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”Informationsskyltar i Malmö - program för gatukontorets informationsskyltar” har tagits fram på gatukontoret
under 2006 - 2007 av en arbetsgrupp som bestått av Annika Blomquist, stadsmiljöavdelningen och Maria Isling,
drift- och underhållsavdelningen. Referensgrupp i arbetet har Gatukontorets informatörer varit.
Fotografierna i programmet är tagna av Annika Blomquist, Thomas Hellquist, Maria Isling, Petra Kling - Gutenwik och Christina Worsch.
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Förord
Malmö är en stad som under de senaste åren genomgått en stor förvandling och utveckling. Det
gäller inte bara de centrala delarna av staden utan också nybyggnadsområden såsom Västra Hamnen.
Många människor har upptäckt den positiva förändringen och strömmen av turister till staden ökar
år från år. För att möta upp mot de krav på förbättrad information som detta för med sig är en viktig
del att öka antalet informationsskyltar, ett arbete som redan inletts. Programmet för informationsskyltar blir en del av Malmös stadsmiljöprogram och ytterligare en pusselbit i arbetet med att förstärka Malmös identitet.
Här presenteras en policy för hur gatukontorets informationsskyltar skall utformas och vilken grafisk
profil som skall användas. Tanken är att dessa skyltar skall placeras ut för att förbättra informationen
vad gäller stadens parker, torg och platser. Genom att erhålla ett sammanhållet uttryck för stadens
informationsskyltar skapas en igenkänning. Därmed blir också avsändaren, dvs Malmö stad, tydligare.
Vår förhoppning är att informationsskyltarna ska bidra till en ännu mer trivsam stad för såväl malmöborna, som för de som besöker Malmö!

Malmö i december 2007

Rolf Jonsson
Gatudirektör
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Bakgrund och syfte
Bakgrund
Behovet av att informera Malmöbor och besökare om våra viktiga platser och parker är stort.
Det finns också behov av att informera om
speciella företeelser i vår stad såsom naturistbad,
hundrastplatser, grillning etc. Ansvaret att ta
fram, placera, sköta och underhålla olika typer
av informationsskyltar i det offentliga rummet
ligger på gatukontoret. Det har dock varit oklart
i vilken omfattning dessa ska finnas, hur de ska
utformas och vem som ska ansvara för dem.
I Malmös stadsmiljöprogram finns ett övergripande mål: ”Att ge Malmö - som helhet och
de olika stadsdelarna - en tydlig och förstärkt
identitet. Malmö ska genom detta bli vackrare
och mer lockande för boende och besökare. Det
ska synas att Malmö är Skånes huvudstad.”
Stadsmiljöprogrammet innehåller riktlinjer för
stadens golv, rum, väggar och ljus m.m. Här
finns också ett delprojekt som fastställt vilken
utrustning som skall användas på Malmös torg,
gator och parker. Dock saknas riktlinjer och
policies för stadens informationsskyltar. Malmö

stads grafiska profil ger inga tydliga direktiv för
utformningen av vilka typer av informationsskyltar som skall användas. Skyltarna ska dock
anpassas till Malmö stads grafiska riktlinjer vad
gäller färger och typsnitt.

Syfte
Det är viktigt att lägga fast policies och tydliggöra ansvaret för stadens informationsskyltar. Stadens skyltar är en del av gaturummets utrustning
och principer som gäller för övrig möblering ska
även gälla informationsskyltar. På samma sätt
som Malmös möbler skal stärka stadens identitet,
ska informationsskyltarna göra det.
Syftet med föreliggande policy är att visa vilka
skyltar som ska användas, hur de ska vara utformade. Syftet är också att klargöra vems ansvaret
är att producera och sköta gatukontorets informationsskyltar. Som bilagor till dokumentet finns
en åtgärdsplan som ger förslag till platser där nya
skyltar placeras och även ritningar på de olika
typerna av skyltar.
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Informationsbehov
Den typ av information som gatukontoret har
ansvar för att förmedla är av ganska olika karaktär. Här följer en genomgång av de olika typer av
informationsskyltar som gatukontoret har ansvar
för att såväl placera ut som att sköta.
•

•

Informationsskyltar som informerar om
historia och sevärdheter. Skylten innehåller
en plan över platsen för att förenkla orienteringen och för att peka ut olika typer av
service som exempelvis toaletter.
Informationsskyltar för vissa företeelser. Det
gäller t.ex. hundrastplatser, grillplatser och
stränder. Här behöver skylten kompletteras
med ordningsregler som hundstadga, regler
för grillning, livräddning etc.

•

Små skyltar i parker som redovisar intressanta träd eller planteringar.

