


Solna stad som byggherre
När Solna stad är byggherre har vi frihet att utforma skylten enligt våra egna riktlinjer.  
Konceptet bygger på ett renodlat formspråk där det tydligt ska framgå att staden är avsändare. 

Skyltmanualen ska vara ett komplement till stadens övergripande grafiska manual. 
Den är ett stöd för dig som arbetar med att ta fram skyltar för projekt, anläggnings- 
arbeten och verksamheter. Som komplement till skyltmanualen finns förutom stadens 
grafiska manual också vårt skyltprogram som vägleder vad gäller bygglovsplikt  
för fasad- och större byggskyltar. Manualerna finns att ladda ned på solna.se

Grafiska riktlinjer för byggskyltar

Skyltar med mycket text

Vid skyltar med mycket text används 
vit bakgrund och svart brödtext för 
läsbarhetens skull.

Logotyp 
Mot vit bakgrund används den 
liggande logotypen i färg.

Logotyp

Den vita logotypen  
i liggande format.

Bakgrundsfärg

För igenkänning och enhetlighet 
 använder vi vår mörkblå profilfärg.

Budskapsrubrik

Här beskrivs vad som ska 
hända eller åstadkommas

Projektet klart

Underrubrik bör berätta när 
projektet beräknas vara klart.

solna.se

Vår webbadress ska finnas med, 
gärna med en kort url som leder 
rakt till projektet

Samarbetspartners

I de fall Solna stad samarbetar 
med entreprenörer ska dessas 
loggor  finnas med på en vit sidfot 
i  enlighet med detta exempel.

mörkblå

PMS: 2965 C & U 
CMYK: 100-63-16-78



Solna stads standardskyltar

Skyltar för   om- och nybyggnads arbeten
Informationstavla/byggskylt för ny- och  ombyggnationer  
i stadens fastigheter och byggnader. Här är staden själv 
byggherre. Om det finns bild kan denna användas som  
i exemplet här bredvid. I övriga fall, se upplägg för park-  
och gatuarbeten.
 
Målgrupp: hyresgäster/närboende/besökare
Storlek: 100–240 cm bred
Material: plåt/plast
Färg: mörkblå/vit text
Ansvarig: staden/entreprenören

Park- och gatuarbeten
Huvudbudskapet bör vara max tre rader i trafikmiljö 
med  hastigheter över 30 km/h.

Om entreprenörer ska anges läggs deras logotyper 
mot en vit sidfot i enlighet med liknande exempel i 
skyltmanualen.
 
Målgrupp: trafikanter/gående
Storlek: 100–200 cm bred
(stadens standardmått är 1500x1100 mm)
Material: plåt 
Färg: Mörkblå, vit text
Ansvarig: staden/entreprenören

1500 mm

1100 mm

Icke bygglovspliktiga skyltar
Dessa skyltar används vid korta ledtider och har en 
kortare beständighet.
 
Målgrupp: trafikanter/gående
Storlek: max 1 kvm  
(stadens standardmått är 800x600 och 600x400 mm)
Material: plast 
Färg: Mörkblå, vit text
Ansvarig: staden/entreprenören

I samarbete med

Här förbättrar vi  
tillgängligheten för gående.

Klart hösten 2017
solna.se

800 mm

600 mm



Informationstavlor
I större projekt som byggs inom tätbebyggt bostads-
område och/eller på centrala platser som passeras av 
många kan det vara bra att sätta upp/komplettera med 
mindre informationstavlor med detaljerad projekt- 
information.

Målgrupp: gående/boende
Storlek: 100–150 cm bred
Material: plåt/plast
Ansvarig: staden/byggherrarna

Informationstavla med Solna stad som ensam avsändare.

Informationstavla med Solna stad och samarbetspartners.

Infoblad/affisch/portlapp
Utöver skyltning kan flygblad med projektinformation 
sättas upp på portar, anslagstavlor etc. Särskilt viktigt 
är detta vid fällning av större träd, flytt/borttagning av 
p-platser, gatuavstängningar och bullrigt arbete. 

Beroende på textmängd kan infobladen skrivas i en 
eller två spalter enligt exempel.

Målgrupp: boende, näringsidkare m fl
Storlek: A4/A3
Material: papper/laminerat papper
Ansvarig: staden/entreprenören (ska granskas av  
staden/kommunikatör före uppsättning) Infoblad med en respektive två spalters brödtext.



Annan byggherre än Solna stad
När Solna stad själv inte är byggherre ges byggbolaget 
frihet att utforma skylten utifrån sin egen grafiska 
profil. Oavsett vilken grafisk profil byggherren har ska 
dock sidfoten se likadan ut, på vit bakgrund och med 
Solnas stads logotyp i färg.

