
21 25242322

9

SKILTNING OG GOD KOMMUNIKATION

TEKNIK OG MILJØ
Center for Byens Anvendelse
Aarhus Kommune



CBA SKILTEGUIDE - SKILTNING OG GOD KOMMUNIKATION

TEKNIK OG MILJØ
Center for Byens Anvendelse
Aarhus Kommune

Februar 2016

Oplag 300



21 25242322

9

INDHOLD

FORORD ..................................................................................................side   5

HVAD SKAL SKILTET FORMIDLE? .........................................................side   6

SPROGTONEN ........................................................................................side   7

SMUKKERE VEJARBEJDER ......................................................................side   8

GRUNDELEMENTER .........................................................................side   9

GRAFIK ...............................................................................................side 10

FARVEHOLDNING ............................................................................side 11

BESTILLING .............................................................side 16

PRAKTIK OG TEKNIK ..............................................side 17

KONTAKT.................................................................side 18

SKRIFTTYPE ..........................................................................side 12

SKRIFTSTØRRELSE ..............................................................side 13

SKILTEOPBYGNING OG SKILTESTØRRELSE .....................side 14





FORORD

KOMMUNIKATION VIA SKILTNING

Der er øget fokus på kommunikation i forbindelse med vejanlægspro-
jekter, og denne skilteguide er udarbejdet som et værktøj til den grafiske 
formidling af kommunikationen. Det er også et ønske at fortælle den 
gode historie omkring vejprojekterne -at der bliver bedre fremkomme-
lighed, at bilkøerne bliver mindre osv. Med andre ord:
HVAD og HVORFOR arbejder vi på vejene
HVOR LÆNGE varer det?  
HVEM er afsender?

Skilteguiden giver nogle retningslinier for de virkemidler, vi kan benyt-
te os af, når vi informerer om anlægsarbejder i byen. Vi har samlet en 
værktøjskasse, både med grafiske elementer, standard skiltestørrelser, 
skrifttyper mm. og arbejder efter en fælles grafisk linie, en sprogtone, 
enkle og forståelige budskaber, som rettes til lige netop den målgruppe, 
der er relevant. Budskabet skal med andre ord kunne læses og forstås.

Selvom skilteguiden lægger op til nogle forudbestemte grafiske elemen-
ter, som vil kunne anvendes i langt de fleste opgaver, og som vil forenk-
le arbejdet med skilte, er der dog mulighed for ’variationer over temaet’. 
Der kan være en særlig historie, der skal fortælles, hvor vi kan få brug 
for andre grafiske elementer og farver.

SKILTET OG BYRUMMET

Skiltets størrelse og mængden/typen af information er afhængig af, 
hvor i byen skiltet sættes. På indfaldsvejen skal skiltet aflæses i høj fart, 
der skal være en enkel information, vi skal give trafikanten et hurtigt 
overblik og måske anvise alternative ruter.
Og skiltet skal opsættes, så trafikanten i god tid er informeret om vejar-
bejdet.

I tæt bebyggede områder - som midtbyen - er der andre udfordringer. 
Pladsen er ofte snæver, der er mange forskellige typer trafikanter. For-
midlingen er mere sammensat. Skiltet skal f.eks. lede trafikanterne sik-
kert forbi vejarbejdet eller angive andre ruter. Samtidig er der en lejlig-
hed til at give mere information om vejarbejdet til gående og cyklende. 
Med andre ord HVORFOR, og HVORDAN kommer det til at se ud, når 
arbejdet er afsluttet. Måske kan man endda gå og glæde sig til det fær-
dige resultat!

Se også afsnittet SMUKKERE VEJARBEJDER side 8
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HVAD SKAL SKILTET FORMIDLE?

Målgruppe: Bilister
Hvad fortæller skiltet: Hvad sker der, hvorfor, hvor længe, andre 
ruter jeg skal tage, er der lukkede/spærrede veje?

Målgruppe: Cyklister
Hvad fortæller skiltet: Hvad sker der, hvor må jeg køre, hvilken 
anden vej skal jeg tage?

Målgruppe: Fodgængere
Hvad fortæller skiltet: Hvad sker der, hvordan kommer det til at se ud, 
hvor må jeg færdes under arbejdet, hvornår er det færdigt, bli’r det godt?
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SPROGTONE

Hele Teknik og Miljø arbejder på at forbedre kommunikatio-
nen i byrummet især i forhold til anlægarbejder og formidling 
i trafikken. Vi skal have fokus på vores sprog, og hvordan vi 
henvender os til borgerne. Budskabet skal formidles i en venlig 
og imødekommende tone. Væk med negativ og restriktiv sprog-
brug som ’spærret’, ’det er ikke tilladt’ og tekniske fag-termer. 