•

Anslagspelare där malmöbor kan affischera
lagligt om tillfälliga evenemang. Pelarna placeras i centrala Malmö och i stadsdelarna.

•

Lösa trekantspelare för tillfälliga budskap
- exempelvis arrangemang.

•

Hänvisningsskyltar som underlättar för
gående att hitta i stadens centrala delar och i
stadsparkerna.

•

Information vid om- och nybyggnationer
som Gatukontoret ansvarar för.

•

Enklare informationsskyltar vid arbeten av
mer tillfällig karaktär - mindre ny- och ombyggnationer

Skyltar för alla
Informationsskyltning av Malmös parker och
platser vänder sig till besökare med olika behov.
De bör därmed vara anpassade och möjliga att
använda för såväl barn, äldre som människor
med någon typ av funktionshinder.

De bör placeras där man förväntar sig att informationen skall finnas och på ett sätt så att man
kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara
anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge
upphov till reflexer.”

Här följer ett utdrag över de krav som ställs
på skyltning i Boverkets skrift ”Enklare utan
hinder”. Skriften är framtagen som en hjälp för
kommuner i arbetet med att göra Sveriges städer
tillgängliga för alla och undanröja enkelt avhjälpta hinder. Malmö har som mål att uppfylla
dessa krav.

Det troliga är att modern teknik, såsom GPS och
mobila nät kommer förbättra möjligheterna till
information för hörselskadade och synskadade.

”Skyltning måste vara lättbegriplig och lättläst,
ha ljushetskontrast och vara placerade i en höjd
som kan läsas av både barn och rullstolbundna.
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Fakta:
En synsvag person kan i allmänhet aldrig se
skyltar på håll. Synfältet utgör för det mesta en
kvadratmeter framför fötterna eller 10 till 30
cm framför ögonen.

Ansvar och skötsel
Ansvaret för produktion och utplacering av
informationsskyltar har inte varit tydligt på gatukontoret. Skyltar har ofta kommit på plats utan
att det uttalats vem som har ansvaret för skötseln
och ofta därför med ett dåligt resultat som följd.
En viss form av revidering/komplettering krävs
dessutom ofta, vilket innebär att någon måste ha
ett uttalat ansvar för stadens informationsskyltar
och vara uppdaterad över vilka skyltar som finns
och vilka krav på förnyelse som kan ställas. Följande förändring föreslås gälla framöver:
Ansvaret för att ta fram och och ge förslag på
placering av nya, fasta informationsskyltar ligger
på avdelningarnas informatörer. Det samordnade
budgetansvaret och ansvaret för uppsättning av
nya, fasta informationsskyltar vilar på drift- och
underhållsavdelningen. Drift- och underhållsavdelningen har också ansvaret för att sköta informationsskyltar på allmän plats. Genom att samordna
budgetansvaret vad gäller informationssskyltar till
drift- och underhållsavdelningen kommer vetskapen om nya skyltar fram till skötselansvariga och
alla skyltar kommer därmed med i skötselentreprenaderna.
Skyltar ska företrädesvis placeras på hårdgjord yta.
Om de placeras på gräsyta ska ytan runt skylstolpen
hårdgöras för att underlätta gräsklippning. I hårdgjord yta bör fogarna i en radie på 0,5 m tätas för
att slippa ogräsuppslag.
Det är av stor vikt att de skyltar som utplaceras
underhålls noggrannt. Skyltar är ofta utsatta för
vandalisering och klotter. För att förhindra vandalism måste fasta skyltar platsgjutas med stabila
fundament. För att förhindra klotter måste skyltar
klotterskyddas och tas med i entreprenaden för
klottersanering.
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Formgivning och grafisk profil
Färgsättning och
materialval
Den malmögröna färgen ska användas på
stålfundamenten på stadens skyltar. Malmöfärgen har blivit väl inarbetad och en tydlig del av
stadens identitet sedan den antogs som stadsfärg
i stadsmiljöprogrammet 1995. Färgkoden är NCS
8010 - G10Y, glans 70%. Kod enligt RAL-systemet: RAL 6009, glans 70 %.
Omålad korténstål kan användas när man vill ha
ett mer modernt uttryck. Det kan också väljas
för enklare skyltning och vid skyltning som är
tillfällig.
Ritningar på de föreslagna skyltarna finns i
bilaga 2.

