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Retningslinjer for skilting i kommunale bygg

Bakgrunn
Nes kommune har manglet retningslinjer som sørger for og ivaretar at alle kommunens bygg og
enheter skiltes helhetlig og tydelig.
Under prosessen i forbindelse med kartlegging av universell utforming i 2013 og 2014 ble det
avdekket at skilting var mangelfull overalt i kommunale formålsbygg. Der det eksisterte skilter var
denne på ingen måte ensartet og helhetlig eller i overenstemmelse med god praksis for universell
utforming.
Det er derfor nå utarbeidet retningslinjer som skal sørge for at alle kommunens bygg og enheter
skiltes helhetlig og tydelig. Retningslinjene bygger på kommunens nye enhetlige designprofil som
ble vedtatt i 2016, og skal gjøre det enklere for brukere, ansatte og besøkende å finne frem til
kommunens bygg og tjenestesteder.
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1.

Retningslinjer






Skiltingen skal være ensartet og helhetlig
Skiltingen skal være lett å forstå, opplysende og gjenkjennelig
Skiltingen skal ha god kvalitet samt styrke og synliggjøre kommunens profil
Skiltingen skal være fleksibel og kunne tilpasses ulike behov og endringer av disse
Krav til universell utforming legges til grunn og skal tilfredsstilles når det er krav til dette

All skilting skal tilfredsstille krav i
 Plan- og bygningsloven § 74.2, § 86, § 93, § 107 og TEK 10
 Vegloven § 33
 Naturvernloven § 15
 NS 3041 skilting veiledning for plassering og detaljer
 NS 4210 varselfarger og varselskilt
1.1
Skrifttype
Forholdet mellom størrelse på våpenet og bokstaver må være avpasset.
Skrifttype som benyttes:
 utvendig skilting:
 innvendig skilting:

Arial
Arial

1.2
Skriftstørrelse
Størrelse på skrift skal alltid tilpasses leseavstand
Leseavstand
5 meter
10 meter
18 meter
20 meter
30 meter
50 meter

Bokstavhøyde
50 millimeter
75 millimeter
120 millimeter
150 millimeter
300 millimeter
500 millimeter

Skilthøyde
100 millimeter
150 millimeter
240 millimeter
300 millimeter
600 millimeter
1000 millimeter

Kilde: tilgjængelighed i detaljen, Dansk Blindesamfund, København 1999.

1.3
Farger i kommunevåpen
Avhengig om kommunevåpenet skal trykkes, foliers eller om man benytter folie på lakk, skal
fargene være som spesifisert i tabellen under:

GUL
GRØNN
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Trykk
PMS 102C
PMS 355C

Trykk
CMYK 0, 0, 90, 0
CMYK 100, 0, 100, 0

Lakk
RAL 1016
RAL 6037

Folie
777-039
777-056
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2.

Utvendig skilting

Utvendig skilting er en del av lovverket. I plan- og bygningsloven er plassering av skilt- og
reklameinnretninger tiltak som krever søknad og tillatelse. I forskrift om byggesak til plan- og
bygningsloven beskrives videre tiltak som krever søknad og tillatelse.
Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse er beskrevet som:
«Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke
montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade». SAK 10, § 4-1, bokstav c).
2.1
Bruk av kommunevåpen i fasadeskilt
Kommunevåpenet er kommunens identifikasjonsmerke og skal brukes ved skilting på yttervegg.
Hovedregelen er at kommunevåpenet bare brukes på utvendig skilting (ved navn på
virksomhet/enhet/avdeling). Der det er nødvendig å bruke kommunevåpenet på innvendig skilt,
skal kommunevåpenet plasseres til venstre for virksomhetens navn.
Kommunevåpenet skal komme ut fra veggen. Fargene i våpenskjoldet skal være som angitt i
avsnitt 1.3 Farger i kommunevåpen.
For at kommunevåpenet skal vises tydelig, skal den alltid stå på en rolig bakgrunn, og som
hovedregelen er at den horisontale logoen brukes.

