sverige. I parken hittar man förutom 
inhemska arter även en del exotiska träd. Träden 
planterades redan på 1800-talet som en trädsamling, 
ett så kallat arboretum.

Historik
Här i Nobelparken låg från senmedeltiden och framåt 
gården Vädla. När Gustav Vasa kom till makten år 
1523 införlivades gården i kronans ägo och blev en 
kungsladugård. Under stormaktstiden omvandlades 
området till kunglig jaktpark och år 1733 uppfördes 
här en hovjägmästarbostad. När hovjägmästare 
Israel Adolf af Ström grundade Skogsinstitutet år 
1828 kom den gamla jägmästarbostaden till ny 
användning. Skogsinstitutet var ett utbildnings- och 
forskningsinstitut vars mål bland annat var att utveckla 
skogsvetenskapen. Därför utfördes vetenskapligt 
ordnade beståndsplanteringar i parken, som med ett 
representativt urval av trädarter, bildade det arboretum 
som vi finner spår av idag. 

När Skogsinstitutet senare lämnade området, strax efter 
förra sekelskiftet, blev platsen en park för allmänheten. 
Parken kom att kallas Nobelparken efter att arkitekten 
F. Boberg fått i uppdrag att omvandla byggnaden till 
ett representationshus för Nobelstiftelsen. Planerna 
genomfördes dock aldrig. I slutet av 1920-talet anlades 
nya gångstigar och strandskoningen byggdes.

Parken idag
Parken är på många sätt karaktäristisk för Stockholms 
bergsparker. Den tar tillvara det kuperade landskapet 
genom de gångvägar och stigar som letar sig upp till 
dess högsta punkt. Parkens naturlika karaktär är typisk 
för Stockholmsområdet och har stor betydelse för 
områdets biologiska mångfald. 
Här finns en öppen vegetation, berg-i-dagen och vackra 

tallar. I sluttningarnas mer parklika delar växer rikligt 
med olika typer av ädellövträd. På den östra sidan 
finns till exempel ett ekbestånd med hasselbuskar som 
undervegetation. Längs strandpromenaden trivs al och 
över Djurgårdsbrunnsviken sträcker knotiga knäckepilar 
ut sig. Här finns också fina exemplar av ginnalalönn 
och rysk lönn. På några platser finns mer ovanliga 
trädslag, såsom flera bestånd av bok men också enstaka 
exemplar av nutkacypress och weymouthtallar, vilka 
förmodas vara rester av Skogsinstitutets arboretum. 
Träd som är särskilt värda att nämna är den ståtliga 
avenboken vid skulpturen ”Den första segelbåten”, och 
”Kärleksträdet” vid den nordvästra entrén till parken; en 
ask och en alm vars stammar omslingrar varandra i en 
evig omfamning. Några träd är senare tillskott, som en 
gråpoppel nedanför det gamla skogsinstitutet, och den 
hästkastanj som planterades 2012 till minne av Raoul 
Wallenberg. 

På lekplatsen i strandparkens västra del finns 
bronsskulpturen ”Första segelbåten” av Daniel Wretlund. 
Det gamla Skogsinstitutet används sedan år 2011 av 
Israels ambassad och därför ses säkerhetsanordningar i 
form av staket, låga stenmurar och pollare i parken och 
längs med strandpromenaden.

För att alla ska trivas i parken
Lämna inte skräp efter dig.
Plocka upp efter din hund och kom ihåg att den alltid ska 
hållas kopplad.
Visa hänsyn till närboende och andra parkbesökare.

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX XXX

Välkommen till Nobelparken
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PA2. Information - Storlek A2 (594 x 420 mm)
Skylten placeras väl synligt för besökare vid entrén till parken och monteras på 
egen stolpe.

