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Inledning

Bakgrunden för denna skyltmanual är sprungen ur 
den tillväxt och ändrade förutsättningar som KTH 
genomgår. Nya fastigheter, samverkan med externa
företag och högskolor, ny teknik och krav på till-
gänglighet pressar på för att få ett övergripande tid-
senligt system. 

Detta uppdaterade dokumenten görs i tre delar:

• Del 1 Övergripande utvändig hänvisning 
• Del 2 Fasad och entréskyltning
• Del 3 Invändig systemskyltning

Denna första del hanterar således den utvändiga 
hänvisningen. Områdets expansion i fråga om 
externa intressenter, företag, högskolor och plan-
erade bostäder gör om rådet mer offentligt än 
tidigare. Offentligheten och det större flödet av 
människor skapar en önskan om ökad tydlighet och
tillgänglighet som detta uppdaterade dokument 
kan hantera enligt dagens riktlinjer kring tillgäng-
lighet för alla. Tillgängligheten omfattar både det 
som är visuellt, taktilt och språkligt inom informa-
tionen och möjligheten att ta sig fram till den.

.

Detta dokument ersätter tidigare:
”Skyltning på KTH, 
Planeringsunderlag och anvisningar
Av Erna Gustavsson, BLP arkitekter, Stockholm”.

”Skyltning på KTH, Planeringa och beskrivning,
Del 3 invändig skyltning - 2014”

Samråd har skett med Akademiska Hus

Dokumentet har sammanställts av Björn Tegnell, 
Corone AB, genom White Arkitekter AB.
2019-06-10
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Allmänt om orienteringsskyltning

Skyltning är till för att tillmötesgå alla de männi-
skor som passerar igenom området en eller flera 
gånger. Ju större område och flöde desto större 
behov av orienterings- och hänvisningssystem. 
KTH är ett område med både engångsbesökare och 
personer som dagligen arbetar eller studerar i om-
rådet. Det passerar även ett antal leveranser och 
taxibeställningar som alla har behov av att snabbt 
hitta rätt. Adresspunkterna är många och i de flesta
fall är det inte bara en, utan flera adresser som  
besöks inom en kortare tid. För att den övergrip-
ande skyltningen skall tillgodoses för alla dessa 
behov krävs att skyltningen är tydlig och förhåller 
sig tydligt i omgivningen. Orienteringsskyltningen 
är inte bara ett system som informerar, utan flera 
överlagrande system som samverka. De överlag-
rade skyltsystem som möter besökaren är:

• Vägvisningsskyltning
• Trafikskyltning
• Byggskyltning
• Varselskyltning
• Utrymningsskyltning
• Tekniska försörjningssystem
• Fastighetsadressering 
• Invändig skyltning 

Den här skylthandledningen behandlar i detalj de 
skyltar som KTH kan kontrollera. De övriga skylt-
system som är reglerade från andra instanser 
nämns bara kortfattat och hänvisas vidare till den 
dokumentation som styr dessa. Trafikskyltning, 
utrymning och tekniska försörjningssystem är de 
skyltsystem som har en annan reglering. De kvar-
varande, vägvisning, byggskyltning, fastighets-
adressering och invändig skyltning kommer att 
ingående beskrivas i denna KTH:s skyltbeskriv-
ning.

Vägvisning – Fysiska system 
Planeringen av de fysiska skyltsystemen görs med 
förbehåll åt flera håll. Inom området finns inte bara
KTH:s egna fakulteter utan även externa företag 
och högskolor. Dessa har naturligtvis önskemål om 
utformning och funktion. Intentionen är att få alla 
dessa intressenter att samverka med de åtgärder 
som KTH: skylthandledning föreslår. 

Trafikskyltning
Skyltar längs gator och vägar styrs av trafikför-
ordningen och är tydligt beskriven på Transport-
styrelsens hemsida. Reglementet kring vägmärken 
finns i Transportstyrelsens författningssamling 
TSFS 2010:171. Denna skyltning omfattar has-
tighet, parkering och vissa vägvisare. 

Varselskyltning
Denna skyltning påverkar inte vägvisningen i all-
mänhet, men är av yttersta vikt för berörd personal 
och skall utföras enligt de riktlinjer som är fastlag-
da i den Svenska standarden [SS 3611]. 
Arbetsmiljöverket [AFS  1997:11 och 2008:13 
Skyltar och signaler]

Utrymningsskyltning
Utrymning är en typ av hänvisningsskyltning som 
är viktig men som till största del finns i 
fastigheterna. Det som kan beröra de utvändiga är 
de uppsamlingsplatser som behöver markeras på 
några olika platser i området. Utrymningsskylt-
ningen regleras av bygglagstiftningen. BBR 2012 
5:341, samt AFS [ AFS 2009:2 §80-82].

