
 

     

                                                                             

Denna sida skall tas bort i produktionen

                   

s

                                                 

Skyltning på KTH
Planering och beskrivning

Del 3 Invändig skyltning – 2019

 



                                                                                                                                                              
2

Skyltning på KTH – Planering och beskrivning – Del 3 Invändig skyltning - 2019



Innehåll

Del 3 - invändig skyltning

4 Bildindex
7 Inledning
8 Planering och anskaffning
9 Generellt om skyltutformning
10 Typsnitt
11 Logotyp
12 Originalsymboler 
13 Tillgänglighet
14 Entréskyltar
15 • Enkelradigt register
16 • Dubbelradigt register
17 • Trippelradigt register
18 Brukarregister – hiss och trapphus
19 • Utvändigt hiss och trapphus A3
20 • Utvändigt hiss och trapphus A4 
21 • Invändigt i hiss A4
22 Anslagstavla
23 • Anslagstavla beskrivning
24 Undervisningslokaler
25 • Beskrivning
26 Möbleringsplan
27 • Beskrivning
28 Akrylskylt
29 Dekal - felanmälan
30 Personrum / flerpersonrum
31 • Beskrivning
32 Serviceskylt
33 Institution och avdelningsskylt
34 Folieskylt på glas
35 Metallskylt, specifik lokal / aula
36 Pentryskylt 
37 Hänvisning invändigt
38 • Beskrivning
39 Symbolskylt
40 • Beskrivning
41 • Beskrivning
42 Flaggad symbolskylt
43 • Beskrivning
44 • Beskrivning
45 Temporär skylt
46 • A4 och A3
47 • Affisch
48 • Roll-up
49 • Gatupratare
 

Bilaga ritningar:

• Entréskyltar Enkelradigt – IN-01-A
• Entréskyltar Dubbelradigt – IN-01-AA
• Entréskyltar Trippelradigt – IN-01-AAA
• Brukarregister – IN-02-A3
• Brukarregister – IN-02-A4
• Anslagstavla med & utan dörr – IN-03-A
• Undervisningslokal – IN-04 
• Möbleringsplan – IN-05
• Temporär skyltstativ – IN-13-A4/A3
• Temporär skyltram – IN-14-A

Dokumentmallar:
                          
• Entréskyltar – IN-01-A
• Brukarregister – IN- 02-A
• Brukarregister – IN-02-B
• Brukarregister – IN-02-C
• Personrum – IN-06-A
• Personrum – IN-06-B

Finns att ladda ned från KTH:s intranet.

Snabbsökning i bildindexet
Bildindexet ger överblick över skyltarna och hjälper
till att guida till rätt skylt. Skyltarnas litterering 
uppges vid beställning och är i vissa fall kopplade 
till en worddokumentmall. För att förenkla beställ-
ningsprosessen skall beställaren själv kunna skriva 
in önskad text och göra vissa skyltuppdateringar 
och beställningar.                                                             
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Bildindex * det finns ett malldokument
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Bildindex * det finns ett malldokument
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Inledning

Allmänt om invändig skyltning
För att skyltkedjan skall bli hel krävs att även den 
invändiga hänvisningen och informationen är 
fullständig och finns på de platser som förväntas. 
Invändigt är detaljgraden något mer förfinad, 
institutioner och avdelningar delas upp på våningar
och även i underavdelningar som tydligt adresseras
i entrérummet. Lärosalar och grupprum måste 
hittas på ett enkelt sätt tillsammans med alla de 
andra rummen och funktionerna som är officiella 
lokaler inom campusområdet. Funktionen av 
skyltningen inom campusområdet måste vara 
mycket tydlig, lätthanterad vid service och 
uppdatering samtidigt som den behöver vara 
robust och ha ett formspråk som kan leva över tid. 
Utöver detta förekommer det även seminarieverk-
samhet som också nyttjar lokalerna och har behov 
att temporärt kunna ändra rummets namn och 
funktion på ett enkelt sätt. Dokumentet har en 
beskrivande del och en bilagsdel med tillverknings-
ritningar i A3 format med högre detaljgrad än 
beskrivningen.

 

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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Planering och anskaffning

Riktlinjer
KTH:s skyltriktlinjer ligger till grund för planering
och beställning av skyltning. Dokumentet är
framtaget för att organisera planering och
hantering av skyltning i området.

Temporära skyltar
Temporär skyltning är stundvis nödvändig.
Tillhandahållandet av och framtagningen av sådana
skall ske centralt i samarbete med GVS/SRF. Övrig
temporär skyltning som handskrivna papper och
utskrifter skall inte förekomma.

