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SKILTPLAN
Orkland kommune
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Retningslinjer for skiltplan 
Orkland kommunes skiltplan skal sørge for enhetlig og tydelig skilting  
av kommunens bygg og enheter. Skiltplanen skal gjøre det enklere  
for besøkende, ansatte og brukere å finne frem til og orientere seg  
i kommunens bygg.

Skiltplanen gir generelle råd og svar på enkelte områder,  
men må brukes som veileder og rådgiver på andre områder. 

Ta kontakt med enhet for kommunikasjon og digitalisering om du har spørsmål
eller henvendelser knyttet til skiltplanen til Orkland kommune via e-post:

kommunikasjon@orkland.kommune.no
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Farger
Kommunevåpenet med tannhjulet er Orkland kommune sitt 
 identifikasjonsmerke. Det skal brukes ved skilting av kommunens  
bygninger utvendig og innvendig ved behov. 

Fargene i kommunevåpenet skal være Pantone 7731 C  
og Pantone 427 C i tillegg til sort innramming.

På lys vegg skal sort tekst benyttes. 
På mørk vegg skal Pantone 427 C benyttes på tekst.

Pantone 7731 C

Pantone 427 C

Sort innramming
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Størrelser
Primært er det ønskelig at høyden på kommunevåpenet er 55 eller 75 cm. 
I noen tilfeller der det er god plass kan høyden med fordel være 100 cm.