Tekniska försörjningssystem
Alla tekniska system skall märkas enligt gängse 
reglemente. Orienterbarheten kring tekniska sys-
tem är viktigt när de blir så omfattande som de är 
inom KTH:s område. Reglerna som styr tekniska 
system är flera dels AMA och (YTB) märkning och 
SS ( Svens standard )

Fastighets adressering
En tydligt och lätt hanterbar adressering av fastig-
heter och entréer är fundamental för att besökare 
och verksamma människor inom området skall 
kunna finna vägen till sitt mål. 

Invändig skyltning 
Invändig skyltning är lika komplex som den utvän-
diga och kräver omsorg då den skall vara mycket 
flexibel i service och uppdatering då lokaler och 
kontor ofta skiftar funktion. ( Del 3 – Invändig 
skyltning )
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Planering och anskaffning

Riktlinjer
KTH:s skyltriktlinjer ligger till grund för planering
och beställning av skyltning. Dokumentet är fram-
taget för att organisera planeringen och hante-
ringen av skyltningen i området.

Temporära skyltar
Skyltning som är temporär är stundvis nödvändig
och skall även då vara estetiskt utformad. Till-
handahållandet av eventuella sådana kan ske
centralt genom kontakt med KTH GVS/SRF, till
exempel gatupratare, hänvisnings-stolpar, och
affischtavlor. Övrig temporär skyltning som
handskrivna papper skall inte förekomma.

Områdesgemensam utformning
KTH:s område strävar efter att få en estetisk
helhet och framstå som välorganiserat
utbildningssäte. Det är därför av vikt att
skyltningen för de olika lokalerna med ibland 
utomstående hyresgäster har en grundläggande 
grafisk identitet. Samråd tidigt i förändringsfasen 
mellan dessa hyresgäster och KTH GVS/SRF-
Fastighetsgrupp är nödvändigt för att undvika 
konflikt.

Ny- och ombyggnation av fastigheter leder till
behov av ny skyltning. Planering av omfattning och
placering görs i samråd med fastighetsägare, arki-
tekt och ansvarig person på KTH GVS/SRF-
Fastighetsgrupp. En plan över skyltningen
utvändigt och i fastigheten skall upprättas. Detta
skyltprogram ligger till grund för planeringen.

Godkännande
Alla skyltar skall godkännas av KTH GVS/SRF-
Fastighetsgrupp. Vissa skyltar kräver bygglov
vilket görs i samråd med KTH GVS/SRF-
Fastighetsgrupp.

Bygglov
Bygglov söks hos Stockholms stadsfastighets-
kontor.
Skyltar som skall sökas lov för:
• Fasadskyltar
• Stora hänvisningsskyltar längs vägar och stråk 
• Fasadhängda skyltar i större format. 
• Stolpar med hänvisningsspilar som är fast 

placerade.

Områdesgemensam utformning
KTH:s  område strävar efter att få en estetisk helhet
och framstå som välorganiserat utbildningssäte. 
Det är därför av vikt att skyltningen för de olika 
lokalerna med ibland utomstående hyresgäster har 
en grundläggande grafisk identitet. Samråd tidigt i 
förändringsfasen mellan dessa hyresgäster och 
KTH GVS/SRF- Fastighetsgrupp.är nödvändigt för 
att undvika konflikt.

Upphandlingsdokument
Gemensamma upphandlingsmallar är ett steg i att 
se till att områdets övergripande estetik upprätt-
hålls. 

Lathund
• Planering i samråd med KTH GVS/SRF-

fastighetsgrupp.
• Alla skyltar skall godkännas.
• Grafiska riktlinjer skall kontrolleras före ut-

formning.
• Bygglov skall sökas.
• Temporära skyltar skall godkännas. 
• Lokalt ansvarig för varje fastighet/institution.
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Kostnadsansvar och skötsel

Investerings- och kostnadsansvar för skyltningen i
nyproduktion ingår oftast i byggprojektet. Utvändig
hänvisningsskyltning ligger på fastighetsägarens
försorg och regleras av avtal mellan Akademiska
Hus och KTH.

Hyresgäster
Hyresgäster som inte är en del av högskolan skall 
följa skyltprogrammet. Skyltprogrammet har fri-
hetsgrader som bör tillfredsställa avvikande öns-
kemål i fråga om utformning av fasad skyltning och
hänvisning internt. Kostnad för skyltningen betalas
av hyresgästen direkt eller regleras genom hyres-
avtalet.

Kompletteringar
För komplettering, ändringar och skötsel ansvarar 
KTH:s Universitetsförvaltningen Miljö- och bygg-
nadsavdelningen om inget annat överenskommits. 

Beställning av skyltar                                             
Rätt att avropa enligt avtal med skyltleverantör har
GVS/SRF.
KTH:s skolor har rätt att avropa direkt mot
skyltleverantör endast i det fall det gäller skyltar
inom skolans egna lokaler.
All skyltning skall godkännas av GVS/SRF-
Fastighetsgruppen.
Vid ny- och ombyggnation samordnar GVS/SRF
planering och införskaffning av skyltar.