Kostnadsansvar och skötsel
Skyltning i av skolan disponerade lokaler bekostas
av respektive skola.

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

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.

Invändig skylt 
Nummerserie 

Typ / Utförande

IN - 01 – A, B, C Entréskyltar

IN - 02 – A, B, C Trapphusskyltar

IN - 03 – A, B Anslagstavla

IN - 04 – A, B Verksamhetsskylt

IN - 05 – A, B, C, D, E                Möbleringstavla              

IN - 06 – Av, A2, Bv, Bs... Person/Flerpersonrum 

IN - 06 – Ev,Es Serviceskylt                

IN - 07 – V,S InstiutionAvdelningsskylt

IN - 08 – V,S Folieskylt                      

IN - 09 – R, M, K Metallskylt                       

IN - 10 – Pv, Vv, Ps, Vs Hänvisningsskylt

IN - 11 – (A-T)(s,v) Symbolskylt

IN - 12 – F (A-T)(s,v) Flaggad symbolskylt

IN - 13 – I (A4, A3) Skylt på fot i A4 ochA3

IN - 14 – A, B Temporär skyltra

IN - 15 – A Roll-up

IN - 16 – A, B Gatupratare

IN - 17 – A, B Pentryskylt
     

Lathund
• Planering i samråd med miljö & byggnadsavd. 
• All skyltning skall godkännas.
• Grafiska riktlinjer skall kontrolleras före 

utformning.
• Temporär skyltning skall godkännas. 
• Lokalt ansvarig för varje fastighet/institution 

bör utses.
• All nybeställning av skyltar skall märkas med 

littera, datum och beställarnamn så det går att 
härleda när de beställdes och av vem. 
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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.

Läsavstånd normal syn.

Läsavstånd begränsad syn.
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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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Originalsymboler

Hänvisningsskyltning har som mål att vara snabb 
och tydlig. Användandet av symboler är då själv-
klar. Symboler används i huvudsak enskilt men kan
förekomma tillsammans då flera funktioner är 
belägna i samma riktning. 

Riktlinjerna för användningen är:
• Inga andra symboler än dessa får användas.
• Symboler används i kontrasterat utförande 

gentemot bakgrunden.
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Tillgänglighet

Förbehåll kring reliefskyltning och placering
Många av KTH:s entréer har en utformning som 
inte är tillgänglig. Därtill är portar och dörrar 
utformade på sådan sätt så att montering av en 
reliefskylt försvåras. Avgörande från ansvarig 
person får råda om vad som skall vara vägledande: 
tillgänglighet eller antikvariska hänsyn.

Synhandikapp
KTH:s skyltning tillverkas utifrån optiska förut-
sättningar som tillmötesgår dagens regelverk. Den 
generella skyltningen görs i svart och vitt. Texten 
görs med ett linjärt typsnitt enligt KTH:s grafiska 
program. Storlekar skall utformas så att man ledigt 
kan läsa skylten på ett avstånd av 1-5 m. När taktil 
eller reliefskyltning används görs den enligt rikt-
linjer från SRF [Synskadades Riksförbund]. 

Utformning av relief och Brailletext
Taktil / reliefskyltning utförs på följande sätt:
• Upphöjda linjära bokstäver med en versalhöjd 

på 15 mm och ett utskjut med 1,5 mm. 
• Bakgrunden skall vara i starkt kontrast.
• Brailletext / punktskrift används generellt inte 

på skyltningen med undantag för 
symbolskyltar och i flertalet hisskorgars 
manöverpaneler.

• Storlekar och tecken regleras av den svenska 
standarden för Brailleskrift.

• Relieftexter utförs som versala kompletterande 
texter på symbolskyltar.

•

Fysiska funktionshinder
Vägen till större informationsskyltning skall vara 
tillgängliga för rullstol och gående med stöd. I vissa
situationer kan ledstråk behövas. I dessa fall före-
slås att de leder fram till en central informations-
tavla. Viktigt är också att se till att det inte finns 
hindrande kanter och nivåskillnader som kan 
stoppa. Ledstråksutformning görs i samarbete med 
arkitekt och beställare utifrån gällande regler för 
bästa resultat. [ Boverkets riktlinjer och BBR ]

Lathund placering
• 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 bokstäverna på vit botten placeras så 

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

Relieftext storlek och utformning.

Brailletext utformning.