Skiltene ved anlægsarbejder skal informere om, hvorfor vi 
arbejder på vejene, hvilke gevinster der opnås, og hvordan det 
påvirker hverdagen for trafikanterne. 

Vores målgruppe er i princippet os selv, nogen vi kender, den 
gode nabo, og det konkrete budskab skal formidles i den ånd.

Mobilitetsdagsordenen

KRYDSET ÅBNER 

IGEN .... 

Hvordan gør vi det bedre?

Positiv sprogtone

VI GØR DET LETTERE
 AT KOMME FREM

VI SIKRER, AT 
KLOAKKERNE KAN......

3 eksempler på sproglig formulering på baggrund af en over-
ordnet dagsorden:

7



Der er fokus på en optimeret udførelse af anlægsarbejder til 
fordel for alle i byen, og indsatsen omkring ’Smukkere vejarbej-
der’ har som ambition at involvere og samarbejde med ekster-
ne aktører

Som udgangspunkt skal vil der blive stillet krav om bl.a. rydde-
lige arbejdspladser, renholdelse af materiel, korrekt opsat skilt-
ning, ensartet afspærringsmateriel, god kommunikation om 
arbejdet mm. Ved hjælp af enkle elementer og en farveholdning 
vil der kunne skabes byggepladser, som udover at give en vis ro 
i bybilledet også vil kunne formidle information om det pågæl-
dende projekt. Kunsten er at skabe en smuk, tydelig og forståe-
lig skiltning, uden at det går ud over trafiksikkerheden.

Ny præmieringsordning
I 2016 introducerer Center for Byens Anvendelse en præmie-
ringsordning for byggepladser ved vejarbejder. Præmierings-
ordningen følger den eksisterende ordning for præmiering af 
nybyggeri på Arkitekturens Dag 1. oktober hvert år.
Center for Byens Anvendelse vil gennem denne præmierings-
ordning gerne anspore til større omhyggelighed omkring den 
’æstetiske byggeplads’, hvor både trafiksikkerhed, ordentlighed 
og god formidling af vejarbejdet er kriterier for et ’smukt vejar-
bejde’ og dermed en præmie. 

Se også afsnittet BESTILLING side 16 og 17.

SMUKKERE VEJARBEJDER

Et skridt på vejen: Skiltemoduler med plads til både den lovpligtige trafikinformation og en infor-
mation i øjenhøjde. Modulerne er standardelementer, der kan flyttes og genbruges.

Sådan skal det ikke se ud
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Teknik og Miljø | Aarhus Kommune

BEDRE FREMKOMMELIGHED
 

FORSØGSSTRÆKNING
MOD ODDER

MOD AARHUS

Eksempel på placering af grundelementer på stort skilt

GRUNDELEMENTER

Grundelementer er de faste logoer, som viser, hvem der er af-
sender. Det drejer sig først og fremmest om byvåben. Byvåbnet 
ses altid sammen med afsender:  Magistrat/Aarhus Kommune. 

STORE SKILTE (300 x 200 cm)

Andre logoer benyttes i forbindelse med det 
helt specifikke projekt. 
MOVE ved projekter med fokus på fremkom-
melighed. 
Aarhus Ø ved projekter på det nordlige havne-
område.

Andre logoer placeres i afsenderfeltet

Fast afsender: Aarhus Kommune

Hurtig og letaflæselig afsender:
Teknik og Miljø  Aarhus Kommune.

Placeres altid i skiltets højre side

MELLEMSTORE (200 x 100 cm) OG SMÅ SKILTE (60 x 80 cm)

Mulighed for yderligere information om 
afsender.  Afsenderhierarkiet er:
Magistratsafdeling: Versaler og bold
Center: Regular
Aarhus Kommune: Regular
Afstand fra byvåben til tekst svarer til et ’O’

ANDRE AFSENDERE

300 cm

200 cm

TEKNIK OG MILJØ
  Center for Byens Anvendelse

Aarhus Kommune

Teknik og Miljø | Aarhus Kommune

Teknik og Miljø | Aarhus Kommune

AARHUS Ø
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Piktogrammer kan fortælle flere historier - eller underbygge 
historier.