2.1.1













Utforming og materiale
Materialet som brukes på kommunevåpen og bokstaver skal være av robust kvalitet
tilpasset byggets estetikk og fasademateriale. Materialet skal over tid være holdbart i all
slags vær. Materialet skal også være holdbart med hensyn til å ivareta kontrast mellom
bokstaver og bakgrunnsfarge.
Nes kommune skal ikke med i teksten sammen med enhetens navn på skiltet.
Kommunevåpenet skal tre i relieff ut fra veggen. Fargene i våpenet på skjoldet skal være:
o Grønn PMS 355C
o Gul
PMS 102C
Ved folie på lakkert bakgrunn benyttes gul folie 777-039 på grønn lakk RAL 1016.
Forholdet mellom størrelsen på våpenskjoldet og bokstaver skal være som vist over.
Bokstaver skal være 60 prosent av størrelsen av kommunevåpenet. Avstanden mellom
kommunevåpen og første bokstav skal være 30 prosent av kommunevåpenets høyde.
Bokstavene skal være midtstilt i forhold til kommunevåpenet.
Det skal brukes skrifttype Arial.
Store blokkbokstaver ved utvendig skilting av enheten.
Skriftstørrelse skal tilpasses leseavstand ved atkomst til bygget. Se avsnitt 1.2
Skriftstørrelser.
Størrelsen på skrift skal tilpasses byggets/fasadens størrelse. Minimum høyde på
bokstavene 30 centimeter.
Luminanskontrast mellom bokstaver og bakgrunnsfarge skal være minimum 0,8.
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2.2
Mal for orienteringsskilt utenfor bygg
Orienteringsskilt er frittstående skilt som gir oversikt over bygningen og atkomstvei frem til ulike
funksjoner. Orienteringsskiltet gir oversikt over de funksjoner bygget har og hvilke innganger som
fører til de ulike funksjoner.
Skiltet plasseres på et lett synlig og tilgjengelig sted ved atkomst til bygget og området.
2.2.1
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Utforming og materiale
Materialet skal være i aluminium
Bokstaver og skilttavle skal være av holdbart materiale i all slags vær
Orienteringsskiltet skal ha flat overflate; ikke buet. Buede skilt vil gi større grad av
reflekser
Skiltplaten skal ha matt overflate med farge RAL 7011. Skiltplaten skal
være flat og ha samme bunnfarge på begge sider
Skriftfargen skal være matt hvit
Skrifttype Arial.
Enhetens navn skrives med stor forbokstav og små bokstaver ellers
Det skal være mulig å komme inn til skiltet, trinnfritt, for fotgjengere og
brukere av rullestol og rullator
Skilthøyden minimum 70 centimeter fra bakkenivå til underkant skilt
Skilthøyde målt i overkant skal ikke overstige 2,0 meter fra bakkenivå
Kommunevåpenet plasseres øverste i venstre hjørne sammen med bygningsadresse
eller enhetens navn
Orienteringsskilt skal ha en enkel illustrasjon over byggets utforming. Illustrasjonen skal
alltid gi beskjed om hvor hovedinngangen til enheten er. Teksten skal plasseres til venstre
for illustrasjonen. Tekst og illustrasjon må henge sammen. De ulike innganger markeres
med ulike bokstaver og refereres i tekst
Orienteringsskiltet skal ha et rødt merke (”Du står her”) montert i tilknytning til
illustrasjonen om viser hvor du står i henhold til rom/retning av bygg/utemiljø. I tillegg skal
det røde merket stå nederst på skilttavlen sammen med teksten ”Du står her”. På denne
måten gis det informasjon om hva det røde merket betyr
Valg av fethet på skrift må tilpasses god lesbarhet
Skiltet må plasseres på et godt synlig sted, hvor det tas hensyn til at skiltet ikke skjules av
beplantning og brøytekanter. Det bør være mulig å komme inn til skiltet for fotgjengere og
rullestolbrukere
Området rundt skiltet bør være godt opplyst
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2.3
Anvisningsskilt på vegg
Anvisningsskilt er et skilt plassert ved inngangsdøren som gir oversikt over funksjoner som finnes
bak inngangsdøren og i hvilke etasje de finnes.
Kommunevåpenet plasseres i øverste venstre hjørne sammen med enhetens navn på samme
måte som for fasadeskilting. Enhetens navn skrives med store bokstaver med frittstående
bokstaver der dette er mulig. Øvrig tekst med stor forbokstav og små bokstaver. Skilt plasseres
over eller ved siden av hovedinngang eller bi-inngang.
Ved bruk av skiltplate skal denne være flat og ha samme bunnfarge på begge sider. Standard
utforming på skiltplate skal være matt overflate og i farge RAL 7011 med skriftfarge matt hvit.
Alternativt skriftfarge i RAL 7011 på matt hvit overflate når dette passer bedre mot veggfargen.
Mange svaksynte foretrekker mørk bunnfarge, da lys bakgrunn for noen kan virke blendende.
Bokstaver og logoer som monteres direkte på vegg fungerer best med lyse bokstaver og logo på
mørk bakgrunn.
Mørk bakgrunn med hvite/lyse frittstående bokstaver velges for skilting av bygg i Nes kommune.
Se forøvrig veiledning under for andre ulike fasadefarger og materialer.
Bakgrunn
Rød murstein, mørk stein
Lys murstein, lys stein
Hvitkalket vegg
Grønn vegetasjon

