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Generell beskrivning

Skyltsystem
Fundament för skyltar på stativ bundna till mark/ golv skall 
anpassas till respektive underlag på ett för ändamålet
erforderligt sätt avseende stabilitet och och formfasthet, 
enligt skyltleverantör.

• Synliga delar av skyltsystem skall pulver- eller bränn-
lackerat mörkt grå NCS S NCS 7502-Y

Skyltar skall vara plana och tillverkas i kantbockad alumini-
umplåt. Kantbockade skyltar ska ha slutna hörn. Tjocklek 
plåt anpassas till skyltens storlek för ett plant formbeständigt 
utförande. Inga ramar får förekomma.

Skyltarnas innehåll skall tillverkas i printad folie med UV-la-
minat som monteras direkt till skyltytan. Folie skall vara av
kvalitet gjuten folie för att undvika krympning och vara 
utskuren med skarpa kanter.

Skyltar
• Mörkt grå botten, kulör S Ncs 7502-Y med vit text, 

NCS S 0500-N på om inte annat anges.

• Typsnitt skall vara Stockholm Type Bold och Regular, 
tillhandahålles av Stockholm stad.

• Pilar finns i typsnittet Stockholm Type Bold och Regu-
lar. Ska ha samma storlek som intilliggande typsnitt.

• Skylt skall ej förses med plast- eller glastäckning. Ytan 
ska vara matt utan reflexer.

• Skall vara utförda på ett skadegörelseförebyggande 
sätt utan löstagbara delar.

Taktila skyltar
Piktogram, punktskrift och översiktsplan utförs i relief, 
tjocklek 1–1,5 mm

Placering och montage
• Skyltmått samt placering se respektive skylt, kontroll-

eras på plats av entreprenör i samråd med arkitekt 
innan beställning görs.

• Skylt på vägg monteras med dold infästning, på för 
underlaget erforderligt sätt.

• Skylt på stativ bundna till mark/ golv skall monteras till 
respektive underlag på ett för ändamålet erforderligt 
sätt avseende stabilitet och formfasthet, enligt skyltle-
verantör.

Gränsdragning
• Inkoppling el utförs av skyltleverantör.

• Framdragning av el, schaktning/grävning för mark-
bundna skyltar ingår ej i skyltupphandling.
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Skyltning på glas

Skyltning på glas ska alltid ha hög kontrast mellan text och 
bakgrund. För att uppnå det krävs en film bakom texten.

Svart eller mörkgrå text, i vinylfolie på blästrad, vit matt film.
Eller vit text, i vinylfolie på mörkgrå (NCS S7502-Y) matt film.

Filmformat: Höjd film minst 200 mm och bredd lika  
glasets bredd

Layout/placering utarbetas efter respektive skola  
beroende på dörr.

Typsnitt
• Typsnitt skärning: Bold
• Text: Versalgemen.
• Texthöjd (versal): Minst 150 mm

Pilar: Finns i typsnittet Stockholm type, regular. 
Teckenhöjden är lika som för intilliggande text.
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H12011  
Orienteringstavla 
– Utvändig
Namn- och vägvisningstavla (orien-
teringstavla utomhus), försedd med 
ljuslåda i överkant. Bestyckning: LED 
Skylt placeras så nära elstolpe som 
möjligt

Utförande
Stomme i stålprofil med frontplåt i  
lackerad aluminium, grå lack lika skylt  

Vägghängd tavla: cirka 1000 x 1200 
mm alternativt 
Markbunden tavla: cirka 1200 x 1500 
mm med underkant. 

Skylten ska ha en klotterskyddad yta. 
Text i film/vinyl ska vara utbytbar.

Innehåll
Namn på skolan, planritning över gård 
och byggnad/-er med angivande av 
huvudentré/rullstolstillgänglig entré, 
parkering för rörelsehindrade, övriga 
entréer samt markering för tavlans 
placering.

Monteras med centrum i ögonhöjd,
det vill säga inom intervallet 1400–
1600 mm över golvytan (öfg). Manus 
och kartbild/original utarbetas efter 
respektive skola.

Skylt och layout
• Skyltformat: cirka 1000 x 1450 mm.
• Grå botten med vit text.
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd.
• Logotyp Stockholm stad: bredd ska 

motsvara 3/14 av skyltbredd.
• Vit linje: översta delen avdelas med 

streck i tjocklek lika sköldens ram 
i loggan. Satsytans höjd delas på 
sex delar inom marginalerna. Övre 
del avdelas med den vita linjen.