                                                                              

Höjdplacering på vägg och tavla.
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Entréskyltar 

Tydlig och fastighetövergipande tavla i generös 
skala. Registertavla över hyresgäster, institutioner 
och avdelningar som kan nåst från respektive entré.
Det är viktigt att dessa finns att tillgå i de stora 
entréerna som har en gatuadress. 

Litterering:
IN-01-A1 Enkelradigt register
IN-01-A2 Dubbelradigt register
IN-01-A3 Trippelradigt register
  
Utförande: Skyltram i metall som lackas. Inlagan 
monteras som hel skiva som fästs med kardborr-
band. Grafiken appliceras på ytan som hela ark 
plottade plastfolier. Dessa skärs efter ytans storlek.
Storlek: 
• Enkelradigt, 510 x 1200 mm. 
• Dubbelradigt 1000 x 1200 mm. 
• Trippelradigt 1500 x 1200 mm.
Färgsättning: Svart ram med skyltyta i vitt.
Grafik: Grafik enligt generell beskrivning där 
läsbarheten skall vara tillgodosedd. 
Montering: Skyltarna monteras på 10 mm distans 
med skruv, synliga skallar målas svarta. Skyltens 
ovankant på 2100 över golv och distans i sida till 
nästa skylt med 200 mm.

Tillverkningsunderlag se ritning: 
• Entreskylt Enkelradigt – IN-01-A1
• Entreskylt Dubbelradigt – IN-01-A2
• Entreskylt Trippelradigt – IN-01-A3

Malldokument:
Register > IN-01-A

Förvaltning:
Ansvar för uppdaterat textinnehåll:
GVS/SRF- Hantverkstjänster

KTH:s skolor ansvarar för att meddela
förändringar i textinnehåll till
GVS/SRF- Hantverkstjänster

Enkelradigt.

Dubbelradigt.

Trippelradigt.
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Enkelradigt – register IN-01-A
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Dubbelradigt IN-01-B
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Trippelradigt IN-01-C
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Trapphusskyltar  
Brukarregister i trapphus och hiss

Registertavlor monteras både in- och utvändigt i 
hiss. I vissa fall placeras de även i trapphus som 
används frekvent men som inte har någon officiell 
entréadress. Registret listar alla avdelningar i 
husets som har en adress knuten till porten / 
trappan.

Litterering:
IN-02-A Registerstorlek A3 

Utvändig hiss och i trapphus
IN-02B Registerstorlek A4 

Utvändig hiss och i trapphus
Används endast om A3 
ej får plats 

IN-02-C Invändigt hiss A4 

Utförande: Skyltram i metall som lackas. Skyltyta 
fästs med kardborrband mot ramen. Grafiken 
appliceras som plottade folie på skivan. 
Radinformationen redovisar endast institution, 
avdelning, lärosal, och viktiga funktioner. Inga 
personnamn får förekomma. Plan på lamell skall 
vara lika som i panel i hiss. Vid behov av fler rader 
än vad ett register klarar kompletteras med 
yterligare skyltram.
Storlek: Litet 230 x 375 / Stort 325 x 530 mm. 
Färgsättning: Svart ram  (NCS 9000 N) med  vit 
botten  (NCS S 0500 N) med svart text. 
Grafik: Grafik enligt generell beskrivning där 
läsbarheten skall vara tillgodosedd. 
Montering: Skyltarna monteras på distans 
( 10 mm ) med skruv, skallarna målas svarta. 
Skyltens ovankant skall vara på 1600-1700 mm 
över golv. Vid behov av flera skyltar monteras dessa
bredvidvarandra 20 mm i distans.

Tillverkningsunderlag se ritning:
• Brukarregister – IN-02-A
• Brukarregister – IN-02-B

Malldokument:
• Brukarregister – IN- 02-A
• Brukarregister  – IN-02-B
• Brukarregister  – IN-02-C

Förvaltning
Ansvar för uppdaterat textinnehåll:
GVS/SRF- Hantverkstjänster.

KTH:s skolor ansvarar för att meddela
förändringar i textinnehåll till
GVS/SRF- Hantverkstjänster.

                           

              

Brukarregister principiell utformning.
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Brukarregister
Utvändigt hiss och trapphus - A3 

IN-02-A
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Brukarregister
Utvändigt hiss och trapphus - A4  

IN-02-B
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Brukarregister
Invändigt hiss – A4  

IN-02-C
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Anslagstavla                                    

Anslagstavlan kan placeras i skiftande miljöer och 
kan kombineras med övriga skyltar och även 
monteras flera i serier. 

