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Allmänt

Skyltning är av stor vikt för att hitta i och mellan byggnader, våningsplan och 
rum. Skyltsystemet bör vara enkelt, logiskt och enhetligt. Alla skyltar av samma 
typ (för samma ändamål) ska ha samma utformning.  

I byggnader med enkel och logisk planlösning kan det räcka med färre skyltar 
än i en mer komplicerad byggnad. 

Utformningen är viktig, liksom placering och belysning.

Personer med nedsatt kognitiv förmåga har lättare att förstå skyltar om siffror 
och bokstäver kombineras med piktogram (bildsymboler) eller färgmarkering. 

Punktskrift och andra taktila skyltar ökar tillgängligheten för personer med ned-
satt syn.

För huslitterering (en bokstav per byggnad A, B, C och så vidare), entréskyltar 
(A1, A2, B1 och så vidare) och rumsnummerskyltar se SISABs projekteringsan-
visningar. Projekteringsanvisningarna finns på SISABs webbplats.

Verksamhetens (skolans) namnskylt och orienteringstavlor utom- och inomhus 
har skolan ansvar för enligt samverkansavtalet med utbildningsförvaltningen. 
Dessa skyltar ska vara till för att personer ska hitta till och i byggnaderna.

I detta dokument redovisas de skyltar som utbildningsförvaltningen ansvarar för.

Kontaktuppgifter
Lokalenheten på utbildningsförvaltningen
E-post: utbf-adm-lokaler.utbildning@edu.stockholm.se
Telefon (växel): 08-508 33 000

Skyltar utomhus
Skyltar utomhus finns för att under-
lätta orienteringen på gårdarna och 
för att hitta byggnadernas entréer. 

• Verksamhetens namnskylt
• Orienteringstavla
• Vägvisningsskyltar
• Skyltning parkeringsplats för per-

son med rörelsehinder
• Huvudentréskylt
• Entréskyltar
• Skyltning rullstolstillgänglig entré
• Skylt med öppettider samt kontakt-

uppgifter

Skyltar inomhus
Skyltar inomhus finns för att under-
lätta orienteringen inom byggnaderna 
från entréer till i första hand de 
publika delarna.

• Orienteringstavla
• Informationstavla
• Vägvisningsskyltar
• Rumsskyltar
• Våningsskyltar
• Piktogram
• Utrymningsplatser (skylt finns ej 

med i detta dokument, utförs enligt 
skyltleverntörs standard)
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Utförande
Utförande enligt skyltleverantör.

Stomme (stolpar/stativ)
Galvaniserad stål för skydd mot rost.
Pulver- eller brännlackeras mörkt 
grå RAL 7022, glans 20
(NCS S 7502-Y).

Skyltar
Kantvikt aluminium för stolpmon-
tage. Bockad kant 25 mm.
Plan aluminium för pendlad.
Plan aluminium för väggmontage.

Skyltar skall vara tillverkade i 
aluminiumplåt. Kantbockade skyltar 
ska ha slutna hörn. Tjocklek plåt 
anpassas till skyltens storlek för ett 
plant formbeständigt utförande. Inga 
ramar får förekomma. 

Fronter bekläs med UV-printad folie 
som täcker hela fronten av skylten, 
alternativt utskuren text i gjuten vit 
folie. Printad folie ska lamineras 
med klotterfolie. Folie skall vara av 
kvalitet som ej krymper och vara 
utskuren med skarpa kanter.

Lackeras mörkt grå RAL 7022, glans 
20 (NCS S 7502-Y).

Innehåll
Se respektive skylt.

Typsnitt
Om inget annat anges gäller föl-
jande:

• Typsnitt skall vara Stockholm 
Type Regular och Bold, och till-
handahålles av Stockholm stad.

• Radavstånd är samma som 
graden, exempelvis 48/48 eller 
72/72.

• Text skrivs versalgement.

Layout
• Mörkt grå botten kulör RAL 

7022, glans 20 (NCS S 7502-Y) 
med standard vit (liknande NCS 
S 0500-N) på om inget annat 
anges.

