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Retningslinjer vedr skilting og 
merking
Bakgrunnsmateriale for utarbeidelse:
NS1101-1:2009 Universell utforming
NS3041:2007 Skilt

Førstegangsmontering av skilt skal dekkes av byggeprosjektet.

Kostnader som dekkes av NTNU Driftsavdelingen:
Montasje av dørnummer. 

Montasje av infotavler i fellesrom som henviser til lab, auditorium, 
avdeling, ekspedisjon/institutt, kontor, toalett, heis etc. 

Markering hvor heis finnes. 

Utvendig veggskilt som viser bygningens navn og adresse. 

Merking av hovedinnganger og adresseskilt.

Kostnader som dekkes av egen enhet:
Infotavler innenfor eget areal, med navn/tittel og romnummer. Endring av tekst på 
infotavler og dørskilt.

All skiltmontering i eget areal skal godkjennes av NTNUs skiltkomite, vedr grafisk 
design og teksttype, de kan også bli produsert ved NTNUs eget skiltverksted.
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Innvendig glassmerking/dekor:
Ved all teksting på glassdør og glassvegg, skal NTNUs skrifttype: DIN, benyttes. 
Det skal være tydelig forskjell på dør og vegg, og krav til universiell utforming og 
grafisk profil må følges. 
Egne markeringer skal vurderes i samarbeid med Skiltavdelingen.  
Ved alle bygningsmessige endringer og nye prosjekter, hvor det monteres glassvegger/
dører skal glassmerking godkjennes av NTNUs skiltkomite, for å ivareta hensynet til 
universiell utforming, grafisk profil, teksttype, kontraster etc.

Utvendig glassmerking:
Komiteen har utarbeidet standard merking på utvendig glass-skyvedør med glass- 
sidefelt, og glass-dør med glass-sidefelt (Se side 18). Mønster i markør på dør og fast 
glassfelt er forskjellig. Markør skal være i to høyder, synlig fra begge sider, med senter 
90 cm og 150 cm over ferdig gulv. Her har man tatt nødvendig hensyn til kontrast, 
høyde, og markert forskjell på dør og vegg.

Utvendige infotavler og fasadeskilting:
Utvendige infotavler skal følge grafisk profil med tanke på farger og stil (se side 9). 
Infotavler med kart skal ha tydelig merking og beskrivelse av byggene på det området 
det gjelder. Fargene og piktogrammene skal plasseres ryddig med gode kontraster til 
bakgrunnen. Det vil alltid være behov for tilpassninger av innholdet på tavlene, 
ta kontakt med Skiltavdelingen.

Byggene skiltes på hjørner med  gatenavn og nummer etter vegvesenets standard. 
Hovedinnganger skal skiltes med navn på bygningskomplekset og gateadresse (se side 10). 
All annet fasadeskilting, som egne loger, er ikke tillat. Norsk skal brukes som hoved-
språk. 
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Bygninger på campus skal normalt ikke merkes med logo, men ved enkelte behov, for 
eksempel utenfor campusområdet, kan det være nødvendig med fasadeskilt som viser 
at bygningen tilhører NTNU. Dette må klareres med Skiltavdelingen (se side 11 for 
eksempel).

Digital skilting:
Vedr. digital skilting er det 5 hovedpunkter som må følges: 
1 Bygningsikkerhet, konstruksjonsmessig 
2 Tenk på personlig sikkerhet. Skjermer må ikke være til hinder for rømningsveier 
3 Universiell utforming 
4 NTNUs grafisk profil 
5 Godkjenning fra NTNUs skiltkomite

Skjermer skal i utgangspunktet ikke brukes som skilt, men kan brukes som plakater. 
Ved ønske om bruk av digitale skjermer som skilt må det brukes skjermer og systemer 
som er produsert for å være skilt  – ikke vanlige dataskjermer.