Förvaltning
Ansvar se respektive skylt.

GVS/SRF = 
Gemensamt verksamhetsstöd/
Hållbarhet, Fastigheter och Service

Lathund 
• Fasadskylt – brukaren enligt överenskommelse
• Allmänna orienteringstavlor - fastighetsägaren
• Adressnummerskylt - fastighetsägaren

                                                                                             

.

Litterering av skyltar
All skyltning har ett specifikt littera för att göra det 
möjligt för effektiv och enkel beställning. Vid 
beställning anges litterat, antal samt den önskade 
ingående informationen på skylten. Närmare 
beskrivning om skyltens utformning finns vid 
respektive skyltbeskrivning.

Utvändig skylt 
Nummerserie 

Typ / Utförande

UT - 01 – A Entréinformation

UT - 02 – A, B Hänvisning stor

UT - 03 – A, B Hänvisning standard

UT - 04 – A, B Hänvisning liten

UT - 05 – A Hänvisning flaggskylt

UT - 06 – A Entréskylt

UT - 07 – A, B Entrénummer

UT - 08 – A, B Målpunkt                           

UT - 09 – A Informationsskylt

UT - 10 – A Trafikhänvisning

UT - 11 – A Varselskyltning

UT - 12 – A Taktilskylt
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Generell skyltplacering

Placeringen av skyltar i området kräver en över-
gripande metodik. Ett antal punkter måste beaktas 
vid placeringen så att en helhet upprätthålls över 
tid

Visuellt tillgänglig- vilka avstånd skall skylten 
läsas ifrån?
Skyltar för orientering skall ha ett visuellt läs-
avstånd på minst 10 meter. Placeringen skall därför
göras så att de inte skyms av buskage eller annat. 
Belysningen av skylten skall också beaktas. Är  
skylten lysande i sig själv eller kan kringvarande 
belysning vara tillräckligt? Finns det något som kan
blända eller störa intilliggande lokaler?

Fysiskt tillgänglig, är det en taktil skylt?
Skall skylten kunna läsas taktilt måste den vara 
tillgänglig fysiskt, vilket gör att inga kanter eller 
svårtillgängliga markbeläggningar får finnas fram-
för skylten. Starkt lutande partier bör undvikas då 
det kan motverka tillgängligheten. En hårdgjord 
slät yta bör därför finnas framför skylten. Tänk 
även på hur städning och snöröjning sköts så att 
den inte störs av skyltens placering. Storleken på 
ytan framför bör vara minst  1,5 x 1,5 m.

Kräver skylten skyltlov?
Stora skyltar kräver generellt skyltlov om de skall 
placeras på mark som är planlagd. Skyltlov söks 
hos Stockholms stads stadsbyggnadskontor. 
Beskrivande dokument över vilka skyltar som har 
skyltlovsplikt finns att tillgå på stadsbyggnads-
kontorets hemsida. Det är fördelaktigt att göra ett 
generellt skyltlov över hela området när skyltar 
uppdateras eller skall nyplaceras. Det generella 
skyltlovet kan sedan refereras till när tillkommande
skyltar behöver placeras ut, vilket förenklar och 
förkortar hanteringen.
 
Vems är marken?
Kontrollera vem markägaren är så att skyltlovet 
görs utifrån rätt premisser. 

El och kabelanslutning.
Skall skylten vara ansluten till el för belysning? 
Planera anslutning så att entreprenaden stör 
tillgängligheten på minsta sätt.

Skyltning som placering på fasad.
Skyltar kan placeras på fasad eller mur om möjligt. 
Hänsyn tas till ovan riktlinjer för tillgänglighet och 

belysning. Måttbegränsningar för tillgängliga 
skyltar är lika för fristående som väggplacerade 
hänvisningsskyltar.

Lathund
• Skyltlov måste sökas.
• Markägare kontrolleras.
• Avstånd och siktlinjer kontrolleras.
• Tillgänglighet avvägs.
• El- & kabeldragning görs samordnat.

Tillgängligt område ger möjlighet till att mötas

och  vända  en rullstoll framför skylten.
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Generellt om skyltutformning 

Grafik i invändig skyltning följer samma riktlinjer 
som den utvändiga hänvisningen i  KTH:s skylt-
program. Det är samma typsnitt som används och 
som i stort används på samma sätt. Vit eller svart 
bakgrund och med vit eller svart text som står stor 
kontrast mot dessa. Storlekarna varierar 
naturligtvis då de måste anpassas till skalan 
interiört.

• Svarta skyltar med tydlig vit text.
• Vita skyltar med tydlig svart text.

För att skyltning skall kunna fungera på ett till-
fredsställande sätt bör grafiska element vara väl 
avvägda och tydliga. Genom att ett begränsat antal 
delar varierat används nås ett fullgott resultat. 

Lathund
• Skyltytor i vitt eller svart.
• Färger förekommer inte mer än på logotyper.
• Logotyper används sparsamt. 
• Symboler används sparsamt.