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

• Skall vara utförda på ett skade-
görelseförebyggande sätt utan 
löstagbara delar.

Taktila skyltar
Gäller delar som
• piktogram
• punktskrift (brailleskrift)
• taktil skrift/text
• översiktsplan

Utförs i relief, tjocklek 0,5–1 mm.

Mörkt grå botten med vit punktskrift/
text. Mörkt grå RAL 7022, glans 20 
(NCS S 7502-Y).

Material: Stift med förhöjning enligt 
standardkrav för punktskrift (braille-
skrift).

• Förhöjningarna ska monteras 
så att den på inget sätt går att 
skrapa eller pilla bort.

• Utförandet ska vara användar- 
och åldersbeständigt.

• Undvik till exempel gjutna förhöj-
ningarna/pluppar i plast som är 
lätta att pilla bort.

Placering och montage
• Utförande och montage enligt skylt-

leverantör.
• Skyltmått samt placering se respek-

tive skylt, kontrolleras på plats av 
entreprenör i samråd med beställare 
eller arkitekt innan beställning görs.

• Skylt på vägg monteras med dold 
infästning, på för underlaget erforder-
ligt sätt.

• Skylt på stolpar/stativ bundna till 
mark (fundament) eller golv skall 
monteras till respektive underlag på 
ett för ändamålet erforderligt sätt 
avseende stabilitet och formfasthet, 
enligt skyltleverantör. 

Gränsdragning
• Inkoppling el utförs av skyltleveran-

tör.
• Framdragning av el och schaktning/

grävning för markbundna skyltar 
ingår ej i skyltupphandling. 



Piktogrammen (bildsymbolerna) som vi använder är standardsymboler 
från Svenska institutet för standarder (SIS).

Undantaget är parkeringsskyltarna som är Transportstyrelsens standar-
symboler.
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Vanliga symboler, ikoner 
och piktogram

Pilar
Pilar ska ha samma storlek 
som intilliggande typsnitt.

Tavlans placering
(Du är här)
Färg: CMYK 0,79,100,0
Text: Stockholm Type Regular

Hiss TrapporRörelsehinderPersoner Parkering
Symbolerna för parkeringsskyltar 
bygger på Transportstyrelsens stan-
dardskyltar för parkering och parke-
ring för personer med rörelsehinder.

Vid behov kan tavlans 
placering markeras ut.

Ingen kantlinje när den 
röda pricken ligger mot 
mörk bakgrund.

Du är här

Parkering endast 
för personer med 

rörelsehinder

Kombinera båda skyltarna när det 
både finns vanliga parkeringsplatser 
och platser för personer med rörelse-

hinder.

Du är här

Lägg till en kantlinje med mörk grå 
färg när pricken ligger mot en ljus 
bakgrund. Textfärg: Mörkgrå.

Du är här

Parkering

Entrémarkering
Vit bakgrund med mörkgrå kant-
linje. Text: Stockholm Type Bold.

Entré 
anpassad för 
person med 
rörelsehinder.



Utvändig skyltning
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Verksamhetens namnskylt
Litterering: NSu

Utförande
Skyltens djup ska vara max 100 mm.

Ljuslådor
Skyltlådans kanter och front är i 
lackerad aluminium, mörkgrå kulör 
RAL 7022, glans 20 (NCS S 7502-Y).

Namn och logotyp är urfrästa. I 
urfräsningen monteras 10 mm tjock 
vit akryl som är LED-belyst.

Endast verksamhetens namn och 
logotyp ska lysa.

Fristående bokstäver
Vissa fasader är känsliga på grund 
av högt kulturhistoriskt värde och 
fordrar skyltar utformade med extra 
omsorg. På dessa fasader används 
med fördel separata bokstäver.

• LED-belysta 3D-bokstäver i vit-
lackad aluminium med med front 
i vit akryl.

• Svarta eller vita 3D-bokstäver i 
lackad aluminium som kan bely-
sas med spotlights.

• Om S:t Erik i skölden i Stock-
holms stads logga understiger 
storleken för att kunna skäras 
ut och LED-belysas används 
istället den svarta logotypen som 
undantag.

