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FÖRORD 

Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och 
miljöförvaltningen att se över kommunens gällande skyltpolicy som antogs den 
22 september 1998. Kicki Söderback initierade arbetet på förvaltningen och tog 
sedan med sig uppgiften till enheten för Planering och utveckling när hon bytte 
tjänst. Riktlinjer för skyltning slutfördes under våren 2012 som ett samarbete 
mellan Kommunstyrelsens förvaltning och Bygg- och miljöförvaltningen, då med 
undertecknad på den tjänst som Söderback haft tidigare. 

Bygg- och miljönämnden antog riktlinjerna den 25 april 2012. Materialet förblev 
dock tillgängligt som arbetsmaterial, men presenteras här nu så som hela tiden 
varit avsikten. Genom en omorganisation ingår nu både Bygg- och miljöförvalt-
ningens verksamhet och enheten för Planering och utveckling i det nya Samhälls-
byggnadskontoret, vilka blir avsändare för dessa riktlinjer. Innehållet är dock just 
det som antogs av Bygg- och miljönämnden. 

Förhoppningen är att riktlinjerna på detta sätt skall kunna spridas och tillgäng-
liggöras så väl till medborgare i kommunen som till kommunens tjänstemän. 

 

 

Axel Demker, 

Bygglovhandläggare Samhällsbyggnadskontoret 

Maj 2013 

 

 

 





Skyltning i Sala 
Sala kommun 

  

5 (30) 

INNEHÅLL 

1 VARFÖR BEHÖVS RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA? ............................................................................................. 7 
2 ALLMÄNNA RÅD FÖR UTFORMNING AV SKYLTAR .................................................................................................... 8 

2.1 Tydlighet ........................................................................................................................................................ 8 
2.2 Anpassning till omgivningen .......................................................................................................................... 9 

3 REKOMMENDATIONER FÖR OLIKA TYPER AV SKYLTAR .......................................................................................... 11 
3.1 Friliggande bokstäver, neonskyltar och skyltning målad direkt på fasaden ................................................. 11 
3.2 Flaggskyltar och pendelskyltar .................................................................................................................... 13 
3.3 Skyltlådor..................................................................................................................................................... 14 
3.4 Skivskyltar.................................................................................................................................................... 15 
3.5 Symbolskyltar .............................................................................................................................................. 16 
3.6 Takskyltar .................................................................................................................................................... 17 
3.7 Fasadvepor och banderoller ........................................................................................................................ 18 
3.8 Bildskärmsskyltar och bildväxlande skyltar ................................................................................................. 19 
3.9 Skyltar på markiser och skyltfönster............................................................................................................ 20 
3.10 Trottoarpratare ........................................................................................................................................... 21 
3.11 Byggarbetsplatsskyltar ................................................................................................................................ 21 

4 SKYLTNING AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR ............................................................................................................ 22 
4.1 Områdesskyltning ........................................................................................................................................ 22 
4.2 Hänvisningsskyltar och vägvisning ............................................................................................................... 23 
4.3 Reklamskyltning .......................................................................................................................................... 23 

5 LAGSTIFTNING OM SKYLTAR ................................................................................................................................... 24 
6 ATT ANSÖKA OM BYGGLOV FÖR SKYLT .................................................................................................................. 25 
7 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR ..................................................................................................................... 26 
 



Skyltning i Sala 
Sala kommun 

  

6 (30) 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1 Exempel på bevarad och väl anpassad originalskyltning...................................................................................... 9 
Figur 2 Skyltar med friliggande bokstäver syns tydligt samtidigt som de lätt kan anpassas till fasaden. ....................... 11 
Figur 3 Exempel på äldre neonskylt i originalutförande. ............................................................................................... 12 
Figur 4 Exempel på äldre stenfasad med flaggskylt ....................................................................................................... 13 
Figur 5 Exempel på fasad med skyltlåda ........................................................................................................................ 14 
Figur 6 Exempel på diskret skivskylt på fasad. ............................................................................................................... 15 
Figur 7 Exempel på tydlig symbolskylt av äldre typ. ...................................................................................................... 16 
Figur 8 Takskyltar placeras med fördel under högsta taksiluett. ................................................................................... 17 
Figur 9 Exempel på fasadvepa. ...................................................................................................................................... 18 
Figur 10 Exempel på elektronisk skylt med utbytbara budskap ..................................................................................... 19 
Figur 11 Exempel på diskret och tydlig skyltning i skyltfönster ...................................................................................... 20 
Figur 12 Trottoarpratare. ............................................................................................................................................... 21 
Figur 13 Illustration av en områdesskylt ........................................................................................................................ 22 
Figur 14 Illustration av vägvisare ................................................................................................................................... 23 

