
Anvisningar för skyltning 
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MÅL
Skylning i Norrköpings parker, torg och lekmiljöer 
ska bidra till ökade möjligheter att orientera sig och 
få en överblick i staden men också göra det lättare 
att kunna identifi era parker som gående. Genom en 
tydlig och enhetlig design skapas en tydligare igen-
känning i staden. Detta ska bidra till att kommunens 
parker, torg och lekmiljöer i staden upplevs mer 
trygga och tillgängliga. 

En tydligare information genom enhetlig skyltning 
stärker människors koppling till sin närmiljö och 
informerar besökare och turister om vilka vackra 
platser vi har tillgängliga i Norrköping. Skyltning kan 
däriegenom bidra till att stärka kommunens identitet 
och varumärke.

TRYGGHET
Orienterbarhet är en viktig faktor för att öka trygg-
hetsupplevelsen i en park. Genom skyltning på olika 
sätt och platser i parken stärks förutsättningarna för 
en tryggare miljö.

Entrén till området: möjligheten att hitta till en park 
beror b.la. på om det fi nns välmarkerade entréer.
Orienterbarhet inom området: En tydlig hierarkisk 
”vägstruktur” med kontinuitet och tydliga 
korsningspunkter bidrar till god orienterbarhet, 
liksom landmärken och orienteringspunkter med 
stark identitet. Informationstavlor och 
hänvisningsskyltar hjälper orienteringsförmågan.

Skyltning

TILLGÄNGLIGHET
Enligt ALM/HIN bör nödvändiga informationsskyl-
tar och orienterande skyltning fi nnas och bristande 
skyltning avhjälpas. Skyltarna ska följa riktlinjer när 
det kommer till tillgänglighetsanpassning. Det kan 
t.ex. vara storlek på text, avstånd till skylten, höjd på 
skylten och placering. 

Skyltning i sig är en bidragande faktor till ökad till-
gänglighet i staden. Genom att veta var man är och 
vart man ska blir det lättare att röra sig  i staden och 
att våga söka sig till nya områden.

Tillgänglighet

Trygghet

Orienterbarhet

Igenkänning

Ledorden för 
skyltning 

i Norrköpings kommun BEHOV
Skyltningen i parkerna är av varierande kvalitet, form 
och ambitionsnivå. Många parker saknar tydlig 
skyltning både vid entréer och inne i parkområdet. 
Det behövs tydligare information kring de gröna 
miljöerna i staden för att hitta i dem och till dem. 
Behovet av informationsskyltar, entréskyltar och 
gångvägvisningsskyltar varierar stort beroende på av-
sikten med skylten. I parker behövs skyltning för att 
orientera sig till och  på området. På lekplatser och 
vid hundrastgårdar måste det fi nnas skyltar av bland 
annat säkerhetsskäl och ordningsskäl.

ANVISNINGAR FÖR SKYLTNING
Ambitionen har länge varit att ta fram ett komplett 
skyltprogram. Då ekonomi och andra förutsättning-
ar saknas för detta i nuläget fi nns dessa anvisningar 
kring skyltdesign på torg, i parker och lekmiljöer i 
Norrköpings kommun. Dessa anvisningar ska fung-
era som ett stöd i arbetet med att fortsatt ta fram 
skyltmaterial.
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Grafi ska inslag

 >15 mm

FENIXSYMBOLEN
”Norrköping ödelades af  fi ender 1567 och 1719, 
af  eld 1655. Staden har ofta härjats af  eld och fl od. 
Alltid har han dock, likt en fågel Fenix, med större 
färgring och styrka förnyat sig ur elden och askan.” - 
Inskrivet i fasaden på Rådhuset
Kvadraterna är byggstenar som symboliserar tegel 
och gatstenar (dåtid), respektive pixlar (nutid och 
framtid)
Blått är vatten (strömmen och skärgården) och kun-
skap (universitetet).
Rött är tegel (fabrikerna) och passion (kultur).
Orange och gult står för idékraft, kreativitet och 
spårvagnar.
Grönt står för hållbar utveckling, men också för våra 
gröna parker, stadsnära skogar och fotbollsplaner 
(sport)

Kommunens grafi ska profi l har sedan dess omar-
betats ett antal gånger. Bland annat har typsnittet i 
loggan
uppdaterats, idag används Frutiger bold.