Typsnitt
• Typsnitts skärning:  

Rubrik (skolans namn): Bold 
Övrig text: Regular

• Text: Versalgemen
• Texthöjd (skolans namn):  

I höjd med toppen av skölden och 
botten linjeras med botten av texten 
i logotypen.

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

I höjd med toppen av skölden 
och botten linjeras med 
botten av texten i logotypen
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H12031  
Vägvisningskylt
– Utvändig

Rullstolsentré A2 →

Rullstolsentré A2 →

Gatskyltstolpe (vägverkstyp) med en eller flera pilskyltar 
mot målet, eller skyltar monterade på vägg, mur eller dylikt.

Manus utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout
• Skyltformat: cirka 1100 x 300 mm
• Svart text på vit botten. Reflexfolie.
• Rullstolssymbol vit mot grå bakgrund NCS S7502-Y
• Galvaniserad stolpe
• Skyltmarginal: 1/20 av skyltbredd

Typsnitt
• Typsnitt skärning: Bold
• Text: Versalgemen
• Texthöjd: 58 mm

Skyltmarginal  
1/20 av skyltbredd

Texthöjd: 58 mm
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H12041  
P-plats för rörelsehindrade

Trafikskyltstolpe (vägverkstyp) vid p-plats för  
rörelsehindrade respektive vid angöringsväg.

Fundament och galvaniserad stolpe Ø 60 mm.

• Skylt Parkering: mått 400 x 400 mm
• Skylt Piktogram rörelsehindrade: mått 400 x 400 mm

Parkering Piktogram 
rörelsehindrade
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H12051  
Entréskylt

Väggmonerad skylt, namngivning av olika entréer (huvudentré 
A1, B3 etc). Placeras på vägg över eller vid sidan av dörr.

Vid montage sida dörr monteras skylten med centrum i 
ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över 
golvytan (öfg). 

Skylt
• Skyltformat: 400 x 400 mm
• Grå botten med vit text

Typsnitt
• Typsnitt skärning: Bold
• Text centreras
• Texthöjd: cirka 190 mm

Texthöjd: 190 mm
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Åsö grundskola

Expedition/Rektor
måndag–fredag
08-123 456 78

Vakmästeri och 
Skolsköterska
måndag–fredag
08-123 456 78

8.00–16.00

7.00–17.00
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H12071 Öppettider
H12072 Kontaktuppgifter Öppett ider

Expedition/Rektor
måndag–fredag
08-123 456 78

Vaktmästeri och 
Skolsköterska
måndag–fredag
08-123 456 78

8.00–16.00

7.00–17.00

Uppgifter om öppettider till exempelvis Expedition/Rektor. Rubriken 
Öppettider kan varieras vid behov, till exempelvis skolans namn.

Placeras på vägg bredvid huvudentrédörr och i förekommande fall 
bredvid rullstols entrédörr. A3-versionen används i första hand, men vid 
exempelvis begränsat utrymme kan A4-versionen användas.

Monteras med centrum i ögonhöjd,  
det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).
Manus utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout
• Skyltformat: 297 x 420 mm (A3) 

Vid behov: 210 x 297 mm (A4)
• Grå botten med vit text
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
• Logotyp Stockholm stad: bredd ska motsvara 3/14 av skyltbredd.
• Vit linje: översta delen avdelas med streck i tjocklek lika sköldens 

ram i loggan. Satsytans höjd delas på fyra delar. Övre del avdelas 
med den vita linjen.

Typsnitt
• Typsnitt skärning:  

Rubrik: Bold 
Övrig text Avdelning: Bold 
Övrig text Information: Regular

• Text: Versalgemen

• Texthöjd A3, rubrik: 20,5 mm
• Texthöjd A3, information: 12 mm

• Texthöjd A4, rubrik: 14 mm
• Texthöjd A4, information: 8,25 mm

Texthöjd: 20,5 mm Texthöjd: 14 mm

Texthöjd: 12 mm

Texthöjd: 8,25 mm

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Vid behov kan A4-varianten 
användas, exempelvis vid 
begränsat utrymme.