Läsavstånd
Tydligheten i skyltning bestäms av respektive skylts
läsavstånd. Läsavståndet beräknas genom att ta 
höjden på texten och multiplicerat med 500 för 
max avstånd för god syn, respektive 250 för 
avstånd med något begränsad syn. Däremellan bör 
läsbarhetsgraden sättas. Beroende på vad som skall
skyltas kan den övre eller undre gränsen vara 
rådande. 
 
Logotyphantering för företag
Generellt används inte företagslogotyper i 
hänvisande skyltar. Företagslogotyper används på 
skylt vid entré. 
KTH:s logotyp förekommer på alla register- och 
orienteringstavlor på topplamellen.
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Typsnitt

För print används ”The Sans” ett linjärt typsnitt 
med tydliga och lättlästa bokstäver med öppna 
former samt en dynamisk karaktär som tilltalar 
ögat. Samtidigt är typsnittet tillräckligt statiskt och 
okomplicerat för att fungera även som ett taktilt 
typsnitt. The Sans fungerar både som positivt och 
negativt typsnitt utan att tappa något i sin tydliga 
karaktär.
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Logotyp

KTH:s logotyp har restriktioner som skall följas.

• Runt logotypen ska det finnas en frizon, som 
mäts och är lika med kronans bredd. Frizonen är 
mini-miavståndet till annan grafik, text eller bild.
Syftet är att säkra igenkänning av logotypen och 
att eventuella tillägg, adresser eller dekorer inte 
ska uppfattas som en del av logotypen. Samma 
minimiavstånd gäller till ytterkanterna på det 
material där logotypen ska placeras. Minsta 
tillåtna storlek på logotypen är 

• 15x15 mm för print.
• Där andra logotyper skall samverka skall 

utrymmet mellan logotyperna vara en kronbredd.
• Den blå versionen av logotypen är vår primära 

och det är den som främst ska användas i all vår 
kommunikation. I undantagsfall som vid 
trycktekniska begränsningar så kan den svarta 
logotypen användas. 

• Båda logotyperna ska primärt användas mot vit 
bakgrund.

• Fullständiga riktlinjer kring användandet 
av logotypen finns hos KTH Kommunika
tionsavdelning.
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Symboler

Hänvisningsskyltning har som mål att vara snabb 
och tydlig. Användandet av symboler är då själv-
klar. KTH:s skyltning använder ett fåtal för att inte 
göra skyltningen plottrig. Symboler används i 
huvudsak enskilt men kan förekomma tillsammans 
då flera funktioner är belägna i samma riktning. 

Lathund
• Följ placeringsavstånden.
• Inga andra symboler än dessa får användas.
• Symboler används i kontrasterat utförande 

gentemot bakgrunden.
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Tillgänglighet

I och med uppdatering av hela skyltprogrammet 
inom KTH måste tillgänglighetsaspekten tillgodo-
ses. Områdets mer offentliga karaktär skapar ett 
stort flöde av personer med skiftande möjligheter 
vilket beaktas i utformningen av informations-
skyltningens fysiska form och placering. 

Synhandikapp
Skyltningen tillverkas utifrån optiska förutsätt-
ningar som tillmötesgår dagens reglemente. Den 
generella skyltningen utförs med svart och vitt. 
Texten görs med ett linjärt typsnitt som är tydligt 
och lättläst. Storlekar är valda så att man ledigt kan
läsa skylten på ett avstånd av 2-10 m. 
Taktil/reliefskyltning görs enligt riktlinjer från SRF
[Synhandikappades riksförbund]. Entréadresser 
kompletteras med reliefskyltar där det är möjligt. 

Utformning
Reliefskyltning utförs på följande sätt:

• Upphöjda linjära bokstäver med en versalhöjd 
på 15 mm och upphöjd med 1,5 mm. 

Förbehåll om placering
Många av KTH:s entréer har en utformning som 
inte är tillgänglig. Därtill är portar och dörrar ut-
formade på sådan sätt så att placeringen av en 
taktil skylt försvåras. Avgörande från ansvarig 
person får råda om vad som skall vara ledande i 
fråga om tillgänglighet eller antikvariska hänsyn.

Lathund 
För att skyltningen skall kunna fungera för 
berörda måste de placeras utefter vissa riktlinjer:
• Ovankant på skylt bör inte överstiga 1600 mm 

och underkant understiga 1300 mm från mark.
• Skylten placeras så att den är uppenbar för 

besökaren. 
• Skylten placeras så att det inte finns några 

hinder eller uppstickande kanter framför.
• Svarta bokstäver på vit botten placeras så att de

är tillgängliga både visuellt och taktilt i de 
situation när reliefskyltning anbefalles.

• I vissa fall kan ledstråk vara önskvärt.