Piktogrammerne skal være med til at skabe genkendelighed, og 
derigennem understrege, hvem der er afsender.

De primære piktogrammer beskriver dels et vejarbejdes om-
fang (gravemaskine/vejarbejder), dels hvem informationerne 
primært henvender sig til. 

Sekundære piktogrammer understøtter det særlige budskab - 
f.eks helt specifikke trafikarter. Træ piktogrammer bidrager med 
f. eks. at fortælle om et vejareals omgivelser. 

GRAFIK

PRIMÆRE PIKTOGRAMMER

SEKUNDÆRE PIKTOGRAMMER

Eksempel på brug af forskellige piktogrammer

Eksempler på sekundære piktogrammer, men det enkelte skil-
te- lay out og budskabets karakter kan tilføjes andre, dog skal 
stregen og farven tilpasses den primære piktogramtype og 
farvepaletten.

Teknik og Miljø | Aarhus Kommune

 FOR AT HJÆLPE DINE 
 MEDTRAFIKANTER

HVORFOR HOLDER DU HER?

Teknik og Miljø | Aarhus Kommune
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PRIMÆR FARVEHOLDNING

Den primære farveholdning i skiltene er en gråskala gående fra 
100 % sort, 50 % sort, 30 % sort til 20 % sort og hvid.

Som signalfarver arbejdes med en rød, gul, grøn og blå. Farver-
ne er ’knækkede’, så de harmonerer med gråskalaen. Rød og 
grøn benyttes som FØR/EFTER eller DÅRLIG/GOD situation.

CMYK 
0/0/0/100

CMYK 0/0/0/50 CMYK 0/0/0/30 CMYK 
0/0/0/20

CMYK 0/0/0/0

CMYK 
0/85/90/0

CMYK 
8/9/60/0

SEKUNDÆRE FARVER

FARVEHOLDNING

CMYK
53/4/51/0

CMYK
84/41/18/4

Eksempel: røde og grønne biler fortæller om før og efter et vejarbejde

NYT KRYDS = MINDRE KØ

AUG. 2015

DEC. 2015

Teknik og Miljø | Aarhus KommuneTeknik og Miljø | Aarhus Kommune
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SKRIFTTYPER

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

Skriften, der benyttes, er Aarhus Kommunes profil skrifttype: 
Scala Sans OT/Scala Sans LF ved tal.

Overskrifter skrives med versaler i bold eller black.
Anden tekst skrives med minuskler med stort begynderbogstav 
i regular eller bold afhængig af mængden af information.

Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

0123456789

0123456789

SCALA SANS LF

Regular

Bold

Bold

Black

SCALA SANS OT

Eksempel hvor overskrift skrevet med versaler/bold indgår i ’tunneldesignet’

AARHUS Ø

TEKNIK OG MILJØ
Center for Byens Anvendelse

Aarhus KommuneAARHUS Ø

Teknik og Miljø | Aarhus Kommune
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HASTIGHED 1-2 BUDSKABER 3-4 BUDSKABER 5-6 BUDSKABER

80 km/t 170 mm/700pt 202 mm 240 mm

70 km/t 143 mm/600 pt 170 mm 202 mm

60 km/t 120 mm/490 pt 143 mm 170 mm

50 km/t 120 mm 143 mm 170 mm

40 km/t 101 mm/ 415 pt 120 mm 143 mm

30 km/t 101 mm 101 mm 120 mm

LÆSEAFSTAND 8 m 10 m 12 m 16 m 19 m 42 m

SKRIFTSTØRRELSE
18 mm
75 pt

21 mm
88 pt

25 mm
104 pt

30 mm
124 pt

36 mm
149 pt

42 mm
1774 pt

SKRIFTSTØRRELSE FOR CYKLISTER OG GÅENDE

SKRIFTSTØRRELSER FOR BILISTER

ANBEFALINGER

• Undgå stedsspecifikation - så skiltet kan genbruges
• Skriv måneder fuldt ud - altså ingen forkortelser: marts, april..
• Udelad overflødige ord (fra, til og periode....)
• Udelad arbejdsprocesser, som man ved selvsyn kan se.      
• Udelad årstal, hvis vejarbejdet afsluttes i samme kalenderår
• Udelad startdato, hvis tavlen opsættes, efter arbejdet er igang.

SKRIFTSTØRRELSER

Skriftstørrelser på skiltene afhænger af skiltets placering, hvor 
stor fart trafikanten bevæger sig med og mængden af infor-
mationer på skiltet. Der tages udgangspunkt i Vejdirektoratets 
anvisninger.