Bunnfarge
Hvit
Svart, mørk
Svart, mørk
Hvit

Tekst
Svart, mørk blå mørk grønn
Hvit, gul
Hvit, gul
Svart, mørk grønn, mørk blå
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2.4
Parkeringsskilt
Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og merket, jf. TEK 10
§ 8-9, ledd 3c og 4b.
Anbefalinger: Merking P bakken og skilting med P eller beskrivende tekst for eksempel Gjester
og symbol (piktogram) med kontrastmarkering mot bakgrunnsfarge.
2.4.4
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Utforming og materiale
Skiltplate skal være matt overflate og i farge RAL 7011 med skriftfarge matt hvit,
eventuelt taktilt skilt
Skrifttype skal være Arial
Tekst skal skrives med stor forbokstav og små bokstaver ellers
Luminanskontrast mellom bokstaver og bakgrunnsfarge skal være minimum 0,8
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2.5
Mal for fasadeskilt
Alle kommunale bygg skal skiltes utvendig med byggets/enhetens navn sammen med
Nes kommunes kommunevåpen. Kommunevåpenet skal plasseres til venstre for enhetens navn.
Utvendig skilting på fasadevegg skal være synlig fra atkomstvei til bygget. Skilt/bokstaver skal ha
størrelse som er synlig på lang avstand. Skiltet skal være synlig fra atkomstvei til bygget.
Fasadeskilt skal være synlig i mørket.
2.5.1









Utforming og materiale
Materialet som brukes til bokstaver skal være av et robust materiale tilpasset byggets
estetikk og fasademateriale. Materialet skal være holdbart i all slags vær. Materialet skal
også være holdbart med hensyn til å ivareta kontrast mellom bokstaver og
bakgrunnsfarge over tid
Plassering av skilt på bygningen avgjøres av situasjon og fasadens komposisjon.
Kommunevåpenet skal brukes sammen med navnet på bygget og skal alltid være
plassert til venstre for enhetens navn
Luminanskontrast mellom farge på bokstaver og bakgrunnsfarge skal minimum være 0,8.
Skrifttype Arial med store bokstaver
Området rundt skiltet skal lyssettes med direkte belysning i tillegg til generell belysning av
uteområdet
Unngå lys i bokstaver. Lyskilder skal ikke gi blending