Beskrivning av reliefskylts utformning

Höjdplacering på vägg och tavla
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Funktionshinder
Skyltning såväl som vägen bör följa samma till-
mötesgående riktlinjer. Områdets beskaffenhet gör 
att alla gångstråk inte är helt tillgängliga med 
rullstol eller för personer med nedsatt rörelse-
förmåga. Det är i dessa fall god sed att markera 
vägen som svårframkomlig. Lämplig symbol place-
ras på hänvisande skylt. Skyltar som har taktil in-
formation skall vara tillgängliga för rullstol och 
gående med stöd. I vissa situationer kan ledstråk 
behövas och i dessa fall föreslås att de placeras 
kring huvudentrén och infocentrat och leder fram 
till informationstavlan och vidare till reception. 
Viktigt också att se till att det inte finns hindrande 
kanter och nivåskillnader som kan skapa problem i 
framkomlighet. Ledstråkets utformning görs i 
samarbete med arkitekt och beställare utifrån 
gällande reglemente för bästa resultat. [ Boverkets 
riktlinjer och BBR ]

Fördjupad information
Områdets orienteringsskyltningen kan komplet-
teras med adressering för digital information över 
internet. Idag används QR-koder som skannas av 
smartphones och vidarekopplar till områdets web-
baserade information så att kartor och annan 
orienteringsinfo kan visas i telefonen eller det 
kommunikationsverktyg som används. Det ger 
möjlighet till flera informationslager som ökar 
tillgängligheten på flera sätt. Utomstående applika-
tioner som översättning, taltolkning och vägvisning
ända fram till målet finns att tillgå men ligger utan-
för KTH:s ansvars område.

Teknikutveckling
Om digitalskyltning visar sig bli en mer lättillgäng-
lig teknik både ekonomiskt och administrativt bör 
det utredas och integreras i områdets skyltning. 
Tillsvidare är detta inte inom ramarna för det över-
gripande programmet. 

Svårtillgängligt trappa

Svårtillgänglig väg

QR-kod ( www.KTH.se )
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Orienteringsprincip

Området är organiserat enligt samma princip som 
den övriga staden. Alla institutioner, företag eller 
andra skolor har en faktisk gatuadress. Adressen är 
tydligt utmärkt vid respektive entré. Områdets ga-
tor och stråk skall ha tydliga skyltar som adresserar
namnet och kvarterets nummerserie enligt tradi-
tionellt tillvägagångssätt. För att förtydliga finns 
det ett antal hänvisande skyltar som redovisar och  
visar mot de entréer och lokaler som ligger dolt i 
förhållande till positionen skylten är placerad på. 
 
Gator och vägar
Naturliga leder för alla trafikanter är tydligt mar-
kerade både fysiskt och på kartan. 

Stråk
Inofficiella stråk och stigar som är naturliga när 
man dagligen rör sig i området. Dessa är inte alltid 
fullständigt tillgängliga och bör därför märkas med 
symbol om det finns lättare hinder eller är ofram-
komliga. Ett antal skyltar kan markerar dessa stråk 
på de platser där det är visuellt otydligt hur man tar
sig vidare.

Entréer - adresser
Adresser är dörrar eller entréer som har faktisk 
adressering gentemot stadsplanen. Dessa särskiljer 
sig från service och funktionsutrymmen som bara 
är tillgängliga för servicepersonal. Alla adresser 
skall finnas med på kartan och vara markerade på 
fastigheterna.  

Lokaler och hus
Vissa fastigheter har fått mer signifikanta namn 
eller huserar samlingssalar som används för ett 
brett spektrum av händelser och är därför marke-
rade med fasadskylt. ( Del 2 – Fasadskyltning )

Platser
I området finns tydliga mötes- och korsnings-
punkter som har namn officiellt eller inofficiellt. 
Dessa namn kan markeras med skylt på plats men 
förekommer inte alltid på den officiella kartan.
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Karta

Grundkarta med en svag differentiering av kulör på
fastigheter finns för att förtydliga de olika verksam-
heterna. Gator, vägar och dess entréadresser är 
utmärkt. Lokaltrafikens hållplatser och områdets 
parkeringar har också ritats in. Orienteringen av 
kartan är generellt vriden något föra att passa de 
olika skyltstorlekarna bättre. Detta gäller både ut- 
och invändigt monterade skyltar. En tydlig kom-
passros finns alltid med i bilden som visar norr. 
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Entréinformation & 
orienteringstavlor

Entréinformation
Denna skylt är den initiala informationspelaren 
som besökaren möter. Här skall området presen-
teras tydligt, fånga uppmärksamheten och beskriva 
området på ett tydligt och informativt sätt. Ingå-
ende delar som är angeläget att besökaren möter är
logotyp, campuskarta, adresser och kontaktinfor-
mation och platser vidare information.

Skylten välkomnar besökaren och ger möjlighet att 
få en helhetsbild av området. Den ska samtidigt ge 
upplysning om kontaktnummer eller platser för 
information.