 

 

 



Varför behövs riktlinjer för skyltning i Sala? Skyltning i Sala 
Sala kommun 

  
 

7 (30) 

1 VARFÖR BEHÖVS RIKTLINJER FÖR SKYLTNING 
I SALA? 

Olika former av reklam och information är idag en integrerad del av stadsrum-
met. Placering och utformning av skyltar har stor inverkan på hur vi upplever 
såväl enskilda byggnader som hela stadsmiljöer.  Skyltars utseende har också 
betydelse för om budskapen upplevs positivt eller negativt. 

Med hjälp av riktlinjer som reglerar skyltars utformning och placering kan vi 
undvika att verksamheter konkurrerar med varandra genom att sätta upp många 
och stora skyltar. Ett sådant ”skyltkrig” leder ofta till röriga stadsmiljöer där en-
skilda skyltar kan vara svåra att se. Skyltar ska synas och vara lätta att uppfatta, 
samtidigt som de är anpassade efter stadsmiljön. 

Det är viktigt att arkitekturen inte göms under skyltarna. I småskaliga miljöer är 
det särskilt angeläget att reglera antalet skyltar och deras storlek, för att inte 
skyltarna ska bli ett alltför dominerande inslag i stadsmiljön. Sala stad är av riks-
intresse för kulturmiljövården och stadskärnan har en småskalig karaktär där 
många äldre byggnader finns bevarade. För att ta tillvara och utveckla dessa 
miljöer i en positiv riktning är det viktigt att nya inslag i staden harmonierar med 
det befintliga. På så sätt får vi också ett mer attraktivt stadscentrum. 

Bygg- och miljönämnden gav 2007-11-14 i uppdrag åt bygg- och miljöförvalt-
ningen att se över kommunens gällande skyltpolicy som antogs 1998-09-22. 

De nya riktlinjerna har flera olika syften: 

• att vara ett underlag för rådgivning och handläggning i skyltärenden, i syfte 
att påverka utformning och placering för att bidra till en god stadsmiljö. 

• att ge riktlinjer för verksamheter och konsulter om hur skyltar bör utformas. 

• att vara ett hjälpmedel för verksamheter i Sala stad för att få en sammanhål-
len och effektiv skyltning. 

• att vara utgångspunkt för hur god skyltning kan utföras i hela kommunen på 
lämpligt sätt. 

Riktlinjerna behandlar i första hand kommersiella skyltar för butiker och verk-
samheter. Vägmärken, gatuadresskyltning eller byggnadsinformation behandlas 
inte här. För rekommendationer om andra former av skyltning hänvisas till 
Program för skyltning i Sala kommun, 2009-09-01 (dnr 2009/174, Bilaga KS 
2009/122/1). 
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2 ALLMÄNNA RÅD FÖR UTFORMNING AV 
SKYLTAR 

2.1 Tydlighet 
• Många skyltar med samma budskap ger inte bättre information utan ger 

istället ett rörigt intryck. Få och välplacerade skyltar, på den byggnad där 
verksamheten bedrivs, är att föredra. 

• Skyltar bör i första hand placeras i anslutning till verksamhetens entré och 
fönster. Hänvisningsskyltar kan bidra till förvirring kring var verksamheten 
finns och bör därför undvikas. 

• Skyltar får inte ha en utformning som kan förväxlas med trafikmärken eller 
trafiksignaler och heller inte vara utformade så att de distraherar trafikanten. 