A3-versionen
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H12081 
Orienteringstavla 
– Invändig
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Plats för taktil info 
Utvinklad

Orienteringsstavla/informationstext 
inomhus, försedd med ljuslåda i över-
kant.
Bestyckning: LED

Placeras så att man kan gå och stå intill 
skylten utan att stå i vägen. Taktil del 
placeras cirka 900 mm över golv under 
vägghängd orienteringstavla

Utförande
Stomme i stålprofil med frontplåt i  
lackerad aluminium, grå lack lika skylt
Vägghängd alternativt golvstående
Montage/ fundament erforderligt enligt 
skylttillverkare. Skylten ska ha en  
klotterskyddad yta. Text i film/vinyl  
ska vara utbytbar

Innehåll
Orienteringstavlan ska ha schematisk 
översiktsplan över skolan med angi-
velse och benämning av trapphus, 
hissar, olika lokaler samt tavlans 
placering.
Text ska ange vilka publika rum/funktio-
ner som finns på olika plan

Manus och kartbild/original utarbetas 
efter respektive skola.

Skylt och layout
• Skyltformat: Bredd 600, höjd cirka 1000 mm
• Grå botten med vit text
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
• Logotyp Stockholm stad: bredd ska mot-

svara 3/14 av skyltbredd
• Vit linje: översta delen avdelas med streck i 

tjocklek lika sköldens ram i loggan
• Satsytans höjd delas på sju delar 

Övre del avdelas med den vita linjen

Typsnitt
• Typsnitt skärning:  

Rubrik: Bold  
Övrig text: Regular

• Text: Versalgemen
• Texthöjd (skolans namn): I höjd med toppen 

av skölden och botten linjeras med botten 
av texten i logotypen

Taktil del
Taktil del av skylt utvinklad. Sitter ihop med 
orienteringstavlan. Taktil information/relief: 
punktskrift och förenklad kartbild till expedition 
och vaktmästare. Tjocklek 1–1,5 mm.
Grå botten med vit text
Text: Versaler, typsnitt Stockholm type, regular
Texthöjd: enligt skyltorginal

I höjd med toppen av skölden 
och botten linjeras med 
botten av texten i logotypen

Sektionen kan 
variera i höjd
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H12091 
Informationstavla 
– Invändig

Hus A

1 Expedition
Administration

2 Sal C22–C29

3 Sal C32–C39

4 Sal C40–C49

2

BV Vaktmästeri
Sal C05–C07

Texthöjd: 12 mm

Det aktuella 
våningsplanet 
skrivs med fet stil 
(bold).

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Texthöjd: 20,5 
mm

Texthöjd: 20,5 mm

Texthöjd: 55 mm

Informationstavla vid trappor och hissar. Ska ange vilka 
publika rum/ funktioner som finns på olika plan.

Monteras på vägg i ögonhöjd, det vill säga inom inter-
vallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).
Manus utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout
• Skyltformat: 297 x 420 mm (A3)
• Grå botten med vit text
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
• Vit linje: översta delen avdelas med streck  

i tjocklek cirka 1 mm (2 pt)
• Satsytans höjd delas på 4 delar 

Övre del avdelas med den vita linjen

Typsnitt
• Typsnitt skärning:  

Våning: Bold 
Övrig text Våningar/Hus: Bold 
Övrig text Information: Regular

• Text: Versalgemen
• Texthöjd (Siffran): 55 mm
• Texthöjd (Våningar/Hus): 20,5 mm
• Texthöjd (Information): 12 mm
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H12101  
In/Ut skyltar

In/Ut-skylt på entrédörrar som är pardörrar  
och vindfångsdörrar, vanligtvis glasdörrar.

Svart eller mörkgrå text, i vinylfolie på blästrad, vit matt film.
Eller vit text, i vinylfolie på mörkgrå (NCS S7502-Y) matt film.

Placeras på in- och utgångsdörrar. 
In-skylt på väg in, Ut-skylt på väg ut.

Filmformat: Höjd film 200 mm och bredd lika  
dörrglasets bredd

Layout/placering utarbetas efter respektive skola  
beroende på dörr.

Typsnitt
• Typsnitt skärning: Bold
• Text: Versalgemen. Centreras på dörrglasets bredd
• Texthöjd (versal): 150 mm

In Ut

Exempel ljus botten Exempel mörk botten



15.09.11 14Invändig skyltningEI

H12111  
Vägvisningsskylt – Invändig

Vägvisningsskyltar med pil (till toaletter, hissar, avdel-
ningar med mera).