Skjermene må være refleksfrie industriskjermer som er produsert for denne type bruk, 
og layouten på skjerm-innholdet må utformes etter NTNUs gjeldende skiltregler. Riktig 
montering er viktig med tanke på lys, reflekser, brannsikkerhet, universell utforming 
og tilgjengeligheten for rullestol brukere. 
Det skal alltid søkes om godkjenning fra NTNUs skiltgruppe om man ønsker å bruke 
digitale skjermer som skilt. Skjermer skal ikke erstate faste skiltinstalasjoner.

Tilleggskrav til interaktive infoløsninger:
Informasjonen skal presenteres som lyd og ha mulighet for forstørring. For skjerm 
skal det brukes lys skrift på mørk bakgrunn, minimum luminanskontrast på 0,8. Husk 
at skjermen er en lyskilde, en lys skjerm vil derfor blende.
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Skjermer og tavler skal ikke være en hindring i 
rømningsveier
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Skilt universell utforming
En av utfordringene synshemmede støter på når de skal orientere seg i offentlige bygg, 
er å finne informasjonstavler og informasjonsskilt. En annen utfordring er å tyde infor-
masjonen. Denne prosessen kan forenkles ved at informasjonstavler og skilt plasseres 
slik at de er lette å finne.

Plassering
Skilt og tavler skal plasseres i øyehøyde, det vil si senterhøyde på 150 cm. 
Man skal kunne komme helt inn til skiltet/tavlen, hindringer må derfor fjernes. Det er 
viktig at skiltet/tavlen ikke stikker ut i gangarealet med fare for sammenstøt.

Belysning og lysforhold
Informasjonstavler og skilt skal være godt belyst.  
Lyskilden skal plasseres slik at en kan komme inntil tavlen/skiltet uten å skygge for 
lyset. Informasjonstavler og skilt skal plasseres slik at det ikke forekommer blending 
fra kunstige eller naturlige lyskilder.

Tekst
Informasjonen skal formidles med stor skrift og korte tekstmengder. Luminanskon-
trast mellom tekst og bunnfarge skal være på minimum 0,8. Skrifttypen skal være 
fonten DIN, NTNU sin standard. Fonten DIN tilfredstiller kravene under Universell 
utforming. Unngå kursiv skrift og tekst med bare store bokstaver, da dette forringer 
lesbarheten. Skilt- og skjermoverflater skal være matte for å unngå reflekser.
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Størrelse og kontrast
Svaksynte er ikke en entydig gruppe, derfor er det ikke mulig å anvise hvilke farge-
kon-traser som er best. Uansett er det best med størst mulig kontrast og NTNU har 
derfor satt svart på hvit bakrunn som standard på informasjonstekst på skilt. Over-
skrifter har mørkgrå bakgrunn og hvit tekst for å gi tydelig skille mellom informasjo-
nen. Alle overfalter skal være matt.

Størrelse på teksten er avhengig av leseavstand. På informasjonstavler innvendig er 
vanlig leseavstand 1-3 meter, det gir et krav på minimum 15 mm høyde på teksten. For 
å opprettholde lesbarheten må det være tydelig linjeavtand. Hvert panel i infotav-lene, 
med teksthøyde 15 mm, skal ha en høyde på 35 mm (se eksempel på side 12).

1-persons kontorskilt
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Skilttyper
Det som i hovedsak skal brukes som standard system innvendig er aluminiumsskilt 
med papirinnlegg. I tilfeller hvor noe annet finnes rådføres det med skiltavdelingen. 
Systemet med papirinnlegg er tatt i bruk for sin brukervennlighet. Utvendig brukes 
løsninger som tilpasses/produseres etter bruken og området. De fleste bruksom-
rådene har standarder.

Utvendige infotavler
Utvendige infotavler skal følge grafisk profil med tanke på farger og stil. Infotavler med 
kart skal ha tydelig merking og beskrivelse av byggene på det området det gjelder. Far-
gene og piktogrammen skal plasseres ryddig med gode kontraster til bakgrunnen. Det 
vil alltid være behov for tilpassninger av innholdet på tavlene, ta kontakt med Skiltavde-
lingen.