Innehåll
• Verksamhetsnamn. 
• Stockholms stads logotyp 

Typsnitt
• Storlek bokstäver anpassas till 

respektive projekt. Byggnader har 
olika förutsättningar.

Layout
• Skylten förlängs nedåt om nam-

net är för långt.
• Stockholm stads logotyp linjeras 

i ovankant med verslabokstav i 
verksamhetens namn. Sköldens 
höjd ska motsvara 110% av 
verksamhetsnamnets versalhöjd. 
En sköldbredd mellan verksam-
hetsnamn och Stockholms stads 
logotyp.

Ljuslådor
Marginalernas bredd motsvarar en 
gemen bokstav ”n”. I underkant räk-
nas marginalen från ett p:s nedsta-
pel, så även om det inte finns någon 
bokstav i ordet med en nedåtgående 
stapel så ska den undre marginalen 
vara lika hög som om det fanns.

Ljuslåda

Placering/montage
Fasadskyltar kräver bygglov. Ansö-
kan görs i samråd med brukaren 
och SISAB eller utbildningsförvalt-
ningen.

Verksamhetens namnskylt ska 
placeras väl synlig och centralt på 
huvudbyggnadens fasad. Om skolan 
vetter mot flera ankomstvägar kan 
det behövas flera namnskyltar.

Framdragning/förberedelse av el 
behöver ses över. 

Fristående bokstäver

Marginaler



Sektion
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A1

B1

C1 

Hus A

Hus B

Hus C

Hus D

Hus E

Huvudentré

Entré

Entré

Rullstolstillgänglig entré

Parkering

Parkering rörelsehindrad

Vaktmästeri
Rektor/Expedition

Elevhälsa

Utbildningslokaler
Aula
Bibliotek

Skolmatsal
Utbildningslokaler

Gymnastikhall

Utbildningslokaler

B1

C1

A1A D

C

B E

Du är här

Huvudentré

Hedvig Eleonora 
skola

E1/F1DCA1/B

A2 F2
G

E2

A F

G

B C

H

D E

A1/B

C

D

E1/F1

E2

F2

G

Rullstolstillgänglig 
entré

Åsö grundskola
SIFA
Frans Schartaus 
Handelsinstitut

Språkcentrum
Åsö grundskola

Åsö vuxengymnasium
Cafeteria

Åsö vuxengymnasium
Cafeteria

Åsö vuxengymnasium
Bernado� egymnasiet
Bibliotek

Gymnastiksal

Bernado� egymnasiet

Bibliotek
Aula

Du är här

Åsö 
utbildningscenter

Exempel på skylt

Ljuslåda

Verksamhetsnamn linjeras 
med med överkant sköld och 
underkant text, i Stockholms 

stads logotyp

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Placering/montage
Skylt monteras med underkant cirka 
750 mm över mark. Det vill säga 
centrum skylt 1400–1600 mm över 
mark.

Placering fundament behöver sam-
ordnas för placering av markbunden 
skylt.

Framdragning/förberedelse av el 
behöver ses över.

• Publika rum/funktioner, till exem-
pel:
 ◦ Expedition
 ◦ Rektor
 ◦ Elevhälsa
 ◦ Matsal
 ◦ Aula
 ◦ Bibliotek 
 ◦ Mediatek
 ◦ Idrottssal

Typsnitt
• Verksamhetens namn: Bold
• Bokstav på hus: Bold
• Kolumn för hus/entré: Bold
• Övrig text: Regular
• Texthöjd (verksamhetens namn):  

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

• Texthöjd övrig text, 13–15mm.

Layout
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd.
• Stockholm stads logotyp: bredd 

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

med streck i tjocklek lika sköl-
dens ram i loggan. Skyltytans 
höjd delas på sex delar inom 
marginalerna. Övre del avdelas 
med den vita linjen.

• Kolumn för hus/entré kan place-
ras bredvid eller ovan planritning

Utförande
Stomme i stålprofil med skylt i 
aluminium. Alternativt väggmonterad 
skylt.