Litterering:
IN-03-A Anslagsyta
IN-03-B Glasad anslagsyta med lås

Utförande: Skyltram i metall som lackas. Inlagan 
monteras som hel skiva som fästs med 
kardborrband.  Rubriken printas på folie som skärs
efter topplamellens storlek. Anslagsytans botten-
material är av ”Bulletinboard” som är en lite 
tjockare linoliummatta ( 6 mm ) och fungerar både 
för nålar, häftstift och för tejp. Anslagstavlan kan 
kompletteras med glasade dörrar och lås. 
Storlek: 1200 x 1200 mm.
Färgsättning: Svart ram (NCS S9000 N) med grå 
inlaga (Forbo 2204, NCS S6500 N) för montering. 
Topplameller vita (NCS S050 N) med svart text.
Montering: Skyltarna monteras på 10 mm distans 
med skruv, synliga skallar målas svarta. Skyltens 
ovankant monteras på 2100 över golv. Skyltar 
monteras med distans i sida till nästa skylt med 
200 mm.

Tillverkningsunderlag se ritning: 
• Anslagstavla med och utan dörr – IN-03-A

                                                                                              

Anslagstavla. 

Anslagstavla med glasdörrar och lås.

                                                                                                                                                              
22

Skyltning på KTH – Planering och beskrivning – Del 3 Invändig skyltning - 2019



Anslagstavla Utan glasdörr IN-03-A
Med glasdörr IN-03-B
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Undervisningslokal

Skyltningen tillgodoser information utanför 
undervisningslokaler med namn och  
bokningsinformation. 

Litterering:
IN-04-A Anslagsyta

Alternativa placeringar för skylten
• Hörsal
• Övningssal
• Datorsal
• Grupprum för för studenter.

Anteckningsyta
• Anteckningsyta av whiteboardtyp.

Utförande: Skyltram i metall som lackas. Inlaga för
pappers i stående A5. Anteckningsyta av white-
board skall tåla att rengöras med lösningsmedel.
Storlek: Bredd 170 x höjd 273 mm.
Färgsättning: Metalldelar i svart (NCS S 9000 N) 
ram med informationsyta i vitt (NCS S 0500 N) 
med svart text.
Grafik: Grafik enligt generell beskrivning där 
läsbarheten skall vara tillgodosedd. 
Inlaga på papper: Utskrifter på papper enligt  
dokumentmall på A4 papper och klipps ned till A5 
mm format. Inlagan skall placeras i hållare av 
akrylplast.
Montering: Skyltarna monteras på distans 
( 10 mm ) med skruv, synliga skruvskallar målas 
svarta. Skyltens ovankant skall vara på 1600 över 
golv. 

Tillverkningsunderlag se ritning:
• Undervisningslokal – IN-04 A

Förvaltning
Ansvar för uppdaterat textinnehåll:
GVS/SRF-Fastighetsgruppen.

Ansvar för utskrift:
GVS/SRF - Hantverkstjänster

                                                                                        

Undervisningslokal
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Undervisningslokal IN-04-A
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Möbleringsplan

Skyltningen redovisar alternativa möbleringar för 
undervisningssal och tentamenslokal. Möbleringen 
visas med möbleringsplaner. Skyltningen skall även
ge information om salsnummer, adress, maxantal 
personer enligt brandskyddsföreskrifter samt 
information kring felanmälan. Skylten skall 
placeras i anslutning till entrédörr.

Litterering:
IN-05-A Möbleringsplan  A3
IN-05-B Möbleringsplan  A3
IN-05-C              Akrylskylt A3
IN-05-D Akrylskylt A4
IN-05-E Akrylskylt 150x150

Utförande: Skyltram i metall som lackas. Inlagan 
skall placeras i hållare av akrylplast. 
Storlek: Bredd 440 x, höjd 320 mm.
Färgsättning: Metalldelar i svart ram med 
transparent skylthållare för papper.
Grafik: Grafik enligt generell beskrivning där 
läsbarheten skall vara tillgodosedd. 
Inlaga på papper: Utskrifter på papper enligt 
dokumentmall på A3 papper.
Montering: Skyltarna monteras på distans 
(10 mm) med skruv, synliga skruvskallar målas 
svarta. Skyltens ovankant skall vara på 1600 över 
golv.

Tillverkningsunderlag se ritning:
• Möbleringsplan – IN-05-A
         
Förvaltning
Ansvar för uppdaterat textinnehåll:
GVS/SRF-Fastighetsgruppen.

