Hillerød Ejendomme

RETNINGSLINJER FOR
DESIGN AF SKILTNING
VED EJENDOMME
Hillerød Kommunes retningslinjer for design af skiltning af og ved de kommunale ejendomme er
beskrevet i denne vejledning. Vejledningen supplerer og uddyber Hillerød Kommunes Designvejledning.
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”Retningslinjer for design af skiltning ved ejendomme” er udviklet i samarbejde med Brovang Skilte & Design.
Publikationen opdateres løbende. Den nyeste udgave kan til enhver tid hentes fra www.hillerod.dk /
Erhverv / Kommunale grunde og byggerier / Retningslinjer, vejledninger m.m. eller fra Hillerød Kommunes
intranet / Ejendomme / Byggeri og anlæg.
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INDLEDNING
Denne vejledning supplerer og uddyber Hillerød Kommunes Designvejledning på området skiltning.
Med skiltning forstås her skiltning af institutionens
navn og adresse samt henvisningsskilte. På de følgende sider gennemgås følgende skilteformater:
Basisskilt
Basisskilt med underinformationer
Basisskilt med underskilte
Henvisningsskilt
Skiltepylon med underinformationer
Skiltepylon med oversigtskort
Søjlepylon

FORMÅL
Med vejledningen ønsker vi at sikre god og ensartet
skiltning af de kommunale ejendomme. Skiltningen
skal være tydelig og entydig, afspejle Hillerød Kommunes visuelle identitet og være udført af et robust og
prisbilligt materiale.
Sidst men ikke mindst skal det være let at bestille korrekt skiltning til ejendommen. Retningslinjerne er udviklet, så der er færrest mulige valgmuligheder og dermed beslutninger for bestilleren.
Det gør det enkelt at bestille og sikrer, at alle følger
samme skabelon.

Henvisningsskilte

Basisskilt uden og med lyshat

Skiltepylon

Søjlepylon
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LAYOUT
PRINCIPPER
Informationsniveau 1: ejendommens navn
Informationsniveau 2: adresse

Skillelinje mellem informationsniveau 1 og 2

Informationsniveau 1: ejendommens navn, 2 linjer

Informationsniveau 2: adresse

Informationsniveau 1: ejendommens navn, 2 linjer

Informationsniveau 2: adresse
Informationsniveau 3: henvisning

Henvisningspile og andre ikoner højrestilles

Informationsniveau 1: ejendommens navn, 2 linjer

Informationsniveau 2: adresse

Informationsniveau 3: henvisning på separat skilt

SIDE 4

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF SKILTNING VED EJENDOMME

HVILKE INFORMATIONER SKAL SKILTES
Vi skilter som minimum med ejendommens navn og
adresse.

FARVER
Skiltet er hvidt med rød højrestillet blok.
Al informationstekst skrives med mørkgrå.

INFORMATIONSNIVEAUER

Hillerød Kommune (logotype) skrives med hvid.

Informationsniveau 1: Ejendommens navn med
versaler og fed skrift. 1 linje fortrækkes. 2 linjer kan

Farvekoder fremgår af oversigt side 14.

anvendes, hvor navnet er meget langt. 3 linjer anvendes ikke.

TYPOGRAFI

Informationsniveau 2: Ejendommens adresse. Skrives med stort begyndelsesbogstav og ellers små bogstaver.
Informationsniveau 3: fx åbningstider, henvisninger (Parkering, Varesluse, Blok B). Skrives med stort
begyndelsesbogstav og ellers små bogstaver.
Informationsniveauet markeres ved ekstra ”luft” til de
obligatoriske niveauer 1 og 2. Kan eventuelt flyttes til

Informationsniveau 1: Max LF Bold—173 pkt. (45 mm)
med 198 pkt. skydning (mellemrum til anden linje)
Informationsniveau 2: Max LF Book—142 pkt. (37 mm)
Informationsniveau 3: Max LF Book—142 pkt. (37 mm)
med 211 pkt. skydning til næste linje
SKIL- 12 cm

TETS LAYOUT

separat underskilt. Se i hvilke tilfælde på side 9.
Henvisningspile (informationsniveau 3) højrestilles.

3,7 cm

Streg angiver sk illelinje mellem informationsniveau 1 og øvrig information.

7 cm

Kun ejendommens navn må placeres på informationsniveau 1.