• Texten och/eller symbolen på en skylt ska vara lätt avläsbar. Visuellt fokus 
ska läggas på skyltens budskap, inte bakgrunden. Detta är särskilt viktigt för 
skivskyltar mot fasad. Ofta fungerar mörk bakgrund och ljus text bra. Skyltar 
på samma byggnad bör samordnas i till exempel bakgrundsfärg. På lysande 
skyltar är det ofta en fördel att endast låta texten lysa, inte bakgrunden 

• Där flera olika verksamheter finns i samma lokaler bör skyltningen samord-
nas. Den samordnade skyltningen kan också ges en gemensam utformning i 
färgskala och/eller typsnitt som är anpassad till den fasad som skyltsamling-
en sitter på. Man kan då tala om ett ”skyltprogram”, det vill säga gemen-
samma riktlinjer för skyltning för en viss byggnad med flera verksamheter. 
Skyltprogram bör utformas i samråd med samhällsbyggnadskontoret. 

• Rörliga och blinkande skyltar bör undvikas eftersom de ofta blir dominerande 
och svårplacerade i stadsmiljön. De riskerar också att påverka trafiksäkerhet-
en negativt. 

• Märkesskyltar som gör reklam för en viss produkt eller märke bör undvikas. 
Skylt med namnet på verksamheten som säljer produkten är tillräckligt. 
Ibland kan kända symboler som identifierar verksamheten ersätta textskyl-
tar. Skyltfönster kan användas för att marknadsföra de varor som butiken säl-
jer.  
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2.2 Anpassning till omgivningen 

 
Figur 1 Exempel på bevarad och väl anpassad originalskyltning. 

• Skyltars utformning och placering bör anpassas efter byggnaden och ga-
turummet. 

• Storleken på skyltar bör inte vara större än vad texten eller symbolen på 
skylten kräver. I gatumiljöer som är anpassade för gångtrafikanter rör sig 
människor långsamt och där syns skyltar tydligt även om de är små. Storleken 
på skyltar längs gågator bör därför hållas nere. Större skyltar kan vara lämp-
liga längs gator som främst trafikeras av bilar, där vi passerar skyltarna i 
högre hastighet och ser dem från bilfönstret. För fotgängare, vid ett betrakt-
ningsavstånd på 20 meter, räcker en höjd på bokstäverna av 10 cm. Om be-
traktningsavståndet istället är 50 meter räcker en höjd på bokstäverna av 20 
cm. 

• Skyltar bör placeras så att de inte täcker eller skymmer karaktäristiska och 
dekorativa byggnadselement som exempelvis fönsteromfattningar, pilastrar 
och gesimser. 

• Skyltar får inte vara störande för trafikanter eller kringboende genom belys-
ning eller skymd sikt. 

• Skyltars infästning bör utföras varsamt och anpassas efter fasadens färg och 
uttryck. Infästningen bör också utföras så att den kan avlägsnas utan att fasa-
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den skadas alternativt lätt kan återställas; skyltuppsättningen ska vara en re-
versibel åtgärd. 

• För att underlätta gatuunderhåll och framkomlighet ska utstickande skyltar, 
markiser och flaggor placeras på en höjd av minst 2,25 meter över gågator, 
2,5 meter över gång- och cykelbanor och 4,6 meter över övriga gator. Skyltar-
na får inte sticka ut från fasadliv längre än 2 meter. 

• Befintliga olämpliga skyltar bör inte användas som föredöme. Om till exempel 
platser och byggnader rustas upp ska hänsyn tas till rekommendationerna i 
dessa riktlinjer samt den ändrade stadsbilden. 
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3 REKOMMENDATIONER FÖR OLIKA TYPER AV 
SKYLTAR 

Det finns många olika typer av skyltar och här beskrivs några varianter och hur 
de kan utformas på lämpliga sätt för verksamheter i Sala stad. Grundprincipen 
bör vara att välja den skyltvariant som passar bäst ihop med den verksamhet 
man vill upplysa om och den plats/husfasad som skylten ska sitta på. Några av de 
skyltar som beskrivs nedan är oftare att föredra i Sala än andra. Flaggskyltar, 
friliggande bokstäver och symbolskyltar passar till exempel ofta in i Salas stads-
miljö. 

3.1 Friliggande bokstäver, neonskyltar och skyltning målad 
direkt på fasaden 

 
Figur 2 Skyltar med friliggande bokstäver syns tydligt samtidigt som de lätt kan anpassas till fasaden. 