TYPSNITT
I trycksaker används teckensnitten Frutiger och 
Adobe Garamond.
Rubriker: Frutiger 45 Light i lämplig teckenstorlek, 
knip med -20
Brödtext: Adobe Garamond Regular. 
Vid kortare textstycken kan även Frutiger 55 Roman 
användas. Vid nytt stycke används antingen 
styckemellanrum eller indrag i det nya stycket. Indrag 
används aldrig efter rubrik eller mellanrubrik.
Mellanrubriker, ingresser, tabeller, faktarutor, 
bild- och fi gurtexter: Frutiger 65 Bold eller 45 Light.

Alla skyltar ska följa Norrköping kommuns grafi ska 
profi l.

LOGOTYPE
År 1984 då Norrköping fi rade 600 år som stad,
arrangerade kommunen en tävling för att ta fram en 
symbol för jubileumsåret. Vann gjorde konstnären 
Curt Dahlén med sitt bidrag - ett stilistiskt N 
utformat av tre linjer i färgerna gul, orange och röd. 
Året därpå antogs symbolen i kommunfullmäktige 
som kommunens logotype och en grafi sk profi l 
utarbetades, också denna av Dahlén. 

Logotypen får inte förändras i stil, 
utseende eller i proportioner.

Logotypen får inte vara mindre än 
15 mm bred, då tappar den sin 
tylighet.

Mer information kring den grafi ska 
profi len fi nns att hitta på 

kommunhemsidan:
https://www.norrkoping.se/organisation/mal-for-norr-
kopings-kommun/norrkopings-kommuns-varumarke/

grafi sk-profi lmanual/vara-profi lelement.html
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Informationsskylt

KULÖRVAL
Kulörval ska alltid förankras med beställaren och ta 
hänsyn till den aktuella miljön. I Norrköping används 
ofta följande kulörer:

• RAL 7016 –antracitgrå
• RAL 6012 –parkgrön
• RAL 9005 –svart -framför allt i historiska  
 miljöer
Galvaniserade stolpar passar bra i vissa miljöer.
Skyltarnas bakgrund kan med fördel vara antracitgrå 
eller svart, vit kan passa bättre i vissa miljöer.

ADRESS OCH KOORDINATER
Informationsskyltar behöver förses med adress och 
koordinater för att underlätta räddningstjänstens 
arbete vid eventuell olycka. 
Koordinater uppges enligt system SWEREF 99 TM.
Koordinater går att hämta hem genom 
kartsökningsmotorer på Internet likt: hitta.se eller 
eniro.se.
1. Sök reda på önskvärd placering för skylten i 
webbkartan.
2. Högerklicka (eniro.se) eller vänsterklicka (hitta.se) 
på platsen i kartan och koordinater i SWEREF 99 
TM redovisas.

AVSÄNDARE
Om det är Norrköpings kommun som står bakom 
skyltarna ska detta framgå genom kommunlogga och 
kontaktuppgifter. 

DESIGN
Skyltarna ska vara lättlästa, med tydliga symboler och 
överskådlig layout. Det ska tydligt synas en röd tråd 
mellan olika sorter skyltar, en design som inte tar 
över men ändå andas Norrköping. En genomgåen-
de design i skyltningen när det kommer till färg och 
materialval hjälper till att stärka igenkänningen.

Skylten ska inte ha inbyggd belysning men bör 
placeras i anslutning till befi ntlig belysning.

INNEHÅLL
Informationsskylt eller orienteringsskylt ska vara 
tydligt utformade med endast nödvändig informa-
tion. För mycket information kan bli vilseledande 
och således motverka skyltens syfte. 

PLACERING
Informationsskylten ska placeras så att den är lätt 
att uppmärksamma och hitta, gärna centralt i par-
ken eller i samband med någon plats som attraherar 
människor. Finns endast informationsskylt kan den 
placeras vid entrén till platsen. De ska fungera både 
som hjälpmedel att orientera sig  men också som en 
identitetsstärkare för platsen.

Placeringen av skylten är också viktig. Den ska följa 
riktlinjer om tillgänglighet, dvs. vara läsbara, lagom 
höjd. sikt och framkomlighet får inte störas. 
Ett alternativ kan vara en något lägre och lutande 
design. Taktil text underlättar för synskadade att ta 
till sig av informationen.

KONCEPT UTFORMNING
Materialet i parkerna och 

lekplatserna behöver vara hållbart 
och stå emot vandalism såsom 

klotter. Ytan får inte vara så blank så 
att det skapas refl exer som försvårar 

läsningen.

!

KONSTRUKTION
Skyltställen ska ha en enhetlig design. Konstruktio-
nen och materialet i skyltarna ska vara tåligt och stå 
emot slitage och eventuell vandalism. 