5 cm

14 cm

19,5 cm

Streghøjde 0,5 cm
5 cm

Kun ejendommens adresse må placeres på informationsniveau 2.
Stregen flugter med stregen i logoet.

3,7 cm

LOGO
Se side 14. Logofiler fås ved at kontakte os på adressen ejendomme@hillerod.dk eller ved download fra
kommunens intranet.

7 cm

5 cm

14 cm

19,5 cm
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SKILTESTØRRELSER
SKILTELÆNGDE 80 CM
Max. antal enheder 10*)
Max. antal enheder 14*)

SKILTELÆNGDE 100 CM
Max. antal enheder 15*)
Max. antal enheder 19*)

SKILTELÆNGDE 120 CM
Max. antal enheder 19 *)
Max. antal enheder 25 *)

SKILTELÆNGDE 150 CM
Max. antal enheder 26 *)
Max. antal enheder 33 *)

SKILTELÆNGDE 120 CM
2-linjet tekst

SKILTELÆNGDE 150 CM
Enkeltlinjet tekst
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STANDARDSTØRRELSER
Vi anvender skilte i følgende størrelser: 80 cm, 100 cm,
120 cm og 150 cm. Det er muligt at tilkøbe lyshatte til
størrelserne 80 cm, 120 cm og 150 cm.

Informationsniveau 2: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 33 enheder *)
EN- ELLER FLERLINJET TEKST
Det er muligt at anvende 2-linjet tekst på informations-

Skiltets størrelse afhænger naturligvis af skiltets fysiske

niveau 1. 3 linjer er ikke tilladt.

placering. Det skal have en god synlighed fra de vinkler, det ses i, men må ikke være hindrende for fri pas-

Det er ikke muligt at anvende 2-linjet tekst på informa-

sage.

tionsniveau 2.

Størrelsen afhænger endvidere af navnets og adres-

På illustrationen nederst side 6 ses eksempel på sam-

sens længde, da skriftstørrelsen ligger fast på vores

me tekst på 2 forskellige størrelser skilte.

skilte.
Skilt 80 cm
Informationsniveau 1: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 10 enheder *)
Informationsniveau 2: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 14 enheder *)
Skilt 100 cm
Informationsniveau 1: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 13 enheder *)
Informationsniveau 2: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 18 enheder *)

*) MAKSIMALT ANTAL BOGSTAVER
Bogstaver fylder ikke det samme, f.eks fylder et
i væsentligt mindre end et m.
Disse to stednavne fylder det samme, men er på
hhv 12 og 10 enheder:
Lille Lyngby (= 12 enheder)
Alsønderup (= 10 enheder)
De opgivne max. værdier kan derfor godt variere
fra navn til navn.

Skilt 120 cm
Informationsniveau 1: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 19 enheder *)
Informationsniveau 2: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 24 enheder *)
Skilt 150 cm
Informationsniveau 1: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 25 enheder *)
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SKILTE MED

Informationsniveau 1: ejendommens navn
Informationsniveau 2: adresse
8 cm

Informationsniveau 3: henvisning

4 cm

7 cm

Henvisningspile og andre ikoner højrestilles

Informationsniveau 1: ejendommens navn
Informationsniveau 2: adresse
8 cm

Informationsniveau 3: henvisning

4 cm

7 cm
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YDERLIGERE INFORMATIONER

BASISSKILT MED UNDERINFORMATIONER

Der kan være brug for at skilte med flere informatio-

Det er muligt at lægge flere underinformationer ind på

ner, fx åbningstider eller henvisning til parkering / per-

samme skilt.

sonaleindgang / vareindlevering m.m.
Tekstlængderne kan være afgørende for skiltets størDisse oplysninger sættes på informationsniveau 3 med

relse, se side 7.

en visuel afstand (”luft”) til informationsniveau 1 og 2.
De enkelte informationer skal være enlinjede. Eventuel
Skiltet kan laves som ét samlet skilt (anbefales) eller

retningspil eller piktogram placeres højrestillet.

som separate underskilte.
Den sidste løsning er velegnet ved midlertidig skiltning
(Pavillon 1-4 -) – eller hvis der efterfølgende bliver
brug for at skilte en oplysning (fx Parkering kun for
Spiralens brugere).