Att fästa friliggande bokstäver direkt på fasaden är ofta skonsamt mot byggnaden 
och stadsmiljön, eftersom det inte döljer fasaden på samma sätt som en täckande 
fasadskylt. De syns också tydligt och kan lätt anpassas till fasaden. Ett alternativ 
till friliggande bokstäver är skyltar bestående av en transparent skiva med text 
eller symbol. Man bör beakta avståndet mellan bokstäverna och storleken för att 
få god läsbarhet från alla vinklar. Viktigt är också att man distansmonterar bok-
stäverna separat för att undvika nedsmutsning av fasaden. 

En annan variant av friliggande bokstäver är att måla direkt på fasaden. Förr var 
det vanligt att verksamhetens namn målades direkt på fasaden. Detta kan vara ett 
lämpligt sätt att skylta även idag, om färg och utseende harmonierar med bygg-
naden. 
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Figur 3 Exempel på äldre neonskylt i originalutförande. 

Under 1900-talets första hälft var neonskyltar vanliga. Idag är det ovanligare att 
de nyproduceras, men i Sala finns fortfarande flera vackra äldre neonskyltar 
bevarade. Neonrör kan vara en fin och diskret skyltning med vackert ljus och 
spännande former. Tekniken medger stor frihet i utformningen vilket gör bok-
stäver och symboler möjliga att anpassa till de flesta fasader. 
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3.2 Flaggskyltar och pendelskyltar 

 
Figur 4 Exempel på äldre stenfasad med flaggskylt 

En flaggskylt är fäst så att skylten sticker ut 90 grader från fasaden. Dessa skyltar 
bör, precis som en flagga, ha en lätt och tunn konstruktion. Ofta görs flaggskyltar 
av tunn plåt med tryck på båda sidor. Sådana skyltar kan därmed läsas från två 
håll. Exempel finns på flaggskyltar utförda som uthängande skyltlådor, men en 
alltför tjock eller klumpig flaggskylt kan ge intryck av att vara på väg att ramla 
ner. Det är viktigt att tunga flaggskyltar ges en solid infästning. Belysning av 
flaggskyltar bör vara diskret, till exempel integrerad i upphängningen. Flaggskyl-
tar är generellt särskilt lämpliga att använda längs smala gator. 
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3.3 Skyltlådor 

 
Figur 5 Exempel på fasad med skyltlåda 

Lysande skyltlådor har under flera årtionden varit en vanlig skylttyp i stadsmil-
jöer. Skyltlådor placeras lämpligen som fasadskyltar ovanför skyltfönstren eller 
entrén. Detta är dock en skylttyp som kan se klumpig ut om den får en olämplig 
placering, är för stor eller har för kraftig tjocklek. Undvik därför stora och långa 
skyltlådor. Andra typer av skyltlösningar än skyltlådor är ofta att föredra. 
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3.4 Skivskyltar 

 
Figur 6 Exempel på diskret skivskylt på fasad. 

En skivskylt är en slät, tunn fasadskylt som ger ett nättare intryck än en skyltlåda 
med samma skyltyta och placering. En sådan skylt kan därför vara lättare att 
anpassa efter byggnaden och gatumiljön. Skivskyltar kan göras av exempelvis 
plåt och plast. 

Ibland görs alltför stora skivskyltar som breder ut sig över byggnaden och där-
med täcker en stor del av fasaden, men detta bör undvikas. I lägen där verksam-
hetens utbredning i en byggnad behöver utmärkas kan detta göras med hjälp av 
en tunn belyst list eller annan diskret belysning. 
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3.5 Symbolskyltar  

 
Figur 7 Exempel på tydlig symbolskylt av äldre typ. 

Ett av de tidigaste sätten att skylta var att hänga ut varuprover utanför sin verk-
samhet. Dessa ersattes efter hand av en symbol för vad som såldes i butiken, 
exempelvis en sko, en kringla eller klocka. Denna typ av skylt är vanlig än idag 
och visar tydligt vilken inriktning en verksamhet har. Idag finns också många 
logotyper som är så pass välkända att de kan användas på skyltar utan att de 
behöver kompletteras med text, till exempel postens symbol. Symbolskyltar bör 
användas som komplement eller istället för skylt med verksamhetens namn och 
kan med fördel fästas som en flaggskylt, men också som ljuslåda, skivskylt eller 
målas direkt på fasaden. 