Utförande: Stor skylt som kan läsas på avstånd.
Plåtskylt med belyst karta och folierad text. Skylten
kan vara både enkel- eller dubbelsidig beroende på 
placeringssituation. Skylten skall behandlas så att 
klotter och applicering försvåras eller alternativt är 
lätt att avlägsna. Kartan monteras på baksidan av 
en tjock akrylskiva som monteras från framsidan.
Typ: Stomme i stål och aluminium.
Färg: Stomme svart, grundyta svart med vit text, 
karta enligt original.
Typsnitt: The Sans.
Textstorlek: Versalhöjd 60, 40, 30, 25 mm.
Skyltstorlek: Entréinformation 1100 x 2140 mm. 
Montering: Fristående montering i fundament. 
Fundament: Stabilt gjutet fundament som tål 
markens rörelser och skyltens vindlaster. Funda-
ment med el- och kabeldragning. 
Belysning: Belysningsarmatur i ovankant.
Läsavstånd: Synlig på håll ca 30 m, information 
läsbar på 1-3 meter.

För tillverkningsunderlag se ritning: 
• UT-01-A
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Entréinformation UT-01-A
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Hänvisningsskylt

Stora skyltar som vid korsningar hänvisar till de 
adresser som finns i förlängningen. Dessa skyltar är
visuellt synliga över ett större avstånd. Utform-
ningen länkas till de skyltar som finns vid entré-
erna så att en estetisk helhet uppnås. Gatans num-
rering och namn placeras överst på de svarta ytan 
skrivet med vit text. Nedanför denna kommer de 
hänvisande vita lamellerna som hänvisar till de 
övriga adresserna. Här kan antalet adresser variera 
kraftig vilket föranlett att det finns tre storlekar av 
skylten att välja mellan.

Utförande: Stor skylt som kan läsas på avstånd och
tydligt visa vidare till dolda adresser. Skylten kan 
vara både enkel eller dubbelsidig beroende på 
placeringssituation. 
Alternativ 2 skyltens görs med underdel ( nedanför 
lamellerna ) utan täckplåt. Stommen målas svart.
Typ: Stomme i stål och aluminium lameller med 
vikta kanter och printad folie. Lameller infästs dolt.
Färg: Stomme svart glansvärde 35, skyltyta svart 
med vittext, vita lameller med svart text.
Typsnitt: The Sans.
Textstorlek: Versalhöjd 60, 40, 30, 25 mm.
Skyltstorlek: Stor modell 1300 x 2660 mm. 
Standard 1100 x 2220. Liten 1100 x 1670 mm.
Montering: Fristående montering i fundament. 
Fundament: Stabilt gjutet fundament som tål 
markens rörelser och skyltens vindlaster. 
Kabeldragning inkluderas om belysning behövs.
Belysning: Belyst vid situationer när kringvarande
belysning inte räcker till. Kräver planerad 
eldragning. IP 55.
Läsavstånd: 12 meter, synligt från 30m

Konstruktionssnitt 
För att få en skylt som är oberoende av leverantör 
har följande konstruktion valts. Denna är enkel och
robust och ej patenterad så att alla entreprenörer 
har möjlighet att följa ritningen. 
• Röda delar är stålkonstruktion

Svarta/ grå delar är aluminiumplåtar.

För tillverkningsunderlag se ritning: 
• UT-02-A, B 
• UT-03-A, B 
• UT-04-A, B  
•

Alt 1: Skylt helfront.          Alt 2: Skylt synliga ben.
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Hänvisningsskylt - stor UT-02-A, UT-02-B
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Hänvisningsskylt - standard UT-03-A, UT-03-B
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Hänvisningsskylt - liten UT-04-A
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Hänvisning flaggskylt

Utflaggande skyltar som hjälper till att visa vägen 
mot avlägsna mål, platser och stråk. Färgsättningen
skiljer skylten från gatuskyltarna för att markera 
att det rör sig om något annat. Tydligheten är lik-
värdig.  Den något mindre storleken på texten rik-
tar sig till gång och cykeltrafikanter som oftast 
kommer lite närmare skylten än de som färdas i bil.

Utförande: Utflaggad skylt från stolpe. Stolpen kan
vara permanent placerad eller temporär beroende 
på vad som skall hänvisas till.
Färg: Stolpe svart pulverlackad, glansvärde 35, 
skyltyta svart med vit text.
Typsnitt: The Sans.
Textstorlek: Versalhöjd 60 mm.
Skyltstorlek: Höjd 140 mm, bredd min 675 mm.
Stolpe: Fyrkantsrör VKR 60 x 60 mm.
Montering: Montering i fundament. 
Belysning: Ingen belysning.
Fundament: Stabil fundament som tål markens 
rörelser eller med temporärt flyttbart fundament.
Läsavstånd: ca 22 meter.
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Hänvisning flaggskylt UT-05-A
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Entréskylt

Skylt vid var entré som har en eller flera avdel-
ningar eller institutioner med fast adress hit. 
Monteras i anslutning till dörr. Placeringen kan 
variera mellan direkt på vägg och i vissa situationer
där väggen inte är lämplig på svart stativ strax 
framför väggen.