Om byggherreskyltar

I varje bygglov för bostadsbyggnation ingår lov för en 
max 15 kvm stor informationstavla som tas fram och 
sätts upp av byggherren, inom arbetsområdet. Större 
skylt/vepa kräver särskilt bygglov.  

Målgrupp: trafikanter/gående/bostadsintressenter
Storlek: 15–35 kvm
Material: plåt/vepa
Ansvarig: byggherrarna/staden

Byggherreskyltar

Exteriöra verksamhetsskyltar

Grafiska riktlinjer för verksamhetsskyltar 
Skyltar som informerar om stadens verksamhet är viktiga för vår tillgänglighet och säkerhet.  
Vårt skyltsystem bygger på tydlighet och ska ha en tydlig avsändare genom vår logotyp. 

Sockerbiten

Typsnitt

Helvetica Neue LT Com Bold
Bakgrundsfärg

För igenkänning och enhetlighet 
 använder vi vår mörkblå profilfärg.

mörkblå

PMS: 2965 C & U 
CMYK: 100-63-16-78

Logotyp

Mot färgad bakgrund används vit logotype.
Antingen liggande eller stående.

Obelyst fasadskylt



Belyst fasadskylt
Det finns två typer av belysta fasadskyltar; (1) en frontbelyst med individuella profilbokstäver och (2) en ljuslåda 
där bokstäverna fräses ut. Den frontbelysta fasadskylten används med fördel då skylten ska sitta högt uppe på en  
större byggnad. Ljuslådan används med fördel på mindre byggnader (placeringen kan variera) eller då det inte  
är ekonomiskt försvarbart att använda den frontbelysta fasadskylten.

Denna handling är vår egendom och får 

inte helt eller delvis kopieras enligt lag.Solna Stad  •  30104  •  16-05-04/MÅ

Denna handling är vår egendom och får 

inte helt eller delvis kopieras enligt lag.Solna Stad  •  30104  •  16-05-12/MÅ

Tallbackaskolan
4800 mm

860 mm

Tallbackaskolan
4800 mm

620 mm

(1) Fasadskylt - frontbelyst

Individuella profilbokstäver tillverkade av alumini-
umplåt som lackeras. Bokstävernas fronter av gjuten 
akrylplast, speciellt anpassad för lysdioder för bättre 
ljusspridning, som infästes  utan synlig list. Invändig 
belysning med vit-lysande lysdioder, LED:s, som 
genomlyser bokstävernas fronter. 

Bokstäverna monteras på ram av aluminiumpro-
fil som lackeras i den bakomliggande fasadens färg. 
Erforderliga drivdon placeras inuti bokstäverna eller på 
annan lämplig plats i anslutning till skylten.

Fasadskylten på Tallbackaskolan har måtten 4800 x 
620 x 80 mm men detta mått måste anpassas utifrån 
byggnaden och fasaden där den ska sitta.

(2) Fasadskylt - ljuslåda

Låda som tillverkas i aluminiumplåt och lackeras. 
Front fräses ut enligt skiss.  Opalvit akryl monteras  
på baksidan. 

Invändig belysning med vit-lysande lysdioder, 
LED:s, som genomlyser akrylen på fronten. Erforder-
liga drivdon placeras inuti ljuslådan. Monteras med 
profiler mot fasad/vägg. 

Ljuslådans djup 120 mm.

Tallbackaskolan
4800 mm

860 mm

Tallbackaskolan
4800 mm

620 mm



Orienteringstavla

På större områden, exempelvis en skola,  
kan orienteringsskyltar behövas för att hjälpa  
besökaren att hitta rätt. Byggnadsnummer  
används på dessa tavlor.

Byggnadsnummerskylt

För att servicpersonal och utryckningspersonal  
lättare ska kunna hitta till den aktuella byggnaden 
märks varje byggnad ut med ett byggnadsnummer. 
Byggnadsnumret finns också representerat på  
eventuella orienteringstavlor. 

Entreskylt

Lackerad aluminumplåt. 
Kanterna knäcks på sidorna med 30 mm  
för att ge stabilitet och ett snyggt uttryck. 
Önskat budskap folieras på front. 
Monteras med L-profiler. 
Om en skylt vill monteras som plan, direkt på vägg, 
eller hängas från tak i vajrar fungerar även det. 

Hänvisningsskylt

Lackerad aluminumplåt.
Kanterna knäcks på sidorna med 30 mm  
för att ge stabilitet och ett snyggt uttryck. 
Önskat budskap folieras på front. 
Monteras med L-profiler. 
Om en skylt vill monteras som plan, direkt på vägg, 
eller hängas från tak i vajrar fungerar även det.  

Tallbackaskolan
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Denna handling är vår egendom och får 

inte helt eller delvis kopieras enligt lag.Solna Stad  •  30104  •  Skala 1:10/A3  •  16-05-09/MÅ
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