Stomme
Stolpram svetsad av fyrkantsrör 
60x60mm. 

Skylt
Skyltformat, cirka 1200 x 1500 mm.  

Skylten ska ha en klotterskyddad yta 
och kan vara försedd med en ljus-
låda i överkant med LED-belysning.

Utformning ljuslåda enligt skylttillver-
kare. Ljuslåda bör utföras med jämnt 
bländfritt ljus. Spotlights bör inte 
användas.

Innehåll
• Verksamhetsnamn
• Stockholms stads logotyp 
• Planritning över gård och bygg-

nad/-er

Markering/text för:
• Huvudentré
• Rullstolstillgänglig entré
• Övriga entréer ex. A1, A2, B1 osv.
• Parkeringsplats för person med 

rörelsehinder
• Orienteringstavlans placering

Orienteringstavla
Litterering: OTu

Exempel på skyltStomme
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Matsal/Aula   C3 →

Huvudentré   A1
Expedition 

→

→Parkering

Exempel på skylt

Exempel på skylt

Exempel på skylt

Skylt/-ar

Innehåll

Innehåll

Skyltmarginal  
1/20 av skyltbredd

Texthöjd: 58 mm

Placering/montage
Skylt monteras med underkant inom 
intervallet 750–1500 mm över mark.

Flera skyltar på samma stolpe mon-
teras med 20 mm avstånd.

Placering fundament behöver sam-
ordnas för placering av markbunden 
skylt.

Alternativt väggmonterad skylt 
(vägg, mur, staket eller liknande).

Utförande
Gatuskyltstolpe för en eller flera 
pilskyltar. Stomme i stålprofil med 
skylt/-ar i aluminium.

Stomme
Stolpram svetsad av fyrkantsrör 
60 x 60 mm. 

Skylt
Skyltformat, 300 x 1100 mm

Innehåll
Text utarbetas efter respektive 
skola.

• Piktogram för personer med 
rörelsehinder

• Pil
• Text

Typsnitt
• Text och pil: Bold
• Texthöjd: 58 mm

Layout
• Skyltmarginal: 1/20 av skyltbredd
• Svart text på vit botten. Vit botten 

i reflexfolie.
• Rullstolssymbol i vitt, mot grå 

bakgrund.

Placering av text kan vid behov 
behöva anpassas horisontellt och 
vertikalt för tydlighet och läsbarhet

Vägvisningskylt
Litterering: VSu

Stomme Sektion Exempel på skylt
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Parkeringsplats för personer med rörelsehinder
Litterering: PPu (parkering),  
PRu (piktogram person med rörelsehinder)

Utförande
Trafikskyltstolpe.

Stomme
Trafikskyltstolpe. Galvaniserad stål 
för skydd mot rost. 

Skyltar
Skyltformat, 400 x 400 mm

Innehåll, typsnitt, layout
Parkering: Skyltstandard (enligt 
Transportstyrelsen)
Piktogram: Skyltstandard

Kompletteras med en skylt med tex-
ten ”enbart för besökare till skolan”.

Parkering

Piktogram person med rörelsehinderExempel på skylt

Placering/montage
Placering vid parkeringsplats för 
personer med rörelsehinder. 

Placering fundament behöver sam-
ordnas för placering av markbunden 
skylt.

Alternativt väggmonterad skylt.
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Utförande
Skyltformat: 400 x 1650 mm
Tjocklek 4 mm.
Svetsbult på baksida av skylt för 
dold infästning mot vägg.

Innehåll
• Text: Huvudentré

Typsnitt
• Text: Bold
• Texthöjd: cirka 190 mm  

(lika entréskylt H12051) 

Layout
• Text centreras

Huvudentréskylt
Litterering: HSu

Placering/montage
Väggmonerad skylt. Placeras på 
vägg ovan entré.



Utförande
Skyltformat: 200x200 mm
Tjocklek 4 mm.
Svetsbult på baksida av skylt för 
dold infästning mot vägg.