Material och kulör

linje 4 pkt

Nutids- historisk beskriv-
ning/ specifika beskriv-
ningar om platsen

Kanter fasade 
R=1 mm

Felanmälan och 
kontaktinformation

Förhållningsregler och 
övrig information

Karta/ 
illustrationsplan

Bilder/foton

logotyp

30
 m

m

30
 m

m

30
 m

m

marginal

marginal

30
 m

m

17 mm

33 mm

30 mm

rubrik

marginal30 mm

12 mm
28 mm

148 mm 178 mm148 mm

•	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

Typskylt - information 

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolie

Hörn rundade 
R=5 mm
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Kartor

Typsnitt och 
teckenstorlek

Logotyp

Montering

72 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold
16 pt  Rubrik mindre, Stockholm Type Bold

16 pt  Övrig text och information, Stockholm Type 

14 pt  Bildtext, Stockholm Type 

12 pt  Bildkälla, Stockholm Type 

Logotyp placeras i nedre högra hörnet.

 90 mm

 3
3 

m
m

Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 
12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. Allt 
lackas i grå kulör RAL 7022. Infästning får ej synas från 
framsidan. Fundament placeras 50 mm under marknivå 
och utförs enligt tillverkare. 

För kartor används ett stiliserat manér och ett fåtal färger. 
Se generell kartbeskrivning sida 11.

800mm

45°

Hörn rundade 
R=5 mm



PA3 Informationsskylt idrott/aktivitet. Version 1.0

Vasaparkens  
utegym 
Adress/ Koordinater N: E: SWEREF 99 TM

Utegymmet ägs och sköts av Stockholms stad. Den är 
obemannad och till för alla. 

För att alla ska trivas
• Visa respekt och hänsyn till andra.
• Hjälp oss att hålla anläggningen ren från skräp.

Tänk på
• Allt brukande sker under eget ansvar.
• Anläggningen snöröjs inte.

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX 000

Vid olycka ring 112

PA3 Informationsskylt idrott/aktivitet. Version 1.0

Tensta parkour 
Adress/ Koordinater N: E: SWEREF 99 TM

Anläggningen är utformad för att passa både vana och 
ovana utövare. Allt som krävs är vilja att utveckla sin 
förmåga att röra sig från en plats till en annan på sina 
egna villkor. Parkourparken ägs och sköts av Stockholms 
stad. Den är obemannad och till för alla. 

För att alla ska trivas
• Visa hänsyn till andra.
• Hjälp oss att hålla anläggningen ren från skräp.

Tänk på
• Allt brukande sker under eget ansvar.
• Anläggningen snöröjs inte.

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX 000

Vid olycka ring 112

PA3 Informationsskylt idrott/aktivitet. Version 1.0

Rålis skatepark 
Adress/ Koordinater N: E: SWEREF 99 TM

Skateparken ägs och sköts av Stockholms stad. Den är 
obemannad och till för alla. 

För att alla ska trivas
• Visa hänsyn till andra åkare.
• Håll dig utanför åk ytorna när du inte åker.
• Använd inte utrustning som smutsar ner eller förstör.
• Hjälp oss att hålla betongparken ren från grus och skräp.

Tänk på
• All åkning sker under eget ansvar.
• Använd hjälm och annan skyddsutrustning.
• Parken snöröjs inte.

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX 000

Vid olycka ring 112
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PA3. Aktivitet/idrott 
Skylten placeras väl synligt för besökare. Nedan visas tre förslag på typskylten. Text, innehåll 
och storlek anpassas efter typ av aktivtet. Text på typskyltarna är exempel på lämpligt innehåll. 
Skylten kan skalas upp till A2 vid behov.

Förhållningsregler
och övrig information

Hörn rundade 
R=5 mm

Kanter fasade 
R=1 mm

marginal

marginal

logotyp

marginal

marginal

information

felanmälan

kontaktuppgifter

larmnummer

25 mm

25mm 25mm

24 mm
12 mm

25mm

20mm

46mm

- Storlek A3 (420 x 297 mm)

Typskylt - aktivitet/idrott

rubrik + adress
vid avsaknad av adress 
anges koordinater
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Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolie

Logotyp placeras i nedre högra hörnet. 