Utförande: Svart skylt med vita lameller och 
belysning. Stålbaksida med belysning i ovankant. 
Plåtlameller med vikta kanter och folierad text.
Färg: Vit med svart text. KTH logo i färg.
Typsnitt: The Sans.
Textstorlek: 26 och 22 mm.
Skyltstorlek: Bredd 750 x höjd 550 mm.
Montering: På fasad enligt ritning och tillgäng-
lighetskrav. Montering på distans 30 mm. Dold 
infästning. All kabeldragning på fasad skall målas i 
fasadfärg.
Belysning: Belysning med LED-list och inbyggd 
transformator. Belysningen skall vara IP 55.
Fundament: Vid behov av stativ skall fundament 
användas. Rekommenderat standard betong-
fundament för fyrkantsstolpe 60x60 mm med 
gummimuff. Glansvärde 35.
Läsavstånd: Ca 12meter.

För tillverkningsunderlag se ritning:
• UT-06-A

Befintlig placering.

Befintlig placering på stativ.
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Entréskylt UT-06-A

27
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Entrénummer

Entrénummer appliceras på fasad så att det tydligt 
kan avläsas var i nummerordningen man befinner 
sig. Skylten används i situationer där det finns en 
passiv adressering. Vid en frekvent använd entré 
som inte har institutioner eller andra avdelningar 
som är kopplade direkt till den. I vissa situationer 
kan gatunamnet komplettera numret.

Utförande: Plåtskylt med vikta kanter och folierad 
text.
Färg: Vit med svart text. 
Typsnitt: The Sans.
Textstorlek: Versalhöjd  70 mm.
Skyltstorlek: Endast nummer, bredd 300 x höjd 
180 mm. Hela gatuadressen, bredd ca min 600 x 
höjd 180 mm.
Montering: På fasad. Dold infästning. 
Läsavstånd: ca 30 meter.

UT-07-A, UT-07-B

28

UT-07-A

UT-07-B



Plats och målpunkt

Dessa skyltar är till för att officiella eller inofficiella 
namn som florerar i området skall kunna synlig-
göras. Namnen finns ej markerade på karta utan 
detta blir den enda bekräftelsen på benämningen. 
Färgsättningen skiljer skylten från standardgatu-
skyltar för att tydliggöra att det rör sig om något 
annat. 

Utförande: Plåtskylt med vikta kanter och folierad 
text.
Typ: Monterad stolpe eller vägg.
Färg: Svart pulverlackad stolpe, skyltyta svart med 
vit text. Glansvärde 35.
Typsnitt: The Sans.
Textstorlek: Versalhöjd 44 mm.
Skyltstorlek: Höjd 120 mm, bredd min 675 mm.
Montering: Fristående montering i fundament 
alternativt på vägg. 
Belysning: Ingen belysning.
Fundament: Stabil fundament som tål markens 
rörelser.
Läsavstånd: ca 18 meter.

För tillverkningsunderlag se ritning:
• UT-08-A Plats och målpunkt (stativ)
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UT-08-A, UT-08-B
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Informationsskylt

Skyltar som på ett informativt sätt beskriver huset, 
platsen eller konstverket i ett kortare stycke. Det 
kan vara ur ett historiskt perspektiv eller annan 
minnesvärd beskrivning. 
Skyltarna finns utspridda över hela KTH:s område. 
Utformningen tar upp den tidigare formen och 
låter den leva vidare. Monteringen sker i första 
hand direkt på fasad.

Utförande: Plan tjock aluminiumskylt som  
anodiseras. Texten etsas ned i ytan för god 
hållbarhet och fylls med färg. 
Färg: Mattsvart med vit text och logotyp.
Typsnitt: The Sans, storlek enligt ritning.
Skyltstorlek: 330 x 250 mm. Tjocklek 6 mm.
Montering: På distans på fasad ca 12 mm. 
Monteringen sker dolt. I vissa fall kan stolpe med 
vinklad skylt ( 45 grader ) placeras fristående. 
Stolpe: 60 x 60 mm kvadratprofil. Pulverlackad i 
svart för hög god väderbeständighet enligt riktlinjer
för måleri i skandinaviskt klimat. 
Fundament: Standardfundament för 60 stolpe 
med insatsmuff för kvadratisk rör.

Nuvarande leverantör är: 
Holmquist sign
Rotemannavägen 5
145 57 Norsborg
08 681 89 90
                                              
För tillverkningsunderlag se ritning:
• UT-09-A   Infoskylt (stativ)

Befintlig skyltning
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Informationsskylt UT-09-A

32



Byggskyltning allmänt

Skyltning kring byggnation är angeläget att den 
fungerar då det skapar förändring av den gängse 
strukturen i trafik och gångstråk.