Rekommendationer för olika typer av skyltar Skyltning i Sala 
Sala kommun 

  
 

17 (30) 

3.6 Takskyltar 

 
Figur 8 Takskyltar placeras med fördel under högsta taksiluett. 

Skyltar som placeras på tak ger ofta stadsbilden ett oroligt intryck och kan ha 
uppsättningsanordningar som i dagsljus upplevs fula. Det är en typ av skylt som 
kräver ett relativt långt betraktningsavstånd, exempelvis i storskaliga industri-
områden, och är därmed inte att rekommendera i gatumiljö. I fall då den före-
kommer bör den inte gå utöver byggnadens egen siluett. En takskylt gör sig 
såldes bäst på ett utstickande skärmtak. Ofta är skyltning placerad direkt på 
fasaden att föredra. 
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3.7 Fasadvepor och banderoller 

 
Figur 9 Exempel på fasadvepa. 

Fasadvepor, en typ av tillfälliga skyltar på till exempel fiberduk, väv eller plast, är 
ofta avsedda att täcka en betydande del av en fasad och påverkar således stads-
rummet kraftigt. Denna typ av skyltning bör undvikas i Sala innerstad. Banderol-
ler, som normalt fästs mellan husen över ett gatuparti, kan medges under kortare 
perioder, till exempel genom att ges ett tillfälligt bygglov. 
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3.8 Bildskärmsskyltar och bildväxlande skyltar 

 
Figur 10 Exempel på elektronisk skylt med utbytbara budskap 

Olika typer av rörliga/elektroniska bildskärmsskyltar bör undvikas i Sala. Denna 
typ av skyltning bidrar ofta till att skapa ett rörigt intryck i stadsmiljön och tar 
uppmärksamhet från annan skyltning i sin närhet. I många lägen riskerar de 
också att påverka trafiksäkerheten genom att flytta trafikanternas uppmärksam-
het från trafiksituationen. 
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3.9 Skyltar på markiser och skyltfönster 

 
Figur 11 Exempel på diskret och tydlig skyltning i skyltfönster 

För utfällbara markiser behövs inget bygglov, men dessa omfattas ändå av all-
männa krav på utformning enligt plan- och bygglagen (PBL). Markisers färg och 
form kan påverka byggnadens uttryck och karaktär och ska därför noggrant 
avstämmas med husets stil och övriga färger. Detta bör göras i samråd med 
fastighetsägaren och samhällsbyggnadskontoret. Markiser bör i huvudsak an-
vändas till solavskärmning och som väderskydd samt följa husets fönsterindel-
ning. Eventuell text bör vara placerad i markisens framkant. Fri höjd under 
nedfälld markis skall vara minst 2,25 meter över gågator, 2,5 meter över gång- 
och cykelbanor och 4,6 meter över övriga gator. 

Skyltfönster kan vara en bra plats att placera skyltar i. Text som monteras på 
insidan av glaset kan bli både en diskret och elegant skyltning, som samtidigt är 
lätt att byta ut. Tänk på att inte göra skyltningen för stor så att fönstrets genom-
siktlighet och ljusinsläpp försämras. 
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3.10 Trottoarpratare 

 
Figur 12 Trottoarpratare. 

Skyltar på marken, s.k. trottoarpratare, får inte hindra framkomligheten. De skall 
placeras nära byggnadsfasad för att lämna så stort utrymme som möjligt för 
passage. För att inte utgöra hinder i gaturummet får de t.ex. inte placeras mitt på 
trottoar eller gångbana. För att underlätta för synskadade kan trottoarprataren 
förses med en sarg i marknivå. Om skylten placeras på offentlig plats krävs 
tillstånd från polisen och från kommunen. För att trottoarpratare ska vara bygg-
lovsbefriade får de endast stå uppställda de tider då butiken eller verksamheten 
hålls öppen och de ska tas in vid stängning. 