Gløshaugen

Du står her

Hovedinnganger

  Høgskoleringen 1

  Christian Frederiks gt 20

  O. S. Bragstads plass 2 

  Kolbjørn Hejes vei 1

  Kolbjørn Hejes vei 4

  Alfred Getz vei 2B

  Kolbjørn Hejes vei 2

  Høgskoleringen 3

  Sem Sælands vei 5

  Alfred Getz' vei 3 og 1

  Alfred Getz vei 4

  Alfred Getz' vei 2A

  Alfred Getz' vei 2B

  Sem Sælands vei 7 og 9

  Sem Sælands vei 1

  Sem Sælands vei 2, 4, 6, 8, 12 og 14

  Høyskoleringen 6A

  Høyskoleringen 6B

  Høgskoleringen 5

  Richard Birkelands vei 2

  Høgskoleringen 7

  Richard Birkelands vei 1

  Richard Birkelands vei 5

  Høgskoleringen 8

  Høgskoleringen 9

  O. S. Bragstads plass 1

  O. S. Bragstads plass 3

HOVEDBYGNINGEN

IDRETTSBYGGET

ELEKTRO

VARMETEKNISK/ KJELHUSET

GAMLE KJEMI

PRODUKTDESIGN

STRØMNINGSTEKNISK

HØGSKOLERINGEN 3

GAMLE FYSIKK

SENTRALBYGG 1 OG 2

VANNKRAFTLABORATORIET

METALLURGI

BERG

IT-BYGGENE

OPPREDNING/ GRUVE

KJEMIBLOKKENE

GEOLOGI

PFI

REALFAGBYGGET

VERKSTEDTEKNISK

BYGGTEKNISK

MATERIALTEKNISK

LEGESENTER

DRIFTSENTRALEN

NINA-HUSET

INFOHUSET

INTERNASJONALT HUS
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Varelevering
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Byggsikring

Digitalt kart tilgjengelig
på web og app

use.mazemap.com

INFO PARKERING: Følg egen skiltig for parkering på området. Skiltene er svart med hvit tekst.
Hovedinngangene       har HC parkering i umiddelbar nærhet.
Betaling kan gjøres på tre forskjellige måter:
1.web trondheimparkering.no/innlogging-smartpark 2. App for smarttelefon:Last ned
Trondheim Parkerings SmartPark-app i enten GooglePlay eller i App Store (gratis).
3. Betalingsautomat: Se kart for plassering       Alle automatene fungerer på hele området.B

150 cm
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0 

cm

150 cm

9



Byggteknisk, Høgskoleringen 7a160mm

1600mm (Bredden kan variere etter antall tegn)

Høgskoleringen 7a160mm 160mm

160mm950 mm

6

Hovedinnganger og adresseskilt
Det er tatt utgangspunkt i skiltveilederen fra statens kartverk for adresseskilt og 
merker. Skilting av veger, hus og andre adresseobjekter er viktig for at adressene 
skal tjene en hensikt. Det er derfor viktig at skiltene for en plassering, utforming og et 
vedlikehold som gjør dem lett lesbare. Skiltene til hovedinngangene skal også innholde 
byggets navn.

Størrelse og utforming
Skiltene skal være hvite med sort skrift. For normalt bruk skal skiltene ha en høyde på 
160mm, bredden er avhengig av tekst lengden. Hvit utterkant 5 mm og svart ramme 
10mm. Teksthøyde skal være 70mm. Vegvesenet bruker sin egen font, men ved NTNU 
bruker vi DIN Bold.

Skilt til hovedinngagner

Adresseskilt Husnummer
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Fasadeskilt
Bygninger på campus skal normalt ikke merkes med logo, men ved enkelte behov, 
for eksempel utenfor campusområdet, kan det være nødvendig med fasadeskilt som 
viser at bygningen tilhører NTNU. Dette må klareres med Skiltavdelingen. Det vil alltid 
være behov for tilpassninger på fasadeskilt, kontakt skiltavdelingen for tilpassing og 
utførelse.