Ansvar för utskrift:
GVS/SRF - Hantverkstjänster

                                

                                        

                                                   

Möbleringsplan

                                      

Akrylskylt
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Möbleringsplan IN-05-A, IN-05-B
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IN-05-A



 Akrylskylt  IN-05-C, IN-05-D, IN-05-E

s
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IN-05-C

IN-05-E

IN-05-D



Dekal - Felanmälan

Funktion:
• Felanmälans information till  servicetekniker.
• Självhäftande printad folie.
• Dekalstorlek ca A5 format. 

Litterering:
IN-05-B Dekal

Utförande: Plottad folie med adesiv baksida. 
Storlek: Bredd 210,  höjd 148 mm.
Färgsättning: Vit botten (NCS S 0500 N) med 
svart text.
Grafik: Grafik enligt generell beskrivning där 
läsbarheten skall vara tillgodosedd. 
Montering: Skyltarna monteras på podie eller bord
i föreläsningsrum och lärosalar.

 IN-05-F

Förvaltning
Ansvar för textinnehåll:
GVS/SRF-Fastighetsgruppen

Ansvar för beställning till skyltleverantör:
GVS/SRF- Hantverkstjänster
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IN-05-F



Personrum / flerpersonrum 

Skyltningen tillgodoser önskemål om flexibilitet för
flera funktioner inom Campusområdet. Större fri-
hetsgrad i utformningen vid upphandling för att 
passa den specifika lokalens estetik och mått.

Litterering:
IN-06-As Utskriftsyta (svartram)
IN-06-Av Utskriftsyta (vitram)
IN-06-Bs Större utskriftsyta (svartram)
IN-06-Bv Större utskriftsyta (vitram)
IN-06-Cs Anteckningsyta (svartram)
IN-06-Cv Anteckningsyta (vitram)
IN-06-Ds Utskriftsyta och en anteckningsyta
IN-06-Dv Utskriftsyta och en anteckningsyta

Alternativa funktioner för skylten
Markering utanför personrum.
Markering utanför flerpersonsrum med 
anteckningsyta för att lista placerad personal i 
rummet.
Markering av större lokal med cellkontor vid 
entrédörr.

Skyltram 
• Rumsnamn i skuren folie på skyltram.

Funktionsytor
• Informationsyta för person.
• Anteckningsyta för whitebordpenna.

Hylla
Placering av penna och sudd.

Utförande: Skyltram i metall. Skyltningens delar 
skall sitta ihop som en helhet och ha en estetik som 
stämmer med lokalen.
Rumsnummer placeras som folietext på skyltram.
Personnamn skrivs ut på papper. Anteckningsyta 
av whiteboard skall tåla att rengöras med 
lösningsmedel. Inlagan skall placeras i hållare av 
akrylplast.
Storlek: Bredd ca 148 mm. Höjd 122,5-245 mm.
Färgsättning: Svart skylt (NCS S 9000 N), Vit 
skylt (NCS S 0500 N) Alternativt vit skylt (NCS S 
0500 N) med svart text (NCS S 9000 N).
Grafik: Grafik enligt generell beskrivning där 
läsbarhet och kontrast skall vara tillgodosedd.
Inlaga på papper: Utskrifter på vitt papper enligt 
dokumentmall.
Montering: Skyltning skall klara att monteras på 
målad vägg alternativt glasparti. Skyltens ovankant 
skall vara 1600 mm över golv. 

Malldokument:
• Personrum – IN-06-A
• Personrum – IN-06-B

Förvaltning
Ansvar för textinnehåll: Skola/verksamhet.
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Personrum / Flerpersonrum IN-06-As   N-06-Av   IN-06-Bs
IN-06-Bv  IN-06-Cs   IN-06-Cv

IN-06Ds   IN-06-Dv
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IN-06-Ds

IN-06-Cs



Serviceskylt

Lokaler, installationer och skåp för tekniska 
installationer och funktioner skall märkas med 
tydlig skylt I vissa fall räcker rumsnummer då 
funktionen inte skall vara synlig för allmänheten. 

Litterering:
IN-06-As Svart lamell
IN-06-Av Vit lamell

Utförande: Metallamell  med text skuren i folie. 
Storlek: 148 x 123 mm.
Färgsättning: Svart skylt (NCS S 9000N) med vit 
(NCS 0500N) text. Alternativt vit skylt (NCS 
0500N) med svar text (NCS S 9000N).