21 25242322
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Teknik og Miljø | Aarhus Kommune

Hvornår  og hvordan 

HVAD / HVORFOR

ILLUSTRATION

Placering af andre logoer

HOVEDBUDSKABET
Skrift i versaler og bold eller black
’Gåseøjne’ som opmærksomhedsfelt

UNDERSTØTTENDE TEKST OG 
ILLUSTRATION

Tid: periode eller sluttidspunkt
Her kan eksempelvis markeres et felt 
til udskiftning af datoer eller andre 
skiftende oplysninger, som gør skiltet 
genanvendeligt.

AFSENDERFELT
Hvem er afsender, Aarhus Kommune alene 
eller med samarbejdspartnere.

Som udgangspunkt arbejdes der med 3 størrelser - SMÅ, MEL-
LEMSTORE og STORE - som vil være de skiltestørrelser, der 
almindeligvis vælges i forbindelse med anlægsarbejder. De 
store skilte er som princip altid i lavformat. Ved særlige infor-
mationskampagner elller lignende kan der arbejdes med andre 
formater. 

Skiltet opdeles principielt i 3 dele: 
• Felt til HOVEDBUDSKABET
• Midterfelt til UNDERSTØTTENDE TEKST og ILLUSTRATION 
• AFSENDERFELT nederst

Der er udarbejdet skabeloner til henholdsvis STORE og MEL-
LEMSTORE skilte. Her er vist opbygning af et stort skilt. 

SKILTEOPBYGNING og SKILTESTØRRELSE

3

TEKNIK OG MILJØ     AARHUS KOMMUNE

KRYDSOMBYGNING ER FÆRDIG OM 

UGER
Her er indarbejdet et midterfelt, som 
udskiftes i forhold til ’nedtællingen’

Eksempel på skilteopbygning

KRYDSOMBYGNING ER FÆRDIG OM

Teknik og Miljø | Aarhus Kommune

Teknik og Miljø | Aarhus Kommune
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300 x 200 cm

Skiltestørrelserne er valgt ud fra de allerede benyttede stan-
dardformater - som hovedregel 3 forskellige formater:

SMÅ SKILTE   50 x 60 cm
Benyttes ved arbejder på eksempelvis fortove, hvor pladsen er 
begrænset. Skiltet skal ved hjælp af kort tekst og grafisk udtryk 
give den forbipasserende et hurtigt overblik over  det aktuelle 
vejarbejde.

MELLEMSTORE SKILTE   100 x 200 cm
Benyttes ved arbejder, hvor der ønskes bredere information om 
projektet. Typisk henvendt til trafikanter i lav fart - cyklister og 
gående, og langsomt kørende bilister. Skiltet kan være både i 
lavformat og højformat.

STORE SKILTE- 300 x 200 cm
Her er trafikanterne i fart - 60-80 km/t. Budskabet skal være 
kortfattet, og her gælder, at illustrationer fortæller mere end ord 
og er med til yderligere at understreget det overordnede bud-
skab. Afsender skal kunne aflæses tydeligt ved brug af byvåben 
og evt. andre logoer. Skiltet er altid i lavformat.

ANDRE STØRRELSER
Ved helt særlig information kan der arbejdes med andre for-
mater -eksempelvis et skilt, der skal kunne ses på lang afstand. 
Her er der begrænset tekst - illustrationen skal være det bæren-
de element.

SKILTEOPBYGNING og SKILTESTØRRELSE

mål 1:25

100 x 200 cm 50 x 60 cm
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HVAD

• Stort anlægsarbejde
• Smukkere vejarbejder
• Driftarbejde
• Andet

HVILKE

• Stort/mellemstort standard skilt
• Skilte til moduler
• Små standard skilte
• Andre skilte

HVOR

• Placering på luftfoto
• Flyttes og udskiftes undervejs
• Aftale med projektleder
• Andet

HVORNÅR

• Opstilling start 
• Opstilling slut
• Flyttes/udskiftes undervejs
• Andet

MATERIEL

• Standard skilt + opsætning
• Antal moduler
• Små standard skilte + opsætning
• Andet

AFLEVERING
GRAFIK 

• 4 uger før forventet opstilling
• Afspærringsplaner, hvis arbejdet flytter

AFLEVERING 
TRYK

• 14 dage før forventet opstilling

BESTILLING

Hvor mange skilte, hvor skal de placeres, hvilke elementer skal 
tages i brug (smukkere veje-moduler eller anden opstilling), skal 
der ske en udskiftning undervejs i anlægsperioden? Det er vigtigt 
med en planlægning af skilteopstilling og afspærring, hvis arbej-
det bevæger sig, og skiltene skal genbruges/opdateres.