Placering och informationssätt
Informationsskyltar ska placeras så att de kan
läsas av alla, synskadade personer, stående personer med normalsyn, barn och rörelsehindrade
personer i t.ex. rullstol. En vinklad skylt är lättare
att komma till med rullstol och en taktil skyltplatta som är vinklad är lättare att känna av.
Ibland finns behov att komplettera skylten med
annan typ av information än det det skrivna,
svenska språket. Detta för att nå fler och/eller
för att öka mängden information.
•
•
•

taktila plattor som gör det möjlig för en
synskadad att läsa.
talad information som fås genom mobiltelefonnätet.
information på engelska på de mest turistdragande platserna.
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Formgivning och budskap
Malmö stads grafiska profil ska följas vid utformandet av informationsskyltar. Det gäller såväl
typsnitt, färger som logotyp.

Typsnitt

Det typsnitt som ska användas på stadens
informationsskyltar är Myriad Pro - ett klassiskt
typsnitt med en något modern skärning. Myriad
finns i olika skärningar. Trots att det handlar det
om ett och samma typsnitt skulle det enhetliga
uttrycket gå förlorat om alla varianter var tillåtna,
därför används bara:
•
•
•
•

Myriad Pro Light (löpande text)
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Regular Italic
Myriad Pro Bold (rubriker)

Som kompetterande typsnitt kan Adobe Garamond användas i löpande text.

Färger

Det grafiska programmet innehåller tre basfärger, en grön, en svart och en grå. En eller flera
av dessa basfärger ska användas på våra informationsskyltar.
Färgerna är:
• Grön, Pantone 349 C
• Svart
• Grå, Pantone 428 C

Logotyp

Malmö stads logotyp ska alltid finnas med på
informationsskyltar. Logotypen ska placeras i
nedre högra hörnet. Observera att det alltid ska
finnas en frizon runt logotypen för att den skall
synas. Utgångspunkten är att grundlogotypen
i 4-färg ska användas. Finns det inte möjlighet
att använda 4-färg kan den svartvita logotypen
användas.
För utförligare information kring Malmö stads
grafiska profil hänvisas till Malmös stads grafiska
manual.

Grafisk manual för Malmö stad
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Utformning
Fasta informationsskyltar
För information på platser, torg, stränder och i
parker kan fyra olika modeller användas beroende på hur mycket information som ska visas.
Arkitekt Thomas Hellquist har formgivit skyltarna A1, A2, A3 och anslagpelarna B1, och B2
som en del i Malmös stadsmiljöprogram.

A1 + A3 Enkelsidig skylt, fundament
med två ben
Enkelsidig skylt med två ben är den modell som
i första hand skall användas som informationsskylt på offentliga platser och i parker. Denna
typ av skylt bör innehålla en illustration samt en
förklarande/informativ text. Skylten kan även
göras som skyltskåp på platser där man behöver
skifta information kontinuerligt. Stativet ska målas i malmögrön färg. Som alternativ till detta kan
stativet göras i omålad korténstål för ett enklare
och modernare uttryck.
Skyltplattan vinklas 45° för att öka tillgängligheten. Skylten kan göras i två olika storlekar,
A1-format 750 x 530 mm och A3-format 450 x
300 mm. Bakgrundsplattan är 850 x 650 mm för
A1-skylten och 600 x 450 för A3-skylten. Skylten
i A3-format kan göras stående eller liggande.
•
•
•

Ritning för A1-skylten finns i bilaga 2, A1:a.
Ritning för skyltskåp finns i bilaga 2, A1:b.
Ritning för A3-skylten finns i bilaga 2, A3.
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A2. Tvåsidigt bokuppslag,
fundament med två ben
Används som komplement till den enkelsidiga
A1-skylten då mängden av information är större
och då illustrationen behöver vara stor för att
vara lättläst.
Skyltplattans storlek är 615 x 630 mm på vardera
sida med en bakgrundsplatta som är 675 x 750
mm på vardera sida. I övrigt är skyltens utformning samma som den enkelsidiga skylten. Ritning
återfinns i bilaga 2, A2.

A4. Trädskylt
Liten skylt som placeras invid ett träd eller buske
för att informera om art. Skyltens fundament är
i massiv ek alt. alm, skyltplattan är i brons eller
annat mindre stöldbegärligt material och skylten
är vinklad 45°.

B1. Anslagspelare
På anslagspelararna är det är fritt fram för Malmöborna att anslå affischer om vad som är på
gång i vår stad.
Ståldetaljerna i pelaren målas i malmögrönt. Brädorna är omålad/oljad furu.
Pelarens totala höjd är 280 cm. Diametern på
träcylindern är 120 cm och diametern på ståltaket
är 220 cm.
Ritnining på anslagspelaren finns i bilaga 2, B1.
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B2. Anslagspelare tillfälligt utplacerade
Pelaren används vid tillfällig skyltning i samband
med något arrangemang eller annat som staden
är ansvarig för. Ska inte vara fast förankrad utan
vara flyttbar.
Pelaren målas helt i malmögrönt.