Vid montering på egen stolpe. 
Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 
12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. 
Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Infästning får ej synas 
från framsidan. Fundament placeras 50 mm under 
marknivå och utförs enligt tillverkare.

•	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

85 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold
30 pt  Adress, larm Stockholm Type Bold
26 pt  Rubrik mindre, Stockholm Type Bold
26 pt  Övrig text och information, Stockholm Type

Material och kulör

Typsnitt och 
teckenstorlek

Logotyp

Montering

 66 mm

 2
4 

m
m



PA4 Informationsskylt hundrastgård. Version 1.0

Välkommen till hundrastgården
För att alla ska trivas
•	 Visa	hänsyn.
•	 Tänk	på	att	hunden	ska	vara	kopplad	när	du	lämnar	hundrastgården.
•	 Plocka	upp	efter	din	hund.
•	 Var	noga	med	att	stänga	grindarna	efter	dig.

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651	00	00

Vid frågor kontakta
XX	stadsdelsförvaltning
08-508	XX	000
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PA4. Hundrastgård 
Skylten placeras väl synligt för besökare på staketet, förslagsvis brevid grinden till 
hundrastgården. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska 
tillgodoses.

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text, logotyp, piktogram: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryck på vinylfolie

- Storlek A2 (594 x420 mm)

Typskylt - hundrastgård

piktogram 
(centreras)

marginal

rubrik

logotyp

marginal

marginal

information

felanmälan

kontakt-
uppgifter

Hörn rundade 
R=5 mm

Kanter fasade 
R=1 mm

70 mm

30
 m

m

30 mm

Förborrade hål

30 mm

33 mm

20 mm

17 mm

20 mm

26 mm

72 mm
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90 mm

 3
3 

m
m

72 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold
32 pt  Rubrik mindre, Stockholm Type Bold

32 pt  Övrig text och information, Stockholm Type  

Montering av hundrastgårdsskylt på staket görs genom att 
två längsgående lister monteras på motsatt sida om staketet. 
Infästning sker genom fastskruvning av skylt och list som på så sätt 
”klämmer” fast staketet. List lackas i kulör grå RAL 7022.

Exempel på hundrastgårdsskylt på staket

Hundrastgårdsskyltens 
infästningsprincip sedd från baksida

Principsektion

list

staket

skruv
skylt

Logotyp placeras i nedre högra hörnet.

Piktogram tillhandahålles av beställaren. 

Typsnitt och 
teckenstorlek

Piktogram

Logotyp

Infästning

Placeringsexempel

Hörn rundade 
R=5 mm
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PA5. Lekplats 
Skylten placeras väl synligt för besökare. I första hand på staket vid entré 
alternativt på en fasad. Den kan även placeras på belysningsstolpe eller 
egen stolpe. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska 
tillgodoses.

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

Lekplatsen ägs och sköts av Stockholms 
stad. 

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX 000

Vid olycka ring 112

Adress

Lekplatsen 
Ravinen

- Storlek A4 (297 x 210 mm)

Typskylt - lekplats

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolie

Hörn rundade 
r=5 mm

Kanter fasade 
r=1 mm

Förborrade hål

rubrik + adress 

logotyp

information

marginal

marginal

felanmälan

kontaktuppgifter

larmnummer
marginal

20
 m

m

20
 m

m

20 mm

11 mm

16,5 mm

20 mm

60 mm

20mm

marginal
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60 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold

24 pt  Rubrik mindre,  Stockholm Type Bold
24 pt  Adress, Stockholm Type Stockholm Type

24 pt  Övrig text och information, Stockholm Type 

45 mm

16
,5

 m
m

Lekplatsskylt på staket Lekplatsskylt monterad på fasad

I första hand på staket eller fasad.

I andra hand på egen stolpe.

Logotyp placeras i nedre högra hörnet. 

Typsnitt och 
teckenstorlek

Logotyp

Placeringsexempel

Vid montering på egen stolpe.
Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 
12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. 
Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Infästning får ej synas 
från framsidan. Fundament placeras 50 mm under 
marknivå och utförs enligt tillverkare. 