Informationsniveau 1: ejendommens navn

Informationsniveau 2: adresse

Informationsniveau 3: henvisning

Informationsniveau 1: ejendommens navn

Informationsniveau 2: adresse

Informationsniveau 3: henvisning
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SKILTEPYLONER
Informationsniveau 1: ejendommens navn
Informationsniveau 2: adresse
8 cm

Informationsniveau 3: henvisning

4 cm

Informationsniveau 1: ejendommens navn
Informationsniveau 2: adresse
Informationsniveau 3: oversigtskort
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HVOR ANVENDES PYLONER
Skiltepylonerne er velegnede til store ejendomme, der
har behov for at skilte mange oplysninger eller oversigtskort.
Skiltepylonerne er som udgangspunkt 90 cm brede og
200 cm høje. Lokale forhold kan tale for andre størrelser, ligesom meget lange navne eller adresser kan give
bredere skilte.
Informationsniveau 1: maximalt antal bogstaver
og mellemrum er 13 enheder *)
Informationsniveau 2-3: maximalt antal bogstaver
og mellemrum er 17 enheder *)
Illustrations (fx oversigtskort) længde svarer til
stregen mellem informationsniveau 1 og 2.
SØJLEPYLON

33 cm

Informationsniveau 1
Informationsniveau 2

Den smalle søjlepylon har karakter af et vartegn. Den
anvendes kun ved meget store ejendomme og/eller
ved ejendomme som har behov for at skilte synligt fra
vej.
Søjlepylonen er 50 cm bred og 250 cm høj.
Informationsniveau 1: maximalt antal bogstaver
og mellemrum er 10 enheder *)
Informationsniveau 2-3: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 14 enheder *)
TILPASNING AF LAYOUT
På grund af ovenstående begrænsninger må man regne med, at det kan være nødvendigt at arbejde yderligere grafisk med at tilpasse designet individuelt på
pyloner, fx ved at dispensere, hvad angår bredde, højde eller typografi.
Ejendomme hjælper gerne med rådgivning i disse tilfælde.
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HENVISNINGSSKILTE
Henvisningsskilte anvendes internt på ejendommen til
at vise vej. Henvisningsskiltene er enkle skilte uden
logo men med samme typografi og farver, som de
øvrige skilte.
STØRRELSER

*) MAKSIMALT ANTAL BOGSTAVER
Bogstaver fylder ikke det samme, f.eks fylder et
i væsentligt mindre end et m.
Disse to stednavne fylder det samme, men er på

Skilt 80 cm

hhv 12 og 10 enheder

Informationsniveau 3: maximalt antal bogstaver og

Lille Lyngby (= 12 enheder)

mellemrum er 16 enheder *)

Alsønderup (= 10 enheder)
De opgivne max. værdier kan derfor godt variere

Skilt 100 cm
Informationsniveau 3: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 21 enheder *)
Skilt 120 cm
Informationsniveau 3: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 27 enheder *)
Skilt 150 cm
Informationsniveau 3: maximalt antal bogstaver og
mellemrum er 35 enheder *)
Henvisningsskilte med 1 linje har en højde på 15 cm.
Henvisningskilte med flere linjer følger retningslinjerne
for linjeafstand og afstand til kant som basisskilte.
Skiltets højde afhænger af antal informationslinjer.
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fra navn til navn.
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SKILTEMATERIALER
Vi anvender BS-skiltestander udført i aluminium. Skil-

Pyloner er udført i søvandsbestandigaluminium og

tepladen består af aluminium i bredderne 80 cm, 100

pulverlakeret i hvid Ral: 9016

cm, 120 cm, 150 cm. Basisskiltehøjden er 35 cm og
tykkelsen er 20 mm.

På intra findes priseksempler på skiltestander og pyloner.

Skiltepladen er pulverlakeret i hvid RAL 9016. Pladen
monteres med selvklæbende folie. Det er muligt at
bestille nye folietekster eller logo og på denne måde
renovere et slidt skilt eller ændre oplysninger på skiltet
efterfølgende.

PLACERING OVER JORD
Skiltene sættes i jorden, så der er en frihøjde på 50 cm
til skiltets underkant. Dette gælder ikke skiltepyloner.