Innehåll
• Piktogram: rullstol, höjd 110 mm
• Text: Entré

Typsnitt
• Typsnitt: Regular
• Text: Versaler
• Texthöjd: 18 mm 

Layout
• Piktogram centreras
• Text centreras i nederkant
• Marginal lika i överkant och 

underkant.

Skyltning rullstolstillgänglig entré
Litterering: PICSu

11Utvändig skyltning

Montering/infästning
Väggmonterad slylt.
Placering på vägg vid sidan om 
entrédörr. Centrum 1400–1600 mm 
över mark.

ENTRÉ
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Kontaktuppgifter
Litterering: KSu

Kontaktuppgi� er

Expedition/rektor
telefonnummer        08-123 456 77

Vaktmästare 
telefonnummer        08-123 456 78

Elevhälsa
telefonnummer        08-123 456 79

taktil information

Utförande
Skylt som redovisar kontaktuppgif-
ter. 

Skyltformat, 297 x 420 mm (A3)
Tjocklek 4 mm.
Svetsbult på baksida av skylt för 
dold infästning mot vägg. 

A3-skylt används i första hand, men 
vid exempelvis begränsat utrymme 
kan 210 x 297 mm (A4) användas.

Innehåll
Text utarbetas efter respektive 
skola.
• Rubrik: Kontaktuppgifter
• Expedition/rektor
• Vaktmästeri
• Elevhälsa
• Telefonnummer
• Stockholms stads logotyp

Typsnitt
• Rubrik Öppettider: Bold
• Avdelningar: Bold
• Övrig text: Regular
• Texthöjd A3, rubrik: 20,5 mm
• Texthöjd A3, övrig text: 12 mm
• Texthöjd A4, rubrik: 14 mm
• Texthöjd A4, övrig text: 8,25 mm

Texthöjd: 20,5 mm

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Texthöjd: 12 mm

Layout
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
• Skyltytans höjd delas på fyra 

delar inom marginalerna. 
• Övre del markeras med en vit 

horisontell linje, tjocklek cirka 
1 mm (2 pt).

• Logotyp Stockholm stad: bredd 
ska motsvara 3/14 av skyltbredd.

Taktil information
• Punktskrift (taktil info)

Placering/montage
Placeras på vägg bredvid huvu-
dentrédörr och i förekommande fall 
bredvid rullstols entrédörr. 

Monteras på vägg med centrum i 
ögonhöjd, det vill säga inom interval-
let 1400–1600 mm över golvytan 
(öfg). 

Exempel på skylt (A3)



Invändig skyltning
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A1

B1

C1

P

A

B

C

D

E

Tavlans placering

Rullstolstillgänglig entré

Parkering

Huvudentré

Entré

Entré

HK-Parkering

Vaktmästeri
Rektor/Expedition

Utbildningslokaler
Aula
Bibliotek

Skolmatsal
Utbildningslokaler

Gymnastikhall

Skolmatsal
Utbildningslokaler

B1

C1

A1A D

C

B E

Du är här

Huvudentré

Plats för taktil info 
Utvinklad

Skolans namn

Exempel på skylt Exempel på skylt

Taktil del kan 
variera i höjd, 
beroende på 
innehåll

Åsö gymnasium

E1/F1DCA1/B

A2 F2

G

E2

A F

G

B C

H

D E

A1/B

A2

C

D

E1/F1

E2

F2

G

Tavlans placering

Åsö grundskola
SIFA
Frans Schartaus 
Handelsinstitut

Språkcentrum
Åsö grundskola

Åsö vuxengymnasium
Cafeteria

Åsö vuxengymnasium
Cafeteria

Åsö vuxengymnasium
Bernado� egymnasiet
Bibliotek

Gymnastiksal

Bernado� egymnasiet

Bibliotek
Aula

Du är här

Plats för taktil info 
Utvinklad

Ljuslåda

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Verksamhetsnamn linjeras 
med med överkant sköld och 
underkant text, i Stokholms 
stads logotyp

14Invändig skyltning

• Kolumn för hus/entré kan place-
ras bredvid eller ovan planritning.