Eksempler/forslag til fasadeskilt i Nes kommune.
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2.6
Mal for inngangsskilt
Inngangene til kommunale bygg skal markeres med bokstaver som korresponderer med utvendig
orienteringsskilt. I tillegg kan inngangene markeres med skilt som angir hovedvirksomheten
innenfor døra. For eksempel; ”Administrasjon”. Er det flere virksomheter innenfor inngangen
anbefales det innvendige orienteringsskilt over bygget.
2.6.1
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Utforming og materiale
Bokstavmarkeringen plasseres ved siden av eller over inngangsdøra
Stor bokstav brukes for å markere innganger med referanse til orienteringsskiltet
Ord skal skrives med stor forbokstav og små bokstaver ellers
For eksempel: ”Hovedinngang”
Luminanskontrasten mellom skrift og farge på bakgrunn skal minimum være 0,8
Skilt med bokstaver skal utføres i robust materiale som tåler ulikt vær og vind over tid.
Bokstaver og skilttavle skal være holdbar med hensyn til kontrast mellom bokstaver og
skilttavle
Skrifttype skal være Arial
Skriftstørrelse skal tilpasses leseavstand ved atkomst til bygget. Se avsnitt 1.2
Skriftstørrelser
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3. Innvendig skilting
3.1
Prinsipper innvendig skilting
I bygninger er det nødvendig å gi trafikkstyrende informasjon i forbindelse med ulike funksjoner.
Ved riktig bruk av innvendig skilt vil dette kunne gi gode muligheter for orientering i bygget for
ulike brukergrupper. Nes kommune legger kriterier for Universell Utforming til grunn for all
innvendig skilting med unntak der man ser at dette ikke har noen hensikt.







Skilt, styrings- og betjeningspanel skal være lette å lese og oppfatte
Tilstrekkelig store bokstaver i kontrastfarge til bakgrunn – 0,8 luminanskontrast
Gode piktogrammer kan bidra til oversikt og erstatte plasskrevende informasjon
Farger anvendt som signaler kan lette orienteringen
Det skal være mulig å komme helt inntil et taktilt skilt
Skilt bør utformes i matt overflate. Unngå blanke overflater som kan gi refleks

Fargevalg på skilt i Nes kommune:
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3.2
Mal for kommunevåpenet på innvendig skilt
Kommunevåpenet er kommunens identifikasjonsmerke og skal brukes ved skilting der det er
hensiktsmessig og naturlig. Hovedregelen er at kommunevåpenet skal brukes ved siden av navn
på virksomhet/enhet/avdeling. Kommunevåpenet skal plasseres til venstre for navn på
virksomhet/enhet/avdeling.
Skriftstørrelse skal tilpasses leseavstand ved atkomst til bygget. Se avsnitt 1.2 Skriftstørrelser.
Fargene i våpenskjoldet skal være i henhold til avsnitt 1.3 Farger i kommunevåpen
3.3
Generelle krav til innvendig skilting
Materialet som brukes på kommunevåpenet og bokstaver skal være av robust kvalitet og tilpasset
byggets estetikk og fasademateriale.
For at kommunevåpenet skal vises tydelig, skal den alltid stå på en rolig bakgrunn.
Kommunevåpen skal alltid stå til venstre.
Alle skilt skal være enkle å rengjøre og gi mulighet for enkel utskiftning eller endring.
3.3.1







Plassering
Skilt skal plasseres slik at det ikke er fare for sammenstøt ved alminnelig ferdsel
Det skal være mulig å ta seg frem til skiltet
Skilt skal være godt synlig fra både stående og sittende stilling
Høydeplassering for skilt på vegg med leseavstand mindre enn 2 meter skal være
1,5 meter fra gulv målt fra skiltets underkant. Størrelse og plassering skal avpasses etter
mengde informasjon på skiltet
Skilt skal ikke plasseres i motlys
Det skal være god belysning i området rundt skiltet

Skilt skal ikke plasseres i motlys. Dette gir dårlig lesbarhet. Foto: Solveig Dale
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3.3.2

Montering

Skiltet skal monters på en slik måte at det ikke innbyr til hærverk. Skilt skal skrues fast, ikke
limes.
3.3.3