IN-06-Es / IN-Ev

Montering: Montering vid dörr på handtagssidan 
med ovankant på ca 1600 över golv. Montering på 
skåp sker direkt på skåpsfront centrerat i höjd och 
bredd. Montering sker med skruv.
Grafik: Grafiken följer KTH:s grafiska riktlinjer. 
Inlaga på papper: Utskrift på vitt papper enligt 
dokumentmall. Inlagan skall placeras i hållare av 
akrylplast.

Malldokument
• Serviceskylt – IN-06-A

Förvaltning
Ansvar för textinnehåll:
GVS/SRF- Hantverkstjänster
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IN-06-Es



Institution- och avdelningsskylt

Markering av invändiga entréer till institution och 
avdelning är adekvat för att kunna hitta i lokalerna.
Skyltning görs ovan dörr eller eventuell genomgång
som markerar gräns i lokalerna. 

Litterering:
IN-07-S Svart lamell
IN-07-V Vit lamell

Utförande: Svart skylt alternativt vit avgörs i 
samråd med arkitekt. Skylten tillverkas i lackad 
aluminium.
Storlek: Versal text bör vara 50 mm storleken kan 
variera beroende på längd för att passa skyltbredd. 
Skyltning görs i storleken 900 med höjden 100 mm.

IN-07-V / IN-07-S

Färgsättning: Svarta (NCS S 9000 N) med 
kontrasterande vit text. Inga logotyper på 
skyltlamell. Logotyper för institutioner och företag 
placeras på eller vid sidan av dörr. Dessa får vara 
färgsatta enligt respektive gällande grafisk manual. 
Montering: Montering sker centrerat över dörr och
karm med distans till karm nedåt med 50 mm. 
Skyltar monteras med dold infästning.

Förvaltning
Ansvar för textinnehåll:
GVS/SRF - Hantverkstjänster
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IN-07-S

IN-07-V



Folieskylt på glas 

Folietexter på glasade ytor undviks generellt för att 
tillmötesgå tillgänglighetsriktlinjerna. I situationer 
med glasade dörrar och fullständiga glaspartier när 
annat montage är omöjligt kan folieskylt användas. 
Applicering och monteringshöjder bör följas för 
bästa visibilitet. Text och information skall vara 
mot neutral bakgrund. Bakomliggande tonplattor 
accepteras endast i logotypsituationer. Exakt 
utformning får hanteras från situation till situation.

Foliemontage på glas används endast där 
annan montering är omöjlig:
• I situationer med glasade dörrar.
• Fullständiga glaspartier utan slät vägg.

Litterering:
IN-08-S Svart folie
IN-08-V Vit folie

IN-08-S / IN-08-V
  

Utförande: Svarta texter generellt. Vita texter 
användas sällan och då endast om bakomvarande 
rum är mestadels mörkt. Folierna skall vara av god 
kvalité med lång hållbarhet minst 7 år.
Storlek: Bör hålla sig till mått som är läsbara inom 
1-5 meter. Supergrafik undanbedes.
Färgsättning: Svarta alternativ vita texter. 
Logotyper för institutioner och företag färgsatta 
enligt gällande grafisk manual för dessa. Texter på 
glasade dörrar eller partier skall alltid ha frostad 
film på baksidan för att tillmötesgå synhandikapp 
med ökad kontrast.
Montering: Montering sker så att skylten är i 
ögonhöjd. Maxhöjd 1700 mm över golv och min-
höjd är 1200 mm över golv.
Grafik: Enligt KTH:s riktlinjer. Oftast krävs 
specialhantering av var skylt för att passa 
situationen.
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Metallskylt 
Specifik lokal, aula och 
föreläsningssal
 
Lokaler som har historik, specifik karaktär eller är 
föreläsningssalar som frekvent används i offentliga 
sammanhang bör markeras tydligt. Dessa lokaler 
har ofta ett specifikt namn som bör framhävas.  
Generellt utformas skylt med metallbokstäver som 
monteras fritt direkt på vägg eller dörromtag. 
Fastighetens karaktär och historia tas med i 
utformningen av skyltningen och även val av metall
och metallens behandling ges dessa frihetsgrader.