800mm

45°



Adress

Parkleken är bemannad och öppen för alla. 
Lekplatsen ägs och sköts av Stockholms 
stad.

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX 000

Vid olycka ring 112

Parkleken 
Vasaparken
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PA6. Parklek
Skylten placeras väl synligt för besökare. I första hand på staket vid entré 
alternativt på en fasad. Den kan även placeras på belysningsstolpe eller 
egen stolpe. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska 
tillgodoses.

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

 - Storlek A4 (297 x 210 mm)

Typskylt - parklek

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolie

Hörn rundade 
R=5 mm

Kanter fasade 
R=1 mm

Förborrade hål

rubrik + adress 

logotyp

information

marginal

marginal

felanmälan

kontaktuppgifter

larmnummer

marginal

marginal

20
 m

m

20
 m

m

20 mm

11 mm

16,5 mm

20 mm

60mm

20mm
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60 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold

24 pt  Rubrik mindre,  Stockholm Type Bold
24 pt  Adress, Stockholm Type Stockholm Type

24 pt  Övrig text och information, Stockholm Type 

45 mm

16
,5

 m
m

Parkleksskylt på staket Parkleksskylt monterad på fasad

I första hand på staket eller fasad.

Logotyp placeras i nedre högra hörnet.

I andra hand på egen stolpe.

Typsnitt och 
teckenstorlek

Logotyp

Placeringsexempel

800mm

45°
Vid montering på egen stolpe.
Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 
12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. 
Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Infästning får ej synas 
från framsidan. Fundament placeras 50 mm under 
marknivå och utförs enligt tillverkare. 



Plaskdammen ägs och sköts av Stockholms stad.
Vattnet renas i ett reningsverk och kloreras. 
Plaskdammen töms en gång i veckan för rengöring och 
vattenbyte. Prover på vattenkvalitén tas regelbundet. 
Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör 
stickprovskontroller. 

Kom ihåg
•	 Använd badkläder och rena leksaker 
•	 Duscha före bad
•	 Släng inte skräp i vattnet
•	 Det är inte tillåtet för hundar att bada i plaskdammen

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX 000

Vid olycka ring 112

Adress/ Koordinater N: E: SWEREF 99 TM

Tegnérlundens 
plaskdamm
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PA7. Plaskdamm
Skylten placeras väl synligt för de badande besökarna. I första hand på 
teknikhus annars på belysningsstolpe eller egen stolpe. Placeringshöjd 
anpassas till platsen och framkomligheten ska tillgodoses.

rubrik + adress
vid avsaknad av adress 
anges koordinater

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

Hörn rundade 
r=5 mm

Kanter fasade 
r=1 mm

Förborrade hål

logotyp

marginal

marginal

information

marginal

marginal

felanmälan

kontaktuppgifter

larmnummer

20
 m

m

20
 m

m

20 mm

16,5 mm

20 mm

56 mm

8mm

9 mm

 - Storlek A4 (297 x 210 mm)

Typskylt - plaskdamm

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolie
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60 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold

18 pt  Rubrik mindre och larm, Stockholm Type Bold

24 pt  Adress, Stockholm Type Stockholm Type

18 pt  Övrig text och information, Stockholm Type 

Typsnitt och 
teckenstorlek

Logotyp

Placeringsexempel

45 mm

16
,5

 m
m

Plaskdammsskylt monterad på 
teknikhusets fasad

I första hand på plaskdammens teknikhus.

Logotyp placeras i nedre högra hörnet. 

I andra hand på egen stolpe.

Vid montering på egen stolpe.
Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 
12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. 
Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Infästning får ej synas 
från framsidan. Fundament placeras 50 mm under 
marknivå och utförs enligt tillverkare. 

800mm

45°



PA8 Informationsskylt HundrastområdeVersion 1.0

Välkommen till hundrastområdet
Inom hundrastområdet får din hund springa lös under förutsättning att 
du har den under uppsikt och att den kommer när du kallar på den.

Tänk på
•	 Tikar ska under löptid vara kopplade även i hundrastområdet. 