C. Hänvisningsskyltar
Hänvisningsskyltar används som vägledare för
gående i centrala Malmö och i de stora parkerna
som Pildammsparken och Kungs- och Slottsparken. De ska hänvisa mot sevärdheter och serviceinrättningar såsom offentliga toaletter.
Hänvisningsskyltarna är i gjutjärn och målas malmögröna, texten ska vara antikvit. Typsnittet på
skyltarna skall vara Garamond, versaler. Svalöfs
konstgjuteri har tagit fram den skylt som valts ut.
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Andra modeller som inte ingår i programmet men
som gatukontoret ansvarar för.
”Välkommen till Malmö”

Fem megaskyltar som står vid Malmös entréer
och välkomnar besökare till Malmö.

i - kartor vid stadens entréer

Infokartorna är placerade vid stadens entréer och
är till hjälp för besökare till Malmö att hitta rätt.

Entréskyltar - ”Årets händelse”

16 skyltar som står i ytterområdena och vid
stadens rand och som signalerar en för Malmö
viktig händelse, såsom en utmärkelse som
Malmö stad erhållit etc. ”MINT-gruppen” som
är en beredande tjänstemannagrupp vad gäller
marknadsföring och information, beslutar i detta
fall vad det skiftande budskapet ska vara.

Byggskyltar

Tillfälliga skyltar som utplaceras invid en ny- eller ombyggnad. Skyltarna vänder sig främst mot
bilister och de ska följa regler enligt Teknisk
handbok.

Mindre byggskyltar

Tillfälliga mindre byggskyltar där behovet av mer
detaljerad information finns. Skyltarna vänder sig
främst mot gående.

Banners

Vid speciella händelser, som exempelvis invigningar, kan information föras fram på annorlunda, tillfälliga sätt. Bilden visar ett exempel med
s.k. ”banners” som utplacerades i samband med
återinvigningen av blomstergatan i Pildammsparken.
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Bilaga 1
Befintliga och planerade fasta informationsskyltar
De som är markerade med fet stil är befintliga (2007-12-30)

Plats					Typ av skylt				Modell			Antal
Kungsparken				
				
				
				

Informationsskylt				A1				
Trädskylt				A4				
Planteringsskylt - perenner			
A3				
Hänvisningsskylt				C				

2		
enligt trädboken
5
4

Slottsparken				
				
				

Informationsskylt				A1				
Hänvisningsskylt				C				
Trädskylt				A4				

3
5
enligt trädboken

Pildammsparken				
				
				

Informationsskylt
Hänvisningsskylt
Planteringsskylt, blomstergatan			

7				
5
2

Beijers park				

Informationsskylt				A1				

1

Magistratsparken				
				

Informationsskylt				A1				
Hänvisningsskylt				C				

1
2

Slottsträdgården				
Folkets park				
				
Citystråket, Centralen till
Möllevångstorget				

Informationsskylt
A1
Informationsskylt				A1				
Hänvisningsskylt
C

1
2
3 				

Hänvisningskylt				C				

ca 10

Gustav Adolfs torg				

Informationsskylt				A1				

1

Stortorget				

Informationsskylt				A1				

1

Stränder				
				

Informationsskylt				A2				
Informationssskylt
gammal modell

7
4

Temalekplatser				

Informationsskylt				A3				

16

Spontanidrottsplatser				

Informationsskåp

2

Hundrastplatser				

Informationsskylt				A3				

ca 50

Anslagspelare				
				
				

Fast pelare
B1
Fast pelare				B1				

3
ca 20 			

A1
C
A4				

A1
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Bilaga 2 - ritningar

A1:a Enkelsidig skylt,
fundament med två ben
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A1:a Enkelsidig skylt,
fundament med två ben

i n f o r m at i o n s s k y lta r i m a l m ö | 17

A1:b Enkelsidig låsbar skylt
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A1:b Enkelsidig låsbar skylt
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A2 Tvåsidigt bokuppslag,
fundament med två ben
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A2 Tvåsidigt bokuppslag,
fundament med två ben
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A3 Mindre skylt
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A3 Mindre skylt
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B1 Anslagspelare
Sektion
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B1 Anslagspelare
Plan
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B2 Anlagspelare tillfälligt utplacerad
Sektion & plan
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GATUKONTORET
205 80 Malmö, telefon 040-34 10 00
E-post: gatukontoret@malmo.se
www.malmo.se
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