De delar som berörs är:
• temporär förändring på orienteringskarta
• trafikhänvisning
• varselskyltar
• information byggskylt
• kompletterande vepor och byggavskärmnings 

dekorationer

Orienteringskarta
Genom att direkt vid byggstart beskriva för-
ändringen på orienteringskarta kan många 
missförstånd och irritation undanröjas. 

Trafikhänvisning
Byggtrafiken är tung och stundvis mycket intensiv. 
Där för skall den markeras med trafikhänvisning 
för det ändamålet. Orange skyltar med pilhänvis-
ning placeras för bästa framkomlighet. Skyltarna 
kan förstärkas med förtydligande text för bygget. 
Se beskrivning. Trafikskyltning

Varselskyltning
Dessa skyltar skall utföras enligt svensk standard 
och placeras på tydligaste sätt för bygg- och 
räddningspersonal samt passerande. Varsel-
skyltning i byggsammanhang är:

• Gas och brandfarliga vätskor
• Temporära elinstallationer
• Kranar och rörliga delar
• In- och utfart från byggområden

Fler kan förekomma.

Se beskrivning.  Varselskyltning

Byggskylt och vepor

Traditionell byggskylt bör placeras vid bygget för 
att informera om vad som sker och ge byggare och 
beställare möjlighet att presentera sig. Här finns 
även möjlighet att visa kontaktinformation och lista
underentreprenörer. Byggskyltningen utförs som 
en stor tavla eller vepa i sådan skala att den är tyd-
ligt läsbar på ett stort avstånd beroende på plats 
och behov. 
Byggskyltningen tas fram i samråd mellan 
fastighetsägare och KTH.

Fristående vepor
Vepor används med fördel som fördjupande 
information eller lättsamma meddelande kring 
byggnadens kommande funktion. Dessa kan 
monteras på byggstängsel och byggbodar eller 
andra objekt inom eller kring byggområdet som 
kan täckas med fördel för insyn i bygget.
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Trafikhänvisning

Trafikskyltning utformas enligt trafikverkets rik-
tlinjer och placeras där det är nödvändigt att för-
stärka Stockholm stads trafikskyltning.

Hänvisande skyltar för trafik är prioritet i tidigt 
skede vid byggnation för att undvika konflikter 
mellan den vardagliga trafiken och bygget. Om-
rådet har ett stor antal besökare både gående, 
cyklister och bilister som bör respekteras i sin 
önskan om trygg färdväg. Arbetsskyddslagstift-
ningen kräver också idag att detta märks ut på ett 
tydligt sätt.

Orange skyltar: Pilhänvisning placerade i den rikt-
ning som önskas. Skyltarna kan förstärkas med text
för bygget. 
Omdirigerande skyltar: Orange skyltar enligt 
trafikverkets standard kallade ”lokaliseringsskyltar 
för hänvisning”.
Hänvisande färdriktningsskyltar : Hanterar 
trafikflödet. 
Övriga skyltar: används efter bedömning och i 
standardutförande. Om andra skyltar skulle be-
hövas så finns dessa att tillgå på transportstyrel-
sens hemsida, se nedan.
 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Vagmarken

UT-10-X

Färdriktning vid omledning

Omdirigerande skyltar

Mötande och väjande trafik

Begränsningar

34



Varselskyltning

Skyltning för att förebygga skador och olyckor skall 
tydligt utföras. Genomströmningen av människor i 
området gör att olyckstillbud kan bli mycket om-
fattande om de inte följs. Arbetsskyddslagstift-
ningen har krav på att detta utförs vid byggnation 
är det entreprenören som skyltar sin verksamhet. 
Oberoende av parts ansvar skall det kontrolleras så 
att det utförts på korrekt sätt.

Skyltning skall utföras enligt svensk standard och 
placeras på tydligaste sätt för bygg- och räddnings-
personal samt passerande. Områden som varsel-
skyltning oftast berör i byggsammanhang är:

• Gas och brandfarliga vätskor
• Temporära elinstallationer
• Kranar och rörliga delar
• In- och utfart från byggområden

Fler kan förekomma.

UT-11-X
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Taktil skylt

Skylt som kompletterar entréskyltningen med in-
formation om adressen med relieftext. Skylten pla-
ceras direkt på dörr eller vägg och då på handtags-
sidan så att den blir uppenbar för dem med behov 
för skylten. Utformningen av reliefskyltar bör följa 
SRF:s rekommendationer för storlek av text.  

Utförande: Vit skylt med svart text och punktskrift 
enligt. SRF:s rekommendationer. Alla delar på 
skylten skall vara utförda så att det försvårar för 
vandalism av bokstäver.
Färg: Vit botten med svart text. 
Typ: Plastskylt i god kvalité enligt standard.
Montering: Monterad på fasad eller dörr. Byggnad-
santikvariska hänsyn tas till fastigheten.
Storlek: Höjd på lamell 60 mm bredden varierar 
beroende på textlängd.
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Taktil skylt UT-12-A
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