UTFORMNING
Vid beställning av en skylt ska följande anges:
- Material på skyltställ och skylt
- Mått (höjd, bredd, tjocklek, radie på hörn etc.)
- Beskrivning hur skyltstället monteras ihop och 
monteras på plats (stolpe, bef. staket etc.)

Layoutprinciper anges i respektive informationsskylts 
mall-dokument. Där framgår:
- Storlek på rubriker och texter
- Avstånd mellan objekt
- Placering av bilder, kartor
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Undvik Let’s createloggan i de skyltsammanhang där 
informationen fi nns av säkerhetsskäl. 
VAR
Informationsskyltar är aktuella på följande platser 
och följande teman:
- Torg 
- Lekplatser
- Parker  
- Hundrastgårdar
- Offentliga toaletter
- Upplysningsskyltar/ Objektsskyltar - 
            Naturvärdesskyltar / kunskapsskyltar 
- Vegetationskyltar/artnamn
- Utrustningsinformation – hur något används       
            ex. utegym
- Förbudsskyltar (alkohol, rökning, hund/djur,  
 grillförbud  m.m.)

INFORMATIONSSKYLT PARK ELLER TORG
Format: A2 eller A2 förlängd, större vid behov
Informationsskyltarna ska fi nnas vid en eller fl era 
entréer till parken eller torget, alternativt centralt på 
torget. De ska innehålla:
- Parken eller torgets namn
-Gärna ett ”Välkommen till” på de större informa-
tionsskyltarna.
- Kort text om parken eller torget (som inte blir gam-
mal alltför snabbt)
- Illustrationsplan/ orienteringskarta över parken
- Symboler för parkens regler
- Kontaktuppgifter
- Kommunens logotype

För mallar se: 
L:\Samhallsbyggnadskontoret\StratExpl\Stadsmiljö\_Projekt\_Skyltar

Exempel på stor informationsskylt, Kanontorget i Inre hamnen
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Exempel på skyltställ med lutad skylt, här Lindmonumentet

Informationsskylt om lindmonumentet, Östra promenaden, 800*400 mm

EXEMPEL PÅ INFORMATIONSSKYLTAR

Informationsskylt om dagvatten i Pryssgårdsparken A2, 420x594 mm
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INFORMATIONSSKYLT LEKPLATS
På alla lekplatser ska det fi nnas en hänvisningsskylt.
Skylten ska vara lätt att hitta och enkel att komma 
intill. Skylten ska vara läsbar från sittande position 
(rullstol).

Innehåll: 
- Namn på lekplatsen
- Namn på närmsta intilliggande väg samt lekplatsens 
koordinater, se instruktion s.X
- Vem som ansvarar / Kontaktuppgifter för 
felanmälan inklusive QR-kod
- Vid olyckor – ring 112 
- Symbol som förbjuder lösa hundar på platsen
- Symbol som förbjuder rökning på platsen
- Symbol för att uppmuntra att slänga skräp 
- ”HållNorrköpingRent”-logotypen
- Kommunens logotype

Monteras på prefab skyltställ, Hjalmar från Lappset.
Modell för nedgrävning ska användas om den place-
ras i hårdgjord yta, i fl is eller jordyta ska modell för 
nedgjutning användas. RAL-färg bestäms i samråd 
med beställaren och bör samspela med övriga kulör-
val på platsen.

Stadsmiljö har uppdaterad InDesign-mall.

Ingångar, utgångar och utrymningsvägar till och från 
lekplatsen, avsedda att användas av såväl allmänheten 
som räddningstjänst, bör alltid vara tillgängliga och 
fria från hinder.

Felanmäl snabbt här!

Felanmälan
www.norrkoping.se/felanmalan
011-15 00 00

Nödsituation SOS Alarm
112

Plats Blåsippsvägen i Norrköping
N: 6502818 E: 557017

Stensötaparkens lekmiljö
Välkommen till

Kavaljersparken, kulären är RAL 9007 för att smälta in i det naturlika 
temat.

Skyltmall

MusikparkenProduktbild Hjalmar, Lappset
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INFORMATIONSSKYLT 
FÖR KUNSKAP/UPPLYSNING
Oftast A4-format
Informationsskyltarna fi nns i anslutning till före-
målet/platsen som ska lyftas. Det kan t.ex. vara ett 
historiskt inslag, naturvärden eller ekosystemtjänster. 
Skyltar med naturinformation eller skyltar som ska 
fi nnas kortare tid monteras på plywoodskiva med tak, 
se nedan.
- Vad det är
- Varför det är av vikt
- QR-kod för mer information.
- Kontaktuppgifter
- Kommunens logotype
-Laminerad utskrift fungerar bra för kortare period. 
OBS häfta utanför pappret för att det inte ska kunna 
komma in vatten och skada pappret.