3000mm 

Lysegrå kasse 

900m
m

 

Corona med dag/ natt effekt 

Trans blå 

Fasadeskilt for campus Moholt. 
Et område som ligger utenfor 
Gløshaugen og Dragvoll.
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Infotavler
Skal henge på innsiden av hovedinnganger eller inn 
til de forskjellige institutt/avdeling. Det skal framgå 
hvor de forskjellige bygningsdeler ligger, og hvilke 
enheter som befinner seg i dem. Hvert bygg eller 
avdeling trenger som regel egne tilpassninger. Kart 
integreres i tavlene ved behov. For å lette lesbar-
heten vil det noen ganger være behov å kombinere 
oversikt og kart med farger. Størrelsen på teksten 
er 15mm (60pt), overskriften med DIN bold og DIN 
regular på informasjonen. Piktogram benyees for å 
beholde gjenkjenneligheten. Løsninger til infotavler 
tas i samråd med skiltavdelingen.
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35 mm
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Byggnavn, inngang
4 etasje

Undervisningsrom JB40, JB41 

Grupperom

Datasal

Ekspedisjon rom 425

3 etasje

Undervisningsrom JB30, JB31 

Grupperom

Realfagdidaktikk

2 etasje

Undervisningsrom JB20, JB21

Grupperom

Ammerom (B209)

HC-rom

Smart læring

1 etasje

Undervisningsrom JB11

Undervisningsrom JB10 Musikk 

Faggruppa for kunstfag, mediefag og idrett

Under etasje

Toaletter

Lager

Avdeling/ institutt
4 etasje

Undervisningsrom JB40, JB41 

Grupperom

Datasal

Ekspedisjon rom 425
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Byggnavn, inngang
4 etasje

Undervisningsrom JB40, JB41 

Grupperom

Datasal

Ekspedisjon rom 425

3 etasje

Undervisningsrom JB30, JB31 

Grupperom

Realfagdidaktikk

2 etasje

Undervisningsrom JB20, JB21

Grupperom

Ammerom (B209)

HC-rom

Smart læring

1 etasje

Undervisningsrom JB11

Undervisningsrom JB10 Musikk 

Faggruppa for kunstfag, mediefag og idrett

Under etasje

Toaletter

Lager

Avdeling/ institutt
4 etasje

Undervisningsrom JB40, JB41 

Grupperom

Datasal

Ekspedisjon rom 425

Infotavle som kan brukes videre 
opp i etasjene i det aktuelle 
bygget.

Hovedtavle som skal henge på 
innsiden av hovedinnganger.
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Kontorskilt
For vanlig rom som brukes som kontor. Skiltet blir tilpasset etter hvor mange som sit-
ter i rommet. PDF-maler fåes av skiltavdelingen. Oppsettet er standardisert og er laget 
etter universell utforming. Eget oppsett med farger og bilder er ikke tillatt. Svart og hvit 
skal brukes for å gi den nødvendige kontrasten for svaksynte, og størrelsen er satt for å 
gi god nok lesbarher for samme gruppe. Her brukes fonten Arial Bold, dette er en font 
alle har på maskinene sine. Størrelse på navn er 11 mm (45pt) og tittel 8 mm (30pt). 
Teksten venstrestilles.

        
     04  

Undervisningsrom/Teaching room 

T3 
30 plasser/Seats 

 

Reservasjon gjøres på 
romres.ntnu.no 
Hjelp med AV-utstyr og spørsmål om reservasjon (0800-
1500) tlf (735)95800 
Vaktmester (0800-1500): 918 97 384 
Vakt: 918 97 393 
www.ntnu.no/e-vaktmester 

 

Reservations are made at 
romres.ntnu.no 
For AV-service or reservations (0800-1500) tel (735)95800 
Vaktmester (0800-1500): 918 97 384 
Vakt: 918 97 393 
www.ntnu.no/e-vaktmester 

Studieavdelingen, NTNU - 27.11.2014 

rom@adm.ntnu.no 

210mm

60
 m

m
29

7 
m

m
/ A
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Skilting fellesrom
Gjelder Lesesal, Grupperom, Møterom, 
Datasal, Undervisningsrom, HC-rom. 
Rommene skiltes med romnavn og 
informasjon om romtype og hvordan rom 
kan bookes. Informasjon om romtype og 
romnavn kombineres med blindeskrift.