Hvis skiltet er synligt både forfra og bagfra, udføres
skilte med logoer og tekst på begge sider.
Særligt udsatte skilte kan monteres med graffitifolie
mod graffiti. Herefter kan skiltet rengøres med
”graffitifjerner” (og alm. sæbevand).
Skiltepladen monteres i 55 mm rundt standerben,
som er udført i aluminium og pulverlakeret i mørkegrå RAL 7016.
Standerbenenes totale længde på basisskiltet er 165
cm, hvoraf de 80 cm af standerbenet befinder sig
under jordoverfladen. Total højde er 85 cm over
jorden med 50 cm frigang under skiltet.
5 0 cm

Skiltet kan forsynes med lyshat. Lyshatten er udført i
i aluminium, som er pulverlakeret i mørkegrå RAL
7016
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ANDET

SKILTE MED FLERE ELEMENTER
I nogle tilfælde skal skiltet indeholde specielle elementer, fx grafik, kort, yderligere logo.
I sådanne tilfælde må man forsøge at overholde flest
mulige layoutprincipper og afveje, hvilke der bør have
forrang for andre. Bed gerne jeres skilteleverandør om
at lave flere alternative udkast.
Her er vist et skilt med flere logoer. Hillerød Kommune
står som ejer af ejendommen, som blandt flere funktioner og huser en funktion med eget logo (Jobcenter),
som er vist på skiltningen.
BESTILLING AF SKILTE
Ansvaret for bestilling og betaling af skilte ligger hos
den institution, der skal anvende skiltet.
VEJVISNINGSSKILTE
Disse retningslinjer er udviklet af Ejendomme i 2017
med det formål at gøre det enkelt at bestille korrekt
skiltning af institutionen.
Nyeste udgave af disse retningslinjer samt information
om bestilling af skilte og vejledende prisliste kan findes
på kommunens intranet. Søg på Retningslinjer for design af skiltning ved ejendomme.
Ejendomme rådgiver gerne i skiltespørgsmål. Send os
en mail på adressen ejendomme@hillerod.dk.
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Denne manuals retningslinjer vedrører kun skiltning af
institutionens navn, adresse m.m. Skiltene opsættes
på egen matrikel.
Vejvisningsskilte og servicevejvisning på offentlig vej
hører under Trafik, Vej og Park, som er myndighed på
dette område.
Vejvisningsskilte og servicevejvisning følger de nationale retningslinjer for udførsel og design.
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DESIGNMANUAL
HILLERØD KOMMUNES DESIGNMANUAL
Designmanualen fås ved henvendelse til Hillerød Ejendomme. Kontakt os på mailadressen ejendomme@hillerod.dk.
LOGO
Til brug for skilte anvendes en udgave af Hillerød Kommunes logo ”kvadraten” uden logotype. Dette logo kan
anvendes, da teksten HILLERØD KOMMUNE findes i
umiddelbar nærhed.
Logofiler fås ved at kontakte os på mailadressen ejendomme@hillerod.dk eller ved at downloade logofilen
fra Hillerød Kommunes intranet.

Logo ”Kvadraten”

Logo ”Kvadraten”
uden logotype

TYPOGRAFI
Max LF Light og Max LF Bold. Anskaffelse af disse fonte
påhviler leverandøren af skiltet.
FARVEKODER FOR LOGO OG TEKST
RAL

RAL

3001

1003

Foliefarve

Foliefarve

Foliefarve

Foliefarve

Foliefarve

3M 100-720

3M 100-54

Oracal 751-019

3M 100-12 eller

Oracal 751-073

Oracal 751-070
WEB / hexadecimal

WEB / hexadecimal

WEB / hexadecimal

WEB / hexadecimal

WEB / hexadecimal

CC0000

CC9933

FFCC33

000000

333333

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

R202 G0 B25

R204 G153 B51

R245 G196 B0

R0 G0 B0

R51 G51 B51

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

C20-M100-Y80-K0

C10-M25-Y70-K10

C0-M20-Y100-K0

C0-M0-Y0-K100

C0-M0-Y0-K80

PANTONE®

PANTONE® (guld)

PANTONE®

PANTONE®

PANTONE®

200 C

871 C

7406 C

Black C

Cool Gray 11 C

200 U

871 U

7406 U

Black U

Cool Gray 11 U
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Denne vejledning supplerer og uddyber
Hillerød Kommunes Designvejledning på
området skiltning.
Med skiltning forstås her skiltning af institutionens navn og adresse, samt henvisningsskilte og skiltepyloner.

Hillerød Kommune

Åbningstider:

EJENDOMME

Mandag-onsdag kl. 10-15

Trollesminde alle 27

Torsdag kl. 12-18

3400 Hillerød

Fredag kl. 10-13

www.hillerod.dk
Telefon: 7232 0000
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