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objekt: 
entréskyltning samt invändig skyltning av

Västerbottens läns landstings lokaler; Sjukhus

beställare: 
 VL Allmän service, Fastighet

 NUS By 11, plan 6

 901 85 Umeå

 telefon: 090-785 00 00 vx

 fax: 090-77 62 11

 ombud: Anna-Carin Dahlberg, Fastighet

telefon: 090-785 22 58

 e-post: annacarin.dahlberg@vll.se

 kontaktperson: Margaretha Markstedt, Fastighet

telefon: 090-785 69 19

 e-post: margareta.markstedt@vll.se

arkitekt, skyltprogram:
 White arkitekter AB

 Kungsgatan 63, 1 tr

 903 26 Umeå

 telefon: 090-70 41 50 vx

 fax: 090-12 70 20

 kontaktperson: Maria Olsson

 telefon: 090-70 41 52

 e-post: maria.olsson@white.se

 
 
 

allmän orientering
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skyltningsprincip:

Idén är att man orienterar sig efter ”målpunkter”. 

(en målpunkt är en knutpunkt där man, oftast, kan röra sig vertikalt i 
hissar eller trappor) 

Man ska behöva lägga så lite information som möjligt på minnet, det ska 
räcka att veta slutmålet vid ankomsten till sjukhuset. Behövlig informa-
tion ska komma där vägvalet behöver göras, inte tidigare:

1. entrén - val av målpunkt

2. målpunkten - val av våningsplan

3. våningsplanet - val av verksamhetsentré

Målsättningen är att hålla nere antalet skyltar för tydlighetens och under-
hållets skull.

I de större entréerna utförs informationstavlor med samtliga verksam-
heter och vilken målpunkt de sorterar under. Inom sjukhuset finns det 
flera mindre informationstavlor som ”papper bakom plexi”. 

I huvudsak skall vägvisningen ske genom pendlade riktningsskyltar 
placerade vinkelrätt mot gångriktningen. När man står vid en målpunkt 
ska alla riktningsskyltar till övriga målpunkter vara synliga. 

Vid målpunkterna skall våningsplansskyltar ange vad som finns på 
de olika våningsplanen. I huvudsak är skyltarna placerade vid hissarna. 
I hissarna redovisas planen med hisskyltar. Vid verksamhetens entré 
skyltas med verksamhetsskyltar. 

Målpunkter som måste nås genom ett annat plan anges på informa-
tionstavlans kartbild med ”via A” (ex vis). Målpunkten A bör vara den 
målpunkt där man från huvudentrén närmast kan nå den sökta mål-
punkten. På A´s våningsplansskyltar skyltas målpunkterna från det 
kommunikationsplan de kan nås från. Därifrån skyltas till de aktuella 
målpunkterna på gängse sätt.

Inom sjukhuset skyltas till centralhallen. 

sorteringsprincip:

Information sorteras i bokstavsordning med sjukhusets verksamheter 
under samlingsrubriker. Samlingsrubriker med sina verksamheter bör 
stå i samma kolumn.

Riktningsskyltarna har en hierarki uppifrån och ner: 1a) målpunkter pil 
rakt fram (upp), 1b) målpunkter pil vänster, 1c) målpunkter pil höger; 2a) 
verksamheter pil rakt fram (upp) och i bokstavsordning, 2b) verksamhe-
ter pil vänster och i bokstavsordning, 2c) verksamheter pil höger och i 
bokstavsordning. Lamellerna med målpunkter står i bokstavsordning på 
samma lamell. Verksamheterna står med en verksamhet per lamell.

På skyltar där våningsplanen utgör sorteringsstruktur står översta planet 
överst och med tillhörande verksamheter i bokstavsordning under, sen 
följer näst översta planet osv. På dessa skyltar bör planbeteckningen 
med dess innehåll stå i samma kolumn och skylt.

allmänna föreskrifter



rev 2008-02-15

5VL fastigheter/invändig skyltning; allmänna föreskrifter

utförande:

Skyltarna är av aluminiumplåt som lackeras. Skyltarna utförs som 
lameller och har 90-graders hörn, inga ramar får förekomma. Skyltarna 
är enkelsidiga. Vid pendlade ”dubbelsidiga” riktningsskyltar hängs två 
lameller ”rygg-mot-rygg”. Samtliga skyltar är plana.