INFORMATIONSSKYLT 
HUNDRASTGÅRD
Oftast A4-format
Informationsskyltarna ska fi nnas i 
anslutning till grinden vid hundrastgården. Kan med 
fördel monteras direkt på grinden så kräver de ingen 
egen stolpe.
- Information för trivsel
- Vilka regler som gäller på platsen
(riktlinjer och eventuella förbud)
- QR-kod för mer information/Felanmälan.
- Kontaktuppgifter
- Kommunens logotype

Dagens skylt i Norrköping för hundrastgårdarnaInformationsskyltar om Vilbergsparkens aktivitetsområde och utegym.

INFORMATIONSSKYLT UTRUSTNING
A4-format eller större
Informationsskylten ska fi nnas i anslutning till 
anläggningen eller utrustningen.
- Namn 
- Beskrivning
- Symboler för regler
- QR-kod för mer information/Felanmälan.
- Kontaktuppgifter
- Kommunens logotype

Informationsskylt om Ekoxekompost i Folkparken.
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Entréskylt

NÄR BEHÖVS EN ENTRÉSKYLT? 
På större platser fungerar entréskylten som ett viktigt 
komplement till informationsskylten för att 
välkomna och markera områdets början. 
Hit hör stadsparker och stadsdelsparker. En 
entréskylt bidrar till kunskap och igenkänning av 
platsen, stärker identiteten och kan på så sätt öka 
känslan av trygghet.
På mindre platser och ytor där översiktligheten är 
bra kan en informationsskylt vara gott nog för att 
täcka upp för skyltbehovet. Exempel på detta kan 
vara närparker. På lekplatser där det bör fi nnas en 
informationsskylt, för att delge platsinformation som 
adress eller koordinat och regler för området, skulle 
en entréskylt också kunna bli överfl ödig. I det fallet 
hamnar parkens namn istället på 
informationsskylten.

Entréskyltarna ska spegla en mångfald genom några 
olika varianter av design beroende på hur parken/
platsen är utformad. 

VAR
Entréskyltar kan användas i:
- Parker
- Spontanidrottsplatser / aktivitetsytor

Entréskylten i Ljuraparken. Liknande skyltar fi nns också i Gamla 
Lasarettsparken och Pryssgårdsparken. I skylten går det att installera 
belysning.

Entréskylten i Folkparken med platstypisk design. 

Entréskylt i  Vilbergsparken. (Foto Magnus Media)
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Hänvisningsskylt

SYFTE
Hänvisningsskyltar fyller syftet att visa vägen för 
besökare och hänvisa till specifi ka lokala platser. På 
så sätt stärks möjligheten att orientering sig i staden 
och det uppmuntras till promenad och rörelse. Nya 
hänvisningsskyltar ska fungera som ett komplement 
till den befi ntliga i Industrilandskapet för fotgängare 
och den orange cykelhänvisningsskylten.

Skyltarna ska utformas med en tydlighet där andra 
budskap konkurrerar så lite som möjligt. T.ex. logoty-
pe ska därför inte användas på dessa skyltar. Avstån-
det anges i meter. Konstruktionen ska vara skyltar på 
stolpe. En ”toppbricka” med parktema ska användas 
för att ge skylten ett tema och en design som gör det 
tydligt att de är en del av parkskyltningen i staden.

VAR
- I parker för att visa riktningar till andra gröna områ-
den i staden
- I större parker för att visa var olika delmål ligger, 
t.ex. lekplats, utegym
- I gatumiljö för att leda till gröna miljöer

LAYOUT TAS FRAM NÄR BEHOV UPPSTÅR

Exempel på hur en hänvisningsskylt i Vasaparken skulle kunna se ut 
för att länka samman de gröna stråken i staden. Avståndet anges i meter 
(se skillnad jämfört med cykelhänvisningsskylten). Här har skylten fått 
en ”toppbricka” i form av ett lindlöv för att knyta an till de historiska 
promenaderna i Norrköping. 

Södra Promenaden 300 m

Ljuraparken   500 m

Hänvisningsskylt cykel. Avståndet anges i kilometer.

Hänvisningsskylt i Industrilandskapet. Längst upp stolpen syns en symbol 
i form av fotgängare. Skylten hänvisar till olika besöksmål på området, 
avståndet anges i meter.