Skrifttype

Skrifttypen på innvendig skilting skal være Arial. Skiltet skal alltid startes med en stor forbokstav
og fortsette med små bokstaver. Ord skal ikke understrekes, utheves eller settes i kursiv.
Skriftstørrelse skal tilpasses leseavstand ved atkomst til bygget. Se avsnitt 1.2 Skriftstørrelser.
3.3.4

Linjeavstand

Linjeavstanden må tilpasses størrelsen på bokstaver og ønsket leseavstand. Linjeavstanden skal
være 10 prosent større enn skriftstørrelsen.
Eksempel: Med bokstavhøyde 30 millimeter skal linjeavstand minst være 33 millimeter. Teksten
på skiltet skal være kort og konsis og linjelengden skal ikke overskride 100 centimeter.
3.3.5

Belysning

Belysning av skilt er et viktig bidrag til lesbarheten av dem. Det er nødvendig med god generell
belysning i rommet. I tillegg er det behov for direkte belysning på skiltflater. Ekstra lyskilde bør
rettes ovenfra.
Belysningen må ikke kaste skygge og reflekser på skiltet.
3.3.6

Auditiv informasjon

Auditiv informasjon (hørbar informasjon) skal suppleres med visuell (synlig) informasjon.
Dette gjelder blant annet i heiskupé.
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3.4









Henvisningsskilt
Henvisningsskilt må plasseres på lett synlig og tilgjengelig sted ved inngangen
Høydeplassering for skilt med leseavstand mindre enn 2 meter bør være 1,4 meter
Høydeplassering for skilt med leseavstand større enn 2 meter bør være 1,5 meter
Ved blindeskrift skal skiltet plasseres med senterhøyde 1,2 meter og skråstilles
Hvis mulig bør det benyttes taktil merking, enten blindeskrift eller opphøyde tall/bokstaver
i en lesbar størrelse (minst 1-1,5 millimeter høyt)
Det skal være mulig å komme helt inntil et taktilt skilt
Skriftstørrelse skal tilpasses leseavstand ved atkomst til bygget. Se avsnitt 1.2
Skriftstørrelser

I større bygg med flere funksjoner bør det monteres henvisningskilt med illustrasjon over byggets
utforming. Tekst skal plasseres til venstre eller under illustrasjon. Tekst og illustrasjon må henge
sammen. Illustrasjon skal alltid gi beskjed om hvor hovedinngang er og ha et rødt rundt merke
som viser “Du står her”.
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3.5
Informasjonsskilt
Informasjonsskilt brukes for å informere om hva slags rom som finnes bak døren eller som
henvisningskilt som skal vise vei til stedet.
Informasjonsskilt kan henges på vegg ved dør, henges i tak eller festes på et frittstående element.
Ved takhengt løsning skal montering være gjort på kvalitetsmessig måte både når det gjelder
sikkerhet og det visuelle.
Avstand til underkant skilt skal være 2,3 meter. Ved lav takhøyde skal avstanden være minimum
2,1 meter.
Skiltplate skal være matt og ha samme farge på begge sider. Luminanskontrast mellom bakgrunn
og bokstav på 0,8. Se forklaring i vedlegg 2, definisjoner.
Skiltene skal ha forklarende tekst i tillegg til ikoner/piktogram som forklarende symbol.
Informasjonsskilt for handikappede skal alltid plasseres med senterhøyde på 1,4 meter og ha
taktile bokstaver eller piktogram og blindeskrift.

15

Retningslinjer for skilting i kommunale bygg

3.6

Markering på glass



Dårlig markering

God markering

Glassfelt i kommunikasjonsveier kontrastmerket med glassmarkør på begge sider i to høyer med
senter 0,9 meter og 1,5 meter over ferdig gulv. Markering skal være hvit på ytterdør og sort
dersom rommet bak glasset er svært lyst. Dersom rommet ikke er lyst skal det brukes ren hvit
markering på glass.
Markering av dør skal tre frem fra øvrig glassmarkering:
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3.7
Innvendig orienteringsskilt
Innvendig orienteringsskilt skal gi orientering om byggets planløsning og hvilke enheter og
tjenester/funksjoner bygget har og plassering av disse.
Utforming av orienteringsskiltet skal være enkelt og oversiktlig og skal vise angivelse av etasjetall
for de ulike funksjoner. Orienteringsskiltet skal ha en forenklet skisse/plantegning over bygget.