•	 Mellan 1 mars och 20 augusti ska du ha särskilt uppsikt över din hund 
för att inte störa vilda djur med ungar.

•	 Plocka upp efter din hund och kom ihåg att den ska kopplas när du 
lämnar hundrastområdet.

•	 Andra parkbesökare kan vara hundrädda. Som hundägare ska du 
alltid se till att din hund inte orsakar obehag eller skada.

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Hundrastområdets  utbredningVid frågor kontakta
XX stadsdelsförvaltning
08-508 XX 000

Plats för karta
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PA8. Hundrastområde 
Skylten placeras väl synligt för besökare vid entréerna till området på egen stolpe.

Felanmälan och kontaktinformation

Beskrivning av hundrastområdet

Förhållningsregler och övrig information

Karta över utbredningsområde

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

karta

- Storlek A2 (594 x420 mm)

Typskylt - hundrastområde

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolie

piktogram 
(centreras)

marginal

rubrik

logotyp

marginal

marginal

marginal

felanmälan
kontakt-
uppgifter

Hörn rundade 
R=5 mm

Kanter fasade 
R=1 mm

70 mm

30
 m

m

30 mm

Förborrade hål

30 mm

33 mm

20 mm

17 mm

20 mm

72 mm
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72 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold
20 pt  Rubrik mindre, Stockholm Type Bold

20 pt  Övrig text och information, Stockholm Type

Logotyp placeras i nedre högra hörnet.

 90 mm
 3

3 
m

m

För kartor används ett stiliserat manér och ett fåtal färger. 
Se generell kartbeskrivning sida 11.

Piktogram tillhandahålles av beställaren. 

Kartor

Piktogram

Typsnitt och 
teckenstorlek

Logotyp

Montering

800mm

45°

Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 
12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. 
Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Infästning får ej synas 
från framsidan. Fundament placeras 50 mm under 
marknivå och utförs enligt tillverkare. 

Hörn rundade 
R=5 mm



Plats för karta

Alkoholförbud 
kl. 00:00 - 07:00

Hundförbud 
1 juni - 31 aug Obevakad badplats

Område med hundförbud 1 juni - 31 aug

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
Kungsholmen stadsdelsförvaltning
08-508  08 000

Information från Stockholms stad
gällande badet och vattnets kvalité.

Koordinater N: 6580185 E: 671905 SWEREF 99 TM

Information
Badet ägs och sköts av Stockholms 
stad. 

Bad sker på eget ansvar, föräldrar 
ansvarar för sina barn.

Prover på vattenkvalitén tas 
regelbundet under sommaren. 
Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet. 

Flytbojar sätts ut under badsäsong. 
Badstegar tas in vintertid.
 
Tänk på
•	Visa hänsyn till närboende och andra 

besökare vid badet. 

•	Lämna inte skräp efter dig. 

MeddelandenSmedsuddsbadet Meddelanden
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PA9. Allmän badplats 
Skylten placeras väl synligt. Placeringshöjd anpassas till platsen och 
framkomligheten ska tillgodoses.

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

Hörn rundade 
R= 5 mm

logotyp

linje 6 pkt

40
 m

m

40
 m

m

Kanter fasade 
R=1 mm

Felanmälan och 
kontaktinformation

Nödnummer

Piktogram Karta över 
utbredningsområde 
för hundförbud

Plats för A4 för 
info om badkvalité

rubrik

marginal

marginal

marginal

karta

felanmälan

kontaktuppgifter

larmnummer
piktogram

information

Information och 
förhållningsregler

40 mm

46 mm

35mm

40 mm

46 mm

24 mm 

55 mm

- Storlek A1 (594 x 841 mm)

Typskylt - allmän badplats

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolie
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felanmälan

kontaktuppgifter

larmnummer
piktogram

information

127 mm
46

 m
m

Logotyp placeras i nedre högra hörnet. 