Litterering:
IN-09-R Rostfri plåt ( borstad )
IN-09-M Mässingsplåt ( borstad )
IN-09-K Kopparplåt ( borstad )
 

IN-09-R / IN-09-M / IN-09-K

Utförande: Metallbokstäver.
Storlek: Lokalens utformning avgör inom 
begränsningen 100-200 mm.
Färgsättning: Lokalens utformning avgör 
( rostfritt, mässing, koppar eller förgyllt ).
Montering: På distans med 10-20 mm från vägg. 
Monteringen sker dolt. Montage på längsgående 
skenor undanbedes. 
Grafik: Generellt används KTH:s grafiska program.
Avsteg kan göras för typsnitt och storlek i för-
hållande till lokalens historia och karaktär.
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Pentryskylt 

Skyltar beskriver funktioner i pentryn som återvin-
ningsalternativ och utrustningsplacering. Place-
ringen görs på vägg eller pendlat från tak. Antalet 
skyltar skall hållas till ett minimum och place-
ringen görs så enhetligt som möjligt. 

Litterering:
IN-17-A Återvning - grön
IN-17-B Utrustning – blå

Utformning: Tvåskikts gravyrlaminatskylt med ett 
färgat toppskikt och en vit undersida. Texten 
graveras i versala bokstäver. 
Storlek: Höjd 30 mm. Lamellbredd och versal 
texthöjd kan variera beroende på namnets längd.
Färgsättning: Grön (NSC S 2060-G10Y) alter-
nativt blå (NSC S 3050-R90B) skylt med vit text  
(NSC S 9000 N). 
Montering: Montering på vägg eller skåp. Mon-
teras dolt med dubbelhäftande tejp.

Förvaltning
Ansvar för textinnehåll:
GVS/SRF- Hantverkstjänster

IN-17-A / IN-17-B
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IN-17-A

IN-17-B



Hänvisning invändigt 

Hänvisande skyltning skall utföras enligt KTH:s 
riktlinjer där det anmodas. Placeringen görs på 
vägg eller pendlat från tak. Antalet skyltar skall 
hållas till ett minimum och vilka objekt som skall 
hänvisas till skall noga övervägas. 

Litterering:
IN-10-Pv Vit lamell, pendlad
IN-10-Vv Vit lamell, väggmonterad
IN-10-Ps Svart lamell, pendlad
IN-10-Vs Svart lamell, väggmonterad

Informationen för hänvisningen skrivs ut i klartext
” Hiss 12 (symbol) med pil åt höger ”
Är skylten dubbelsidig skall detta beskrivas i 
beställningen.

Utformning: Lackade aluminiumskyltar, lackering 
på bägge sidor om skyltning pendlas. Text och 
symboler görs som skuren folietext monterad på 
skiva. Nedpendling sker med vajer och då bör  
vajerlås av bättre kvalité användas.  
Storlek: 900 x 100 mm. Lamellbredd och versal 
texthöjd kan variera beroende på namnets längd.
Färgsättning: Svart skylt med vit text och symbol 
(NSC S 0500 N). Alternativt vit skylt med svart text
och symbol (NSC S 9000 N).
Montering: Montering på vägg eller pendlat från 
tak. Väggmontage görs med skylts ovankant som 
linjerar ovansidan på dörrfoder. Monteras dolt med
dubbelhäftande tejp. I situationer där väggen har 
en känslig yta (puts, muralmålning eller tempera) 
bör skyltarna monteras försiktigt med liten skruv.
Pendlade skyltar skall ha en nedpendlad underkant
som inte understiger 2200 mm över golv.
Grafik: Grafiken ska följa KTH:s rekommen-
dationer i fråga om symboler och text. Inga 
färglagda logotyper på hänvisande skyltar.

Förvaltning
Ansvar för textinnehåll:
GVS/SRF- Hantverkstjänster
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Hänvisning invändigt IN-10-Pv / IN-10-Ps / IN-10-Vs
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Symbolskylt

Symbolskylt används i de situationer när  funk-
tionen är av allmänt slag och måste markeras. 
Toaletter skall alltid skyltas, därtill är omklädnings-
rum, dusch och städlokal önskvärt att de också 
markeras. Symbolskyltningen är av relieftyp. 