Informationstavla IE och IMa utföres i system Slatz eller likvärdigt.

”Papper bakom plexi” är en plan lackerad aluminiumstomme som möj-
liggör placering av papper bakom en plexiskiva. Plexiskiva är relexfri. 
Papper ska kunna bytas ut utan verktyg. 

Kartbilderna utföres på en scotch-printfilm eller liknande, som monteras 
på plåten.

kulörer aluminiumplåt:

vit S 0502-Y / RAL 9003 (motsvarande Pantone 9060 C) 

blå S 5040-R70B / RAL 5002 (motsvarande Pantone 280 C)

röd 1580-R / RAL 3020 (röda korset-motsvarande Pantone 201 C)

kulörer folietext (3M Scotchcal):

vit 100-10

gråsvart 100-12 (all ”svart” text)

grå 100-38 (grå pilar, infotavlor)

röd 100-176 (röda korset)

typsnitt:

Typsnittet är Futura Book, 
Version: 001.000, 226 pt (60 mm), 

Bokstavsbredd 95%, Textspärrning -25%

Svart målpunktstext är fet, Futura Bold                     
Version: 001.001, 250 pt (66 mm) Auto

pilplacering:

Pilar som pekar rakt fram (upp) och till vänster placeras till vänster om 
texten, pil som pekar till höger till höger om texten.

mått och textinnehåll:

Mått, kulörer och monteringshöjder återfinns på uppställningsritningarna 
i skyltprogrammet. 

Textinnehåll, pilriktningar, antal samt koder framgår av skyltförteckning.

allmänna föreskrifter
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kodnomenklatur:

skylttyp + målpunkt + plannummer + löpnummer 11-99

H R 1 23
vilket tyds: hisskylt - målpunkt R - plan 1 löpnummer 23

placering:

Koderna återfinns på planritning, se skyltförteckning och planer. 

Den text som finns på förteckningen sitter på den sida man ser när man 
går från den målpunkt den tillhör.. 

montering:

Pendlade riktningsskyltar som pekar rakt fram monteras centriskt i korri-
dorerna/mitt för korridorerna. Skyltar som pekar åt vänster/höger monte-
ras i vänster-/högerkant. De monteras hängande i wire (och i varandra) 
och de ska vara lätta att montera och demontera. Skyltarna hängs med 
underkant lägst 2100. Om inte alla skyltar kan hängas i höjd monteras 
skyltarna i bredd.

Väggmonterade skyltar monteras med 5 mm avstånd och med dold 
infästning. Skyltarna skruvas om inte underlaget är plåt eller glas 
(utanför och innanför hissar t ex), då monteras de med en transparent 
dubbelhäftande 3M-tejp. På glas klistras en blå foliefilm (på samma sida 
som skylten), i samma storlek som skylten innan skylten monteras.

Går det inte att montera på angiven höjd på grund av väggmonterad 
utrustning, t.ex. hissknappar, får avsteg göras.

Efter avslutad montering ansvarar tillverkaren för att allt skräp och 
emballage bortforslas. På skyltarna får inga fabrikatmärken finnas.

demontering:

Alla befintliga skyltar demonteras och borttransporteras.                  
Detta gäller bef. informationstavlor, riktningsskyltar, hänvisningsskyltar, 
våningsplansskyltar, hisskyltar, trappskyltar samt verksamhetsskyltar 
som skall ersättas av nya. Ej befintliga rumsskyltar, skyltar avseende 
brandutrymning etc.

mått/grad:  

Måttförhållandena för de olika skyltarna framgår av ritningar.

Ryms inte texten på de pendlade och väggmonterade riktningsskyltarna 
används en högre lamell.

Målpunktssymbol jämställs med piktogram.

Piktogram enl. Specialpedagogiska institutet

Avstånd till kanter och texthöjder enl SIS 031550.

Undantag från SIS görs på de grafiska mallarna för papper. 

allmänna föreskrifter