Stolpe utförs av VKR 60 x 60 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. 
SS-EN ISO 12944-5:2007. Skylt monteras på 
stolpe i vinkel 45°. Allt lackas i grå kulör RAL 
7022. Infästning får ej synas från framsidan. 
Fundament placeras 50 mm under marknivå 
och utförs enligt tillverkare. 

95 pt   Rubrik, Stockholm Type Bold
34 pt  Rubrik mindre, Stockholm Type Bold
34 pt   Övrig text och information, Stockholm Type
30 pt   Text adress, koordinater  Stockholm Type
27 pt   Text teckenförklaring karta, Stockholm Type

1000mm

Plats för karta

Alkoholförbud 
kl. 00:00 - 07:00

Hundförbud 
1 juni - 31 aug Obevakad badplats

Område med hundförbud 1 juni - 31 aug

Felanmälan
www.stockholm.se/felanmalan
08-651 00 00

Vid frågor kontakta
Kungsholmen stadsdelsförvaltning
08-508  08 000

Information från Stockholms stad
gällande badet och vattnets kvalité.

Koordinater N: 6580185 E: 671905 SWEREF 99 TM

Information
Badet ägs och sköts av Stockholms 
stad. 

Bad sker på eget ansvar, föräldrar 
ansvarar för sina barn.

Prover på vattenkvalitén tas 
regelbundet under sommaren. 
Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet. 

Flytbojar sätts ut under badsäsong. 
Badstegar tas in vintertid.
 
Tänk på
•	Visa hänsyn till närboende och andra 

besökare vid badet. 

•	Lämna inte skräp efter dig. 

MeddelandenSmedsuddsbadet Meddelanden

För kartor används ett stiliserat manér och ett fåtal färger. 
Se generell kartbeskrivning se sidan 11.

Piktogram placeras i den vänstra spalten. 

Typsnitt och 
teckenstorlek

Kartor

Piktogram

Logotyp

Montering



Alkoholförbud
kl XX.XX-XX.XX
Alkoholförbud
kl XX.XX-XX.XX
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PA10. Alkoholförbud - Storlek A4 (297 x 210 mm) 

Hörn rundade 
R=5 mm

17
0

 m
m

170 mm

Kanter fasade 
R=1 mm

piktogram 170 x 170 mm

marginal

marginal

marginal

logotyp

förhållning, förbud, 
uppmaning, tidsangivelse 
ska uppges om sådan finns.

20
 m

m

20
 m

m

20 mm

16,5 mm

22 mm

34,5 mm

15 mm

20 mm

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20. 
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet.  UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

Skylten placeras väl synligt för besökare vid entrén till platsen. Monteras på egen 
stolpe.

Typskylt - Alkoholförbud

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp 
piktogram: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolieOrange kulör: Piktogram 

NCS S 0585-Y60R
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48 pt  - Förhållning, förbud, uppmaning, Stockholm 
Type Bold

45 mm

16
,5

 m
m

Logotyp placeras i nedre högra hörnet.

Piktogram tillhandahålles av beställaren. 

Typsnitt och 
teckenstorlek

Piktogram

Logotyp

Montering

800mm

45°

Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 
12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. 
Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Infästning får ej synas 
från framsidan. Fundament placeras 50 mm under 
marknivå och utförs enligt tillverkare. 



38

GT1. Historiska platser - Storlek A2 (594 x420 mm)
Skylten placeras väl synligt för besökare vid entrén till platsen och monteras på 
egen stolpe. 
Särskild information avseende denna skylt:
•	 Vid	produktion	av	helt	nya	historiska	skyltar	skall	detta	typblad	användas.		
 Ny text måste författas. Ev. befintlig historisk skylt på platsen skall rivas och  
 överenskommelse avseende detta måste träffas med trafikkontoret. 
•	 Vid	utbyte	av	befintliga	historiska	tavlor	av	äldre	modell	behålls	den	äldre		
 modellen. Utbyte kan till exempel behövas vid vandalisering. Arbetet skall 
 utföras av trafikkontorets upphandlade entreprenör. 

Typskylt - historiska platser  

Material och kulör •	 Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
•	 Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat 

med klotterskydd.  