Litterering:
IN-11-(A -T)s    Svart skylt med vit text/symbol
IN-11-(A-T)v     Vit skylt med svart text/symbol
  
A – Omklädning Dam
B – Omklädning Herr
C – RWC / Dusch
D – Dusch
E – WC
F – Dam
G – Herr
H – RWC
J – Vilrum
K – Skötrum
L – Hörslinga
M – Relieftavla
N – Pentry
O – Matrum
P – Kaffestation
Q – Ej rökning
R – Kopiering
S – Trappa
T – Hiss

Utformning: Skylt i metall med taktil versal text 
samt braille text.
Storlek: Standard symbolskylt 150-170 mm. 
Färgsättning: Svarta skyltar (NCS S 9000 N) med 
vit text och symbol (NSC S0500 N). 
Alternativt vita (NSC S 0500 N) skyltar med svart 
text och symbol (NSC S 9000 N).
Montering: Montering på vägg eller i undantagsfall
på dörr om det inte finns plats bredvid dörren.
Monteras dolt. I situationer där väggen har en 
känslig yta (puts, muralmålning eller tempera) bör 
skyltarna monteras försiktigt med liten skruv.
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Symbolskylt

 

IN-11-(A-T)s / IN-11-(A-T)v
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Symbolskylt
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Flaggad symbolskylt

Flaggskyltning används när en funktion är placerad
så att den inte är uppenbart synlig när man ser sig 
omkring i lokalen. Den kan vara dold i ett förrum 
eller i en lång korridor. 

Litterering:
IN-12-F (A-T)s Svart flaggskylt med vit text/symbol
IN-12-F (A-T)v Vit flaggskylt med vit text/symbol
  
A – Omklädning Dam
B – Omklädning Herr
C – RWC / Dusch
D – Dusch
E – WC
F – Dam
G – Herr
H – RWC
J – Vilrum
K – Skötrum
L – Hörslinga
M – Relieftavla
N – Pentry
O – Matrum
P – Kaffestation
Q – Ej rökning
R – Kopiering
S – Trappa
T – Hiss

Utformning: Skylt i metall  med kontrasterande 
symbol. Symbolskyltar som flaggas görs med text 
och symboler som skuren folie. 
Flaggskyltar utformas dubbelsidigt och har en 
större bredd för att tydligt synnas.
Storlek: Flaggskylt 250 x 150 mm.
Färgsättning: Svart skylt (NSC S 9000 N)med vit 
(NSC S 0500 N) text och symbol . Alternativt vit  
(NSC S 0500 N) med svart (NSC S 9000 N) text 
och symbol.
Montering: Flaggat från väggparti i anslutning till 
funktionen. Väggmontage görs med skylts 
underkant som linjerar ovansidan på dörrfoder. 
Monteras dolt. I situationer där väggen har en 
känslig yta ( puts, muralmålning eller tempera ) bör
skyltarna monteras försiktigt med liten skruv.
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Flaggad symbolskylt

 

IN-12-F(A-T)s / IN-12-F(A-T)v
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Flaggad symbolskylt
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Temporär skylt

Affischering för evenemang och information sker 
på fristående skyltar. Storlekarna följer standard 
format. Flexibilitet i placering och enkel förvaring. 
(Utformning som följer KTH:s skyltprofil.)  

Litterering:
IN-13-A4, A3 Stativ på fot för A4-A3.
IN-14-A Skyltram 70x100 cm
IN-15-A Roll-up 85/200 cm
IN-16-A, B Gatupratare 50x70/70x100 cm

Utformning: Mobila affischramar i standard-
storlekar. Vinklad ramkant med benstativ med 
medar som kan fällas åt sidan för effektiv förvaring.
Enkel montering av affisch med akrylplastskiva 
med magnetiska kanter som täcker affischen. 
Gatupratare kan användas, färgsättning på ram 
följer övrig skyltning.
Storlek: 
A4 – A3  - skyltstativ
700 x 1000 mm – skyltram
850 x 1950 mm - rollups format
500 x 700 / 700 x 1000 mm - gatupratare
Färgsättning: Svart ram och stativ ( NSC 9000N ).
Placering: Fristående på önskad plats.

Tillverkningsunderlag se ritning: 
• Temporärt skyltstativ – IN-13-A4/A3
• Temporär skyltram – IN-14-A/V

Förvaltning
Ansvar för textinnehåll: Skola/verksamhet.

Temporära skyltstativ.

Temporära skyltram affisch. 

Gatupratare, finns ej i lager. 

Alternativ  Roll-up  (R). Finns ej i lager. 
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Temporära skyltstativ A4 och A3 IN-13-A4 / IN-13-A3
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Temporär skyltram - affisch. IN-14-A 
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IN-14-A



 Temporär skyltram - Roll-up. 

Roll-up handlas upp enl. Ramavtal 
”Tryckeritjänster”.

IN-15-A
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IN-15-A



 Temporär skyltram - gatupratare. IN-16-A / IN-16-B
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IN-16-B

IN-16-A
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