210mm

60
m

mOla Nordmann
Kontorsjef

1-persons kontorskilt
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Ola Nordmann
Kontorsjef

Av
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d 

fr
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lv

 1
50

cm

Avstand fra nærmeste
mulige kant 3 cm

Monteres alltid på samme
side som dørvrideren.

Plassering
Innenfor forskriftene til universell utforming er høyden opp til skilt satt til å være mel-
lom 150-160cm. NTNU har 150cm som standard. Dette gjelder for alle typer skilt.
På infotavler kan dette variere etter størrelsen på skiltet.
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Tilleggskrav til skilt for fellesrom
For skilt som man kan gå inntil (toaletter, fellesrom, o.l.), skal mindre tekstmengder 
utformes med opphøyde taktile bokstaver og punktskrift. 
Symboler og piktogrammer skal også utformes opphøyd taktilt. 
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Slatz  – skiltsystemet ved «gamle NTNU» Trondheim

Slatz er et system som fortsatt brukes der hvor de nye skiltene med papirinnlegg ikke 
ennå har blitt montert. Dette er et utgått system og blir byttet ut ved for eksempel 
renovering. Suppleres der hvor dette ennå brukes. Dette systemet består i hovedsak 
av aluminium og informasjonen blir laget i folie/tape.
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Bildekor
Statens motorvogner skal være merket på begge sider med Det Norske Riksvåpen, slik 
at det går tydelig frem at motorvognen eies av staten. I tilknytning til denne merkin-
gen bør også vedkommende etats navn være påført. Det blå profilelementet (streken) i 
bunnen av bilen er valgfri.

VW_421  |  Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany  |  ww w.ccvision.de

Volkswagen e-up! 4 Tueren (2013)
L: 3.540  B: 1.641  H: 1.489  R: 2.4201:10

VW_421  |  Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany  |  ww w.ccvision.de

Volkswagen e-up! 4 Tueren (2013)
L: 3.540  B: 1.641  H: 1.489  R: 2.4201:10
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Glassmerking
Skyvedører og foldedører
Mønster i markør på dør og fast glassfelt er forskjellig. Markør skal være i to høyder, 
synlig fra begge sider, med senter 90 cm og 150 cm over ferdig gulv. Her har man tatt 
nødvendig hensyn til kontrast, høyde og markert forskjell på dør og vegg. Folien som 
brukes skal være av typen matt hvit. Blank folie gir ikke tilstrekelig kontrast for svak-
synte. Folien skal være gjennomfarget hvit for god synlighet på begge sider.
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Skyvedører med sidefelt

Foldedør med sidefelt
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Dekor av kontorvegger
I tilfeller der hvor det er mye innsyn kan det brukes dekor til skjerming. Det blir 
van-ligvis brukt frostdekor, som er fin og diskret. Frostdekor er ikke lystett og gir 
derfor en behagelig atmosfære. Bruk av NTNU-logo som dekor/bord er ikke tillatt 
og det er viktig at den grafiske profilen til NTNU ivaretas, bruk av grafiske elementer 
skal godkjennes. Ta kontakt med Skiltavdelingen for utarbeidelse eller godkjenning av 
dekor.

Feil bruk av logo og grafiske elementer 
forbeholdt til annet bruk

Skisse eksempel på glassvegger
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Romnummer
Alle rom på NTNU skal merkes med romnummer. Nummeret skal plasseres på 
samme side som dørvrideren og skal være i god kontrast med fargen på døren. Høyde 
på teksten er 25 mm og fontes som brukes er Swis721. Kontakt skiltavdelingen for 
produksjon.

3cm

3cm
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