Bakgrund: Kulör grå 
RAL 7022

Text och logotyp: 
Kulör vit 
RAL 9010
- tryckt text  på vinylfolie

GT1 Historiska platser. Version 1.0

Plats för bild

Plats för bild

Torget i Hökarängen med höghuset, fontänen 
och ett spirande pilträd.

foto ateljé lundahl, 1950-talet
(källa: Fotografier i Stockholms gatu- och fastighetskontor)

Gågatan i Hökarängen
foto Gunnar Lundh, 1950-talet

(källa: Fotografier i Stockholms gatu- och fastighetskontor)

Gården hökarängen, som stadsdelen
är uppkallad efter, ligger vid Drevvikens 
västra strand. Den var ett torp under Farsta 

gård. Kanske ägdes den av någon livsmedelshandlare 
(hökare) inne i staden Stadsdelen Hökarängen är 
byggd på mark som staden köpte 1912 av Farsta gård

Tunnelbanan
År 1941, mitt under andra världskriget, besluta de 
Stockholms stadsfullmäktige att Stockholm skulle 
få tunnelbana. Då hade Stockholm en halv miljon 
invånare – utomlands ansågs en miljon invånare vara 
minimum för att bära en sådan satsning. År 1950 
var linjen Slussen–Hökarängen klar. Hökarängens 
station ritades av Peter Celsing.

Grannskapsenhet
År 1939–1943 genomfördes en stadsplane - tävling 
för de blivande stadsdelarna Gubb - ängen och 
Hökarängen. Tävlingen ledde till att nya engelska 
idéer om grannskapsenheter och stadsdelscentra, 
»community centers«, som några år tidigare 
utvecklats i Årsta, fick prägla planeringen också i 
Hökarängen. Isolering och anonymitet, som man 
ansåg att storstaden förde med sig, skulle motverkas. 
Genom att planera för lokal gemenskap skulle 
demokratin stärkas och människors gruppkänsla och 
vilja till samarbete utvecklas. Ett bestående resultat av 
tävlingen blev att det stora Gubbängsfältet lämnades 
orört och fick bilda gräns mellan stadsdelarna.

Sveriges första gågata
Hökarängens centrum är en genomarbetad miljö med 
stora kvaliteter. Ett vackert hög hus med spetsiga 
burspråk, ritat av David Helldén, markerar fonden 
för Sveriges första gågata, ett helt bilfritt affärsstråk 
med träd och soffor enligt samma idé som den nya 

Sergelgatan i det blivande Hötorgscity. Affärshusen, 
också ritade av David Helldén, vänder skyltfönstren 
mot gågatan och har påfart från baksidan. Torget 
med murar, stensättning, träd, fontän och bassäng 
utformades av arkitekt Erik Glemme. En planerad 
låg bebyggelse vid torget med restaurang och 
biograf utfördes aldrig. Matvaruaffären är av senare 
datum. Under senare år har Hökarängens centrum 
ägnats särskild omsorg. Husen har målats om i de 
ursprungliga färgerna. Balkonger, markiser och 
belysning har återskapats och gågatans butiker har 
fått nya skyltar i femtiotalsmodell.

Trångbott
För att härbärgera människor – familjer och 
ensamstående – i sociala, ekonomiska och andra 
svårigheter, inreddes i Veckodags - området ett 
begränsat antal provisoriska genomgångsbostäder 
med mycket låg standard. Tvårumslägenheter med 
kök och bad - rum byggdes om till enrumslägenheter 
där badrummet fick bli kök. Lägenheterna ut - rustades 
med vedspis och saknade centralvärme. Det är därför 
som takåsarna är krönta av en rad skorstenar, något 
man inte ser på andra hus i området. Där skapades på 
1950- talet de sista nödbostäderna i Stockholm och 
följden blev en koncentration av problem som det 
tog många år att bli av med.