3.11 Byggarbetsplatsskyltar 
Skyltar i direkt anslutning till en byggplats står endast tillfälligt och därför ställs 
lägre krav på deras utformning. Skyltarna får dock inte vara störande för boende, 
trafiken eller utgöra framkomlighetshinder i gatumiljön. De måste också vara 
stabilt förankrade. Även dessa skyltar kräver (tidsbegränsat) bygglov. 
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4 SKYLTNING AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR 

Skyltar ska normalt placeras på fasaden på den byggnad där verksamheten 
bedrivs. I vissa fall kan fristående skyltar på fastigheten där verksamheten bed-
rivs vara ett alternativ. Hänvisningsskyltar till verksamheter som ligger någon 
annanstans bör inte utformas som vanliga företagsskyltar utan anpassas i förhål-
lande till övriga trafik- och hänvisningsskyltar. 

4.1 Områdesskyltning 

 
Figur 13 Illustration av en områdesskylt 

Skyltning vid infarten till särskilda stadsdelar eller områden bör vara samordnad. 
En skylt kan sammanfatta vilka verksamheter som finns i området och/eller hur 
man hittar fram till dessa. Dessa skyltar bör ha en gemensam utformning och 
utföras i samråd med kommunens informationsavdelning och samhällsbygg-
nadskontoret. 



Skyltning av övergripande karaktär Skyltning i Sala 
Sala kommun 

  
 

23 (30) 

4.2 Hänvisningsskyltar och vägvisning 

 
Figur 14 Illustration av vägvisare 

Hänvisningsskyltar till sevärdheter, museer eller besöksmål i Sala bör ha en 
gemensam utformning och placeras på strategiska platser Dessa skyltar bör ha en 
gemensam utformning och utföras i samråd med kommunens informationsav-
delning och samhällsbyggnadskontoret. 

4.3 Reklamskyltning 
Skyltar för reklamändamål bör undvikas i Salas stadskärna. Denna typ av skylt-
ning är ofta skrymmande i stadsrummet och anknyter sällan till lokala verksam-
heter i sin direkta närhet. Även elektroniska, bildväxlande eller bildskärmsskyl-
tar för reklamändamål bör undvikas. 
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5 LAGSTIFTNING OM SKYLTAR 

• Inom planlagt område krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra 
skyltar och ljusanordningar, enligt Plan- och Byggförordningen (2011:338) 6 
kap. § 3. Vad som är en väsentlig förändring av en befintlig skylt får bedömas 
från fall till fall. 

• Utanför planlagt område, men inom 50 meter från vägområde, krävs enligt 
väglagen (1971:948) §§ 45 och 46, tillstånd för sätta upp skyltar och ljusan-
ordningar. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. 

• Utanför planlagt område krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att sätta upp 
skyltar och ljusanordningar, enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmel-
ser om gaturenhållning och skyltning och Förordning (1998:929) om gatu-
renhållning och skyltning. 

• Även då det inte krävs bygglov för att sätta upp skyltar och ljusanordningar 
(utanför planlagt område) skall bestämmelserna om placering och utform-
ning, enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 2 och 8 kap., följas. 
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6 ATT ANSÖKA OM BYGGLOV FÖR SKYLT 

Den som planerar att sätta upp en skylt inom planlagt område, till exempel i Sala 
stad, behöver söka bygglov hos kommunen. Varje ansökan behandlas och grans-
kas utifrån dess individuella förutsättningar. Meningen med bygglovsgranskning-
en är bland annat att finna en så lämplig lösning som möjligt med tanke på det 
budskap som skall fram, gatumiljön och byggnader som direkt berörs. Om man är 
osäker på vilken utformning som är mest lämplig finns alltid utrymme för att 
diskutera skyltens utseende och placering med de tjänstemän som handlägger 
bygglov, både innan och efter det att en ansökan har skickats in. 

I en ansökan om bygglov för skylt ska följande handlingar finnas med: 

• Ifylld ansökningsblankett 

• Ritningar av skylten i lämplig skala 

• Teknisk beskrivning som redovisar skyltens material, färg, eventuell belys-
ning och hur den kommer att monteras 

• Fotomontage som visar hur skylten kommer att se ut där den ska placeras 
eller ritning som visar skyltens placering 
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7 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

B 
backlight-tavla ljuslåda med bakifrån belyst affisch. 

banderoll textil affisch,  jfr vepa. 

banérstråk sammanhållen skyltning på en rad av lyktstolpar eller dylikt längs ett trafikstråk. 

belyst skylt skylt belyst med utanpåliggande armaturer, jfr ljusskylt. 

bildväxlande skylt mekanisk skylt som växlar mellan olika budskap, jfr displayskylt. 

byggnadselement här: detaljer och dekorativa inslag i byggnadsfasad. 

byggprojektskylt tillfällig skylt för planerade och pågående byggprojekt. placerad utanför arbetsplats-
område och riktad till passerande på trafikleder. 

byggskylt tillfällig skylt för pågående byggprojekt. placerad inom arbetsplatsområde och riktad till 
närområdet. 