Eksempel på orienteringsskilt

3.7.1





Materiale og utforming
Innvendig orienteringsskilt skal utformes i natureloksert materiale. Overflaten skal være
matt
Luminanskontrasten mellom skrift og farge på bakgrunn skal minimum være 0,8. Det skal
være sort matt farge på skriften
o Orienteringsskiltet skal ha en enkel illustrasjon over innvendig planløsning
o Orienteringsskiltet skal ha et rødt merk (”Du står her”) montert i tilknytning til
illustrasjonen og som viser hvor du står i henhold til rom/retning i bygget. I tillegg
skal det røde merket stå nederst på skilttavlen sammen med teksten ”Du står her”.
På denne måten gis det informasjon om hva det røde merket betyr
Utover punktene over skal generelle kriterier for skilt følges
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3.8 Innvendig henvisningsskilt
Innvendig henvisningsskilt er skilt som viser i hvilken retning enhet/rom finnes. Disse skal
plasseres der kommunikasjonsvei deler seg. Henvisningsskilt kan henge ned fra taket eller
monteres på vegg, såkalte vingeskilt. Henvisningsskilt suppleres med, eller utformes, som pil.

Eksempel på vingeskilt og henvisningsskilt (Foto: Solveig Dale)

Eksempel på henvisningsskilt hengt fra taket

Vingeskilt, er alltid festet til vegg på den ene siden. Vingeskilt eller skilt som henger ned fra tak,
plasseres i samsvar med veileder til teknisk forskrift i høyde 2,1 meter målt fra gulv til underkant
skilt. Vingeskilt og takhengte skilt er med på å gi god orientering.

Eksempel på vingeskilt
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3.8.1



Materiale og utforming
Materialet skal være natureloksert aluminium
Halen på en pil skal være dobbelt så lang som spissen. Der pilen angir endring i retning
må det siste leddet være like langt som spissene på pilen.

3.9
Stedsskilt
Stedskilt gir betegnelse på avdeling eller rom. Stedsskilt plasseres ved siden av dør på dørens
låseside eller på dørbladet hvis døra slår innover. Høyde for plassering er 1,5 meter fra gulv til
underkant skilt.

Eksempel på stedsskilt

3.10 Taktile skilt
Taktile skilt er følbare skilt – som er lesbare for personer med svært nedsatt syn. Det er
nødvendig å komme helt inntil et taktilt skilt, slik at personen kan lese med bruk av fingertuppene.

Eksempel på taktil merking av kontrollpanel i heis
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3.10.1 Materiale og utforming










Skrift skal være 1,0-1,5 millimeter opphøyd. Bokstavstørrelse minimum 25 millimeter
I heis skal tall på, eller ved, manøverknapper alltid være taktile
Manøverknapper skal monteres i høyde 0,9-1,1 meter fra gulvet
All skilting og manøverknapper i heis skal ha kontrastfarger til bakgrunnsfarge
Manøverknapp for utgang i heis, markeres grønn
Det er en fordel at piktogram montert på dører er taktile
Taktilt og visuelt lesbart etasjetall i alle etasjer
Taktil markering under håndløper ved ankomst etasje
Dersom bruk av taktil skrift, skal skrift utformes med store bokstaver

3.11 Piktogram
Piktogram er et bilde som symboliserer et ord eller et begrep. Bruk av piktogram er en stor fordel
for alle brukergrupper. Symboler oppfattes intuitivt, er gjenkjennbare og forstås uavhengig av
språk. Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle piktogrammer som er hentet fra veiviser for
universell utforming og anbefalt av ”Det statlige råd for funksjonshemmede”. Oversikt over
anbefalte piktogram, se vedlegg 1.