Hög standard
Normalbostäderna i Hökarängen och andra liknande 
områden framstod på sin tid som ett föredöme i Europa, 
som själva kärnan i folkhemstanken. De byggdes 
strax innan det industriella byggandets storskalighet 
och anpassningen till den växande bilismen slog 
igenom, och de representerar det bästa i 1900-talets 
svenska bostadsbyggande. Bostadsmiljöerna präglas 
av gott hantverk, omsorgsfullt utformade detaljer och 

rik konstnärlig utsmyckning. Hökarängens invånare 
bor i välbyggda två och trevåningshus som är mjukt 
utplacerade i kuperad, orörd natur – skogsdungar med 
tallar och blåbärsris, björkbackar och ängsmark med 
vildrosor och fläder – på 15 minuters tunnelbaneresa 
från Stockholms centrum.

Summary  
In 1939 –1943 there was an urban planning
competition for the future districts of Gubbängen
and Hökarängen, influenced by new English ideas
about neighbourhood units and community centres.
By planning for local community, democracy would
be strengthened and people’s group sentiment and
willingness to cooperate would be developed.
Hökarängen centre is a well-thought out setting
with many good qualities. An attractive high-rise
building with pointed bay windows, designed by
David Helldén, marks the backdrop to the first
pedestrian street in Sweden, a shopping street with
no cars. The houses present their display windows
to the street, while vehicle access is from the back.
The square with its walls, stone setting, pool, and
fountain was designed by the architect Erik 
Glemme. At the time, the welfare-state housing in  
Hökarängen and similar areas served as a model 
for the rest of Europe. They are characterized by 
goodcraftsmanship, carefully designed details, and
profuse artistic decoration. 
 The inhabitants of Hökarängen live in well-
built houses of two or three storeys, gently placed 
in undulating, untouched landscape – copses of 
pines and bilberry bushes, birch-clad slopes and 
meadowlandwith wild roses and elders – just 15 
minutes by metro from the centre of Stockholm.

Hökarängen
kantlinje 1,5 pkt

Bakgrunds beskrivning
Specifika beskrivningar 
om platsen

Kanter fasade 
R=1 mm

Bilder/foton

logotyp

marginal

marginal

bild och text

marginal

marginal

20
 m

m
20

 m
m

20
 m

m

12 m
m

9 m
m

rubrik
centrerad

20 mm

13,5 mm
22 mm
10 mm

10 mm

33 mm

17 mm

20 mm

Bilder/foton

9 m
m

Sammanfattning på 
Engelska

Hörn rundade 
R=5 mm
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72 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold
18 pt  Rubrik, Stockholm Type Bold

16 pt  Övrig text och information, Times New Roman
16 pt  Engelsk text, Times New Roman Italic

14pt  Bildtext, Stockholm Type 

12pt  Bildkälla, Stockholm Type 

Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ 
korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 
12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. 
Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Infästning får ej synas 
från framsidan. Fundament placeras 50 mm under 
marknivå och utförs enligt tillverkare. 

Logotyp placeras i nedre högra hörnet.

 90 mm
33

 m
m

Typsnitt och 
teckenstorlek

Logotyp

Montering

800mm

45°
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Piktogram

Piktogram för förbud, förhållning, information och uppmaning i 
parker och lekområden. Piktogram kan stå med eller utan text. 
Flera piktogram kan kombineras på en skylt, se typskyltar. 

Håll hunden kopplad

Hundrastgård

Hund förbjuden

Badplats
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Offentlig toalett

Övernattning förbjuden

Alkoholförbud

Förbud att cykla



Tänk på

•	 Rådfråga gärna kommunikatör när du ska ta fram en skylt. 
•	 Förbered texter och illustrationer i god tid. 
•	 Be att få se korrektur på skylt innan produktion. 
•	 Vid behov gör ett provtryck innan slutlig beställning.
•	 Kontrollera om bygglov, tillstånd eller schaktlov behövs.
•	 Använd av staden upphandlad skyltfirma i avtalsdatabasen/

beställningsregistret om sådan finns vid beställningen. 
•	 Tänk igenom skyltens placering noga.  