Skyltar kan monteras på vägg cirka 1800 mm över golv-
ytan (öfg) eller hängande från tak minst 2100 mm över 
golv. Pendlas med stålvajer eller dylikt, cirka 50 mm in 
från kant.

Dold infästning.
Pendlade skyltar ska kunna uföras dubbelsidiga.

Manus utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout
• Skyltformat: 1000 x 150 mm
• Grå botten med vit text
• Skyltmarginal: 1/20 av skyltbredd

Typsnitt
• Typsnitt skärning: Regular
• Text: Versalgemen, text vänsterställs,  

pilar högerställs
• Texthöjd (versal): 50 mm
• Pilar: finns i typsnittet Stockholm type,  

regular, höjd lika typsnitt

Studie & yrkesvägledare ←

Expedition ↓

Bibliotek →

Texthöjd: 50 mm

Skyltmarginal  
1/20 av skyltbredd
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H12131 
Rumskyltar Vaktmästare

08-123 456 78

måndag–fredag 
9.00–17.00

Vaktmästare/
Rektorsexpedition

Vaktmästare 
måndag–fredag
08-123 456 78

Expedition 
måndag–fredag

08-123 456 78

9.00–17.00

9.00–17.00
En avdelning:

Skylt och layout
• Skyltformat: 210 x 150 mm (A5)
• Grå botten med vit text
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltens 

kortsida
• Satsytans höjd delas på 4 delar 

inom marginalerna.

Typsnitt
• Typsnitt skärning:  

Rubrik: Bold 
Övrig text: Regular

• Text: Versalgemen
• Texthöjd (Avdelning): 14 mm
• Texthöjd (Information): 8,25 mm

Om du inte har information om  
telefonnummer och öppettider kan  
det lämnas tomt.

Mer än en avdelning:

Skylt och layout
• Skyltformat: 197 x 210 mm (A4)
• Grå botten med vit text
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltens kortsida
• Vit linje: översta delen avdelas med 

streck i tjocklek lika sköldens ram i log-
gan. Satsytans höjd delas på fyra delar 
inom marginalerna. Övre del avdelas 
med den vita linjen.

Typsnitt
• Typsnitt skärning:  

Rubrik: Bold 
Övrig text Avdelning: Bold 
Övrig text Information: Regular

• Text: Versalgemen
• Texthöjd (Rubrik Avdelningar): 14 mm
• Texthöjd (Information): 8,25 mm

Texthöjd: 8,25 mm

Texthöjd: 8,25 mm

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Om du inte har information om 
telefonnummer och öppettider 
kan det lämnas tomt.

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Texthöjd: 14 mm Texthöjd: 14 mm

Rumsskyltar med text för till exempel expedition, vaktmästare, klassrum, kontors-
rum och dylikt. Placeras på vägg vid handtagssidan av dörren, aldrig på dörrbla-
det. Alla ska ha likartad placering. 

Monteras med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm 
över golvytan (öfg).
Manus utarbetas efter respektive skola.



15.09.11 16Invändig skyltningEI

H12161 
Våningsskyltar Plan

Skyltmarginal  
1/7 av skyltbredd

Skyltmarginal  
1/5 av skyltbredd

Texthöjd: 42 mm

Texthöjd: 175 mm

Med plan:

Skylt och layout
• Skyltformat: 300 x 400 mm
• Grå botten med vit text
• Skyltmarginal: 1/7 av skyltens 

kortsida

Typsnitt
• Typsnitt skärning: Bold
• Text: Versalgemen
• Texthöjd (Plan): cirka 42 mm
• Texthöjd (Siffran): cirka 175 mm

Utan plan:

Skylt och layout
• Skyltformat: 215 x 260 mm
• Grå botten med vit text
• Skyltmarginal: 1/5 av skyltens kortsida

Typsnitt
• Typsnitt skärning: Bold
• Text: Versalgemen, text centreras
• Texthöjd (versal): cirka 175 mm

Läges/våningssskylt i trapphus. Monteras på vägg i trapphus. 
 
Monteras på vägg i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 
1400–1600 mm över golvytan (öfg).
Manus utarbetas efter respektive skola.
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