Figur: Piktogram for teleslynge og piktogram for tilgjengelighet for rullestol

3.11.1 Materiale og utforming



Piktogram skal utføres i holdbart materiale som tåler robust bruk.
Piktogram skal være følbart/taktilt.

Eksempel på piktogram som er følbart. Piktogrammet er nedfelt i skilt-tavlen.
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Dersom piktogram skal sees på lang avstand, skal størrelsen være 20 x 20 centimeter.
Der piktogram er montert på dør skal størrelsen være 15 x 15 centimeter.
Dersom piktogram utføres i folie direkte på dørblad, skal selve piktogrammet ha en
luminanskontrasten på minimum 0,8 mellom farge og bakgrunnsfarge. Dersom
piktogrammet er montert på skiltplate, skal piktogrammet ha en luminanskontrasten på
minimum 0,8 mellom farge og skiltets bakgrunnsfarge.
Piktogram for teleslynge skal alltid skiltes i forbindelse med montering av teleslynge i og
utenfor rommet teleslynge er montert i. Piktogram for teleslynge monteres ved siden av
dør motsatt side av hengselside inn til rom som har teleslynge. I tillegg skal piktogram for
teleslynge monteres på talerstol eller i nærhet av denne, synlig for alle.
Når skrankeslynge monteres i skranke, skal piktogram for teleslynge monteres i front av
skranke.
Piktogram skal monteres på flatt skilt (ikke buet) og med matt overflate.

Eksempel på skiltet skranke med teleslynge

Eksempel på bruk av vingeskilt og piktogram for heis
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4. Dørskilt og romnummer
Dørskilt monteres på vegg på dørens låseside. Hvis dette ikke er mulig så skal skiltet plasseres
sentrisk på dørblad. Romnummer monteres alltid i dørens øvre høyre hjørne.
Skrifttype og farger skal til enhver tid følge Nes kommunes designhåndbok.
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Vedlegg 1. Anbefalte piktogram
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Vedlegg 2. Definisjoner
Luminans
Luminans er lysstyrken som stråler ut av en flate per kvadratmeter. Enhet candela/m2 (cd/m2)
Luminanskontrast
Luminanskontrast er differansen mellom objektluminansen (bokstavluminansen)) og
bakgrunnsluminansen, dividert med bakgrunnsluminansen.

𝐶=

𝐿𝑜 − 𝐿𝑏
𝐿𝑏

Lo=objektluminans
Lb=bakgrunnsluminans
C=luminanskontrasten
Luminanskontrast kan måles med luminansmeter.
Det finnes imidlertid en enkel måte å beregne luminanskontrasten ut fra NCS- eller RAL-kode, i
fargetabeller. I de aller fleste tilfellene har vi med matte flater å gjøre, dvs. diffus refleksjon. Da er
luminansen proporsjonal med refleksjonsfaktoren, og vi kan omforme likningen til:
C =

δo − δb
δb

δo= bokstavfargens refleksjonsfaktor
δb=bakgrunnsfargens refleksjonsfaktor
Har man NCS- kode går man inn i lyshetstabeller og leser av refleksjonsfaktoren og beregner så
luminansfaktoren fra formelen vist overfor. NCS (Natural Color System) er det mest brukte
system for fargeskrivelse i Europa og derfor er det mange som oppgir dette fargekodesystemet.

Eksempel:
En farge har en NCS-kode S7002-B og en annen har
S 3005-G20Y. Refleksjonsfaktoren for disse kodene
leses direkte av i NCS Lyshetstabell (se figur). (δ
benevnes Y i tabellen)

C =

δo − δb 𝑌𝑙𝑜 − 𝑌𝑙𝑏 6,22 − 42,53
=
=
= 0,85
δb
𝑌𝑙𝑏
42,53

Luminanskontrasten mellom disse fargene er altså 0,85 hvilket tilfredsstiller dermed kravet til en
luminanskontrast på 0,8.
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