Checkliste      ü

Kommunikationsprocessen - Hvad skal der ske?

PROJEKT OG KOMMUNIKATION

Her tager vi udgangspunkt i:
Projektets kommunikationsplan:
Anlægskommunikation/Profilerings-
kommunikation.
ANSVARLIG: projektleder

AFSPÆRRINGSPLANER

Her skal vi overveje:
Den lovmæssige skiltning ses i sam-
menhæng med formidling af projektet.
ANSVARLIG: Projektleder i samarbejde 
med grafiker

BESTILLINGER

Her skal vi have oversigt over:
Hvilket grundmateriel, der skal bestil-
les/bruges.
Hvilke skiltetyper/størrelser skal 
opsættes.
ANSVARLIG: Grafiker iflg. aftale med 
projektleder.

PRODUKTIONSTID

Her skal trykkeri bruge:
EPS fil af skiltelayout
PDF fil af skiltelayout
Evt. særlige anvisninger om udskifteli-
ge felter mm.
ANSVARLIG: Grafiker

OPSTILLING

Her skal aftales:
Antal skilte
Placering (kort/luftfoto)
Opsætningsoversigt
Evt. udskiftning af del af skilt 
undervejs
Kontaktperson i ’marken’
ANSVARLIG: Grafiker iflg. aftale 
med projektleder

UNDERVEJS

Her kan der være behov for:
Etapedeling, hvor skilte flyt-
tes/datoer ændres.
ANSVARLIG: Projektleder i 
samarbejde med grafiker

NEDTAGNING

Her skal aftales:
Dato for nedtagning. Skiltene 
skal fjernes, når de er uaktuelle. 
Vær opmærksom på datoer, 
som ikke længere passer.
Placering af materiel på lager.
ANSVARLIG: Projektleder
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Stort/mellemstort skilt Modul Lille skilt

BESTILLING

Opstilling
Placering af skilte ved veje f.eks. Skiltene skal 
placeres, så trafikanter i god tid bliver informeret 
om vejarbejdet. 

Husk bagsiden
Bagsiden er en forside fra den anden side. Brugte 
skilteplader males over, så de fremstår med jævn 
farvet flade (RAL 7024)

Det materiel, der er på lager (NVS, Edwin Rahrs Vej) består af kend-
te, allerede benyttede elementer. Sammensætning og opstilling af 
skilte skal være omhyggelig, stopler skal stå lige, være lige høje osv.

Betonklodser 
Malet i RAL 7024 (grafitgrå)
Det overvejes fremover at investere i betonklod-
ser i indfarvet beton.

Plader og stolper
Plader i standard mål
Stolper 4x4 mm. Begge dele malet i RAL 7024
Overkant stopler og skilteplade skal flugte
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PRAKTIK OG TEKNIK

For at sikre korrekt tryk og placering af skilte skal der afleveres 
en samlet ’pakke’  til NVS indeholdende:

EPS fil af skiltedesign til trykker

PDF fil af skiltedesign

Kort/luftfoto med placering af skilt indtegnet

Hvis skiltemoduler: PDF fil med oversigt over modulerne

Navn på projektleder 

Navn på evt. ekstern projektleder 

Navn på formand i ’marken’

TRYKKERIER BENYTTET AF CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

Seri Q Sign
Stærmosevej 30
5230 Odense
66 15 80 39
www.seriqsign.dk

Helbo Skilte
Edwin Rahrs Vej 42
8220 Brabrand
86 22 59 39
http://helbo-skilte.dk
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• Anlæg
Trine Buus Karlsen   tbk@aarhus.dk   29207924

• Drift og Myndighed
Kim Gulvad Svendsen   kgs@aarhus.dk   29203869

• Team Kommunikation
Anne-Dorthe From Nielsen   adfn@aarhus.dk   29208929
Annette Linnemann   alin@aarhus.dk   41859718

• Natur og Vej Service
Kim Aasborg Nielsen   nkia@aarhus.dk   41855996
Paul-Erwin Henningfeldt   paeh@aarhus.dk   29208655

KONTAKT
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