C 
coronaeffekt fristående bokstäver eller figur med bakomliggande belysning riktad indirekt mot fasad. 

D 
display datorstyrd lysdiodtavla med rörligt budskap. jfr. elektronisk skylt. 

E 
elektronisk skylt skylt med elektroniskt budskap, t.ex. text, ofta växlande och/eller rörligt. 

F 
fasadelement se byggnadselement. 

fasadskylt skylt placerad på fasad, oftast slät och platt. 

fasadvepa se vepa. 

flagga textil från flaggstång. på fristående flaggstång eller på byggnads fasad eller tak. 

flaggborg flera flaggstänger placerade så att de ger ett sammanhängande och samlat intryck. 

flaggskylt skylt vinkelrätt ut från fasad på konsol. 

foliebokstäver, -skylt självhäftande plast, på glas eller skylt. 

fri neon fritt exponerat lysande neonrör. 

friliggande bokstäver text av enskilda bokstäver placerade direkt på fasad, i enstaka fall på skylt. 

fönsteromfattning dekorativ ram omkring fönster i byggnadsfasad. 

G 
gatupratare se trottoarpratare. 

gesims utskjutande horisontell fasaddelning. 

H 
heltejpade glas skyltfönster täckt av invändig folie. 
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L 
ljusskylt lysande skylt med invändig armatur. jfr belyst skylt. 

lokalt skyltprogram se skyltprogram. 

lysrörsskylt skylt av friliggande lysrör. 

M 
markis sol- och väderskydd av textil på rörlig ställning som kan fällas in mot fasad. 

målad skylt text eller bild målad direkt på fasad. 

märkesskylt skylt med reklam för visst varumärke. 

N 
neonskylt se fri neon. 

O 
orienteringstavla informationstavla som beskriver hur man hittar i ett område.  

P 
pilaster pelarmotiv i en fasad. 

planskylt se fasadskylt. 

plogskylt två skyltar monterade i v-form på fasad eller fristående. 

pylon fristående pelare med en eller flera skyltar. 

R 
ramp horisontellt band med skyltar på fasad. 

reklamflagga flagga av duk med kommersiellt budskap som sitter på en flaggstång. ej nationsflagga. 

reklamfält ett avgränsat fält med tillfälliga och utbytbara affischer, anslag, löpsedlar och dylikt. 

rörlig skylt skylt som mekaniskt rör sig,  jfr bildväxlande skylt. 

S 
sandwichskylt se trottoarpratare. 

screentryck på glas industriellt färgtryck direkt på in- eller utsida glas. 

skivskylt budskap på skiva monterad på fasad eller som fristående skylt, jfr fasadskylt. 

skyltbelysning belysningsanordning för skylt, t.ex. strålkastare riktad mot flagg- eller fasadskylt jfr belyst 
skylt. 

skyltlåda lysande skylt i form av en inifrån belyst låda eller skåp med genomlyst front.  

skyltprogram gemensamt framtaget ritnings- och beskrivningsunderlag för utformning och placering av 
skyltar inom ett sammanhållet arbetsplatsområde eller på en byggnad. 

skyltsamling samordnad skyltning för flera verksamheter i en byggnad. kan t.ex. sättas på fasaden till en 
salleria för att upplysa om vilka butiker som finns där. 

symbolskylt verksamhetsskylt utan text t.ex. logotyp. 

T  
takskylt skylt placerad ovan taklist eller taknock. 

trottoarpratare fristående skylt på ben som ställs ut under dagen. 
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V 
vepa reklamduk uppsatt på fasad, byggnadsställning eller dylikt. 

vippskylt se trottoarpratare. 

 

Listan över förklaringarna utgår från en ordlista i Öckerö kommuns skyltpro-
gram, men är bearbetad och kompletterad för Salas riktlinjer om skyltar. 
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