Taktil del
• Punktskrift (taktil info).
• Versaler, typsnitt Stockholm type, 

regular. Texthöjd 15 mm.
• Förenklad kartbild till huvudentré, 

trapphus, hiss, expedition och 
vaktmästare.

Placering/montage
Vägghängd skylt. Placeras så att 
man kan gå och stå intill skylten 
utan att stå i vägen. 

Skylt monteras med underkant cirka 
900 mm över golv. 

 ◦ Aula
 ◦ Bibliotek 
 ◦ Mediatek
 ◦ Idrottssal 

Text ska ange på vilket plan som 
publika rum/funktioner är placerade.

Exempel:
Plan 100 Vaktmästeri
Plan 200 Bibliotek

Typsnitt
• Verksamhetens namn: Bold
• Bokstav på hus: Bold
• Kolumn för hus/entré: Bold
• Övrig text: Regular
• Texthöjd (verksamhetens namn):  

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

• Texthöjd övrig text, 8–10 mm.

Layout
• 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 sköl-
dens ram i loggan

• Skyltytans höjd delas på sju delar 
inom marginalerna. Övre del 
avdelas med den vita linjen. 
Övre del avdelas med den vita 
linjen

Utförande
Skyltformat, cirka 600 x 1000 mm.  

Nedre del utvinklad för taktil infor-
mation, 40 grader.

Skylten ska ha rundade hörn. Inga 
vassa kanter och hörn får finnas.

Skylten ska ha en klotterskyddad yta 
och vara försedd med en ljuslåda i 
överkant med LED-belysning.
Utformning ljuslåda enligt skylttillver-
kare. Ljuslåda bör utföras med jämnt 
bländfritt ljus. Spotlights bör inte 
användas.

Innehåll
• Verksamhetsnamn
• Stockholms stads logotyp 
• Schematisk översiktsplan över 

skolan         

Markering/text för:
• Huvudentré
• Rullstolstillgänglig entré
• Övriga entréer ex. A1, A2, B1 osv.
• Orienteringstavlans placering
• Trapphus
• Hissar
• Publika rum / funktioner t.ex:

 ◦ Expedition
 ◦ Rektor
 ◦ Elevhälsa
 ◦ Matsal

Orienteringstavla
Litterering: OT

450m
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Hus B

1 B101-B110
Expedition
Huvudentré B1

2 B201-B215 
Bibliotek

3 B301–B318

4 B401–B412 
Bildsal 
Träslöjd 
Syslöjd

3

Exempel på skylt

Det aktuella 
våningsplanet 
skrivs med fet stil 
(bold).

Texthöjd: 12 mm

Texthöjd: 20,5 
mm

Texthöjd: 20,5 mm

Texthöjd: 55 mm

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Informationsskylt
Litterering: IS

Utförande
Skyltformat, 297 x 420 mm (A3) 
Tjocklek, 3 mm. 

Höjden på skyltar kan behöva ökas 
beroende på textinnehåll.

Innehåll
Text utarbetas efter respektive 
skola.
• Våningsplan
• Hus ex Hus A, Hus B osv
• Salar per våningsplan
• Huvudentré ex B1
• Entréer ex A1, A2, B2 osv
• Publika rum/funktioner t.ex:

 ◦ Expedition
 ◦ Administration
 ◦ Vaktmästare
 ◦ Elevhälsa
 ◦ Matsal
 ◦ Aula
 ◦ Bibliotek
 ◦ Mediatek
 ◦ Idrottsal
 ◦ Omklädningsrum
 ◦ Specilasalar ex. bildsal, 

musiksal

Typsnitt
• Våningsplan: Bold
• Hus: Bold
• Aktuellt våningsplan: Bold
• Övrig text: Regular
• Text: Versalgemen
• Texthöjd (Siffran): 55 mm
• Texthöjd (Våningar/Hus): 

20,5 mm
• Texthöjd (Information): 12 mm

Layout
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
• Skyltytans höjd (A3) delas på fyra 

delar inom marginalerna. 
• Övre del markeras med en vit 

horisontell linje.
• Mellan våningsplan placeras 

vita horisontella linjer. Placering 
anpassas efter text. 

• Vita linjer: tjocklek cirka 1 mm 
(2 pt).
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Placering/montage
Informationstavla placeras vid trappor 
och hissar.

Monteras på vägg med centrum i 
ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 
1400–1600 mm över golvytan (öfg). 

Monteras med DH-tejp alternativt skruv 
beroende på väggtyp.
Gips: DH-tejp
Tegel/puts: skruv.



Expedition ←

Idro� ssal / omklädn. ↓

Hiss →↓

↓

Hus C →

Skyltmarginal  
1/20 av skyltbredd

Texthöjd: 50 mm
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Typsnitt
• Text och pil: Regular
• Texthöjd: 50 mm
• Pil: Typsnitt Stockholm Type 

Regular. Höjd lika text.

Layout
• Skyltmarginal: 1/20 av skyltbredd

Utförande
Skyltformat, 150 x 1000 mm.
Tjocklek, 3 mm.

Pendlade skyltar ska kunna utföras 
dubbelsidga.

Innehåll
Text utarbetas efter respektive 
skola.
• Pil
• Symbol ex hiss, trappa
• Hiss
• Hus ex Hus A, Hus B
• Huvudentré ex B1
• Entréer ex A1, A2, B2 osv
• Publika rum/funktioner t.ex:

 ◦ Expedition
 ◦ Administration
 ◦ Vaktmästare
 ◦ Elevhälsa
 ◦ Matsal / Aula
 ◦ Bibliotek / Mediatek
 ◦ Idrottsal
 ◦ Omklädningsrum
 ◦ Specialsalar ex. bildsal, 

musiksal

Vägvisningsskylt
Litterering: VS

Exempel på skyltar

Placering/montage
Skylt monteras på vägg med underkant 
cirka 1800 mm över golv.

Nedpendlad skylt monteras med under-
kant minst 2100 mm över golv.

Nedpendlad skylt fästs på stålvajer eller 
liknande. Infästning cirka 50 mm in från 
kant (kortsida) och cirka 5-10 mm in 
från ovankant.
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Skyltning på glas kan används om 
det ej går att placera skyltar på vägg 
eller nedpendlat.  

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

Innehåll
Text utarbetas efter respektive 
skola.
• Se H12111, vägvisningsskylt

Typsnitt
• Text: Bold
• Text: Versalgemen.
• Texthöjd (versal): Minst 150 mm
• Pilar: i typsnittet Stockholm 

type, regular. Teckenhöjden är 
lika som för intilliggande text.

Skyltning på glas
Litterering: GS

Layout
Vit text, i vinylfolie på mörkgrå matt 
film. Eller mörkgrå text, i vinylfolie på 
blästrad, vit matt film. 

Text på genomskinlig botten rekom-
menderas ej på grund av dålig 
läsbarhet. 

Mörkt grå RAL 7022,  
glans 20 (NCS S 7502-Y).

Placering/montage
Layout/placering utarbetas efter 
respektive skola beroende på dörr.



18Invändig skyltning

Rumskyltar
Litterering: RS

Expedition/rektor 
Vaktmästare

Expedition 
telefonnummer    08-123 456 77 

Vaktmästare 
telefonnummer    08-123 456 78

taktil information

Texthöjd: 8,25 mm

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Skyltmarginal  
1/14 av skyltbredd

Elevhälsa

telefonnummer
08-123 456 79

taktil information

Texthöjd: 14 mm

Exempel på skylt, 
ett rum/en funktion  (A5)

Exempel på skylt, fler rum/funktioner (A4)

Exempel på skyltar,
ett rum/en funktion (A5)

Utförande
Ett rum/en funktion:  
210 x 150 mm (A5)

Fler rum/funktioner:  
197 x 210 mm (A4)
Tjocklek, 3 mm.

Innehåll
Text utarbetas efter respektive 
skola.

Publika rum/funktioner, 
samlingsalar, t.ex:
• Expedition + tel.nr.
• Matsal
• Aula, bibliotek eller mediatek
• Idrottsal, inklusive omklädnings-

rum

Administration t.ex:
• Vilrum
• Arbetsrum eller konferensrum
• Personalrum
• Idrottslärare
• Soprum, städ eller städcentral
• Vaktmästare + tel.nr.
• Elevhälsa + tel.nr.

Specialsalar t.ex:
• Hemkunskap
• Musiksal eller bildsal
• Träslöjd eller textilslöjd
• NO-sal eller kemisal

Typsnitt
• Rum/funktion: Bold
• Övrig text: Regular
• Texthöjd rum/funktion: 14 mm
• Texthöjd övrig text: 8,25 mm

Layout
• Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
• Skyltytans höjd delas på fyra 

delar inom marginalerna.

Taktil information
Punktskrift för skyltar för publika 
rum/funktioner, samlingssalar.
• Punktskrift (taktil info)

Placering/montage
Rumsskyltar placeras på vägg vid 
handtagssidan av dörren, aldrig 
på dörrbladet. Alla ska ha likartad 
placering. 

Monteras på vägg med centrum 
i ögonhöjd, dvs inom intervallet 
1400–1600 mm över golvytan (öfg). 

Monteras med DH-tejp alternativt 
skruv beroende på väggtyp.
Gips: DH-tejp
Tegel/puts: skruv.

Omklädning
damer

taktil information

Musiksal

taktil information

Konferensrum

taktil information
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Exempel på skylt med text + siffra Exempel på skylt siffra

Plan
Placering/montagering/
infästning
Monteras på vägg i trapphus och vid 
hiss. Alla ska ha likartad placering 
på alla publika våningsplan.

Monteras på vägg med centrum i 
ögonhöjd, det vill säga inom interval-
let 1400–1600 mm över golvytan 
(öfg).

Monteras med DH-tejp alternativt 
skruv beroende på väggtyp.
Gips: DH-tejp
Tegel/puts: skruv.

Alternativt pendlas från tak.
Pendlade minst 2100 mm över golv.
Nedpendlad skylt fästs på stålvajer 
eller liknande.

Utförande
Skyltformat plan + siffra:  
300 x 400 mm

Skyltformat endast siffra:  
215 x 260 mm

Tjocklek, 3 mm.

Pendlade skyltar ska utföras dubbel-
sidiga.

Innehåll
• Våningsplan

Typsnitt
• Text: Bold
• Siffra: Bold

Skylt med text + Siffra
• Texthöjd (plan): ca 42 mm
• Texthöjd (siffra): ca 175 mm

Skylt med endast siffra
• Texthöjd (siffra): ca 175 mm

Layout
Skylt med text + Siffra
• Skyltmarginal: 1/7 av skyltbredd

Skylt med endast siffra
• Skyltmarginal: 1/5 av skyltbredd

Våningsskyltar
Litterering: VS Skyltmarginal  

1/7 av skyltbredd

Skyltmarginal  
1/5 av skyltbredd

Texthöjd: 42 mm

Texthöjd: 175 mm
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Piktogrammen (bildsymbolerna) 
är standardsymboler från Svenska 
institutet för standarder (SIS). 

Utförande
Standardskyltar med skyltformat, 
150 x 150 mm 
Tjocklek, 3 mm

Innehåll
• Toalett
• Dusch
• Hiss
• Teleslinga

Typsnitt
• Piktogram
• Text: Versal, Bold, 15 mm
• Punktskrift

Layout
• Piktogram centreras
• Text och punktskrift centreras i 

nederkant
• Marginal lika i överkant och 

underkant

Piktogram 
Litterering: PICS

Placering/montagering/
infästning
Hisskyltar placeras centrerade över 
hisspanel, övriga skyltar monteras 
bredvid respektive dörr på hand-
tagssidan, aldrig på dörrbladet. Alla 
ska ha lik artad placering.

Monteras på vägg med centrum i 
ögonhöjd, det vill säga inom interval-
let 1400–1600 mm över golvytan 
(öfg). 

Monteras med DH-tejp alternativt 
skruv beroende på väggtyp.

Gips: DH-tejp
Tegel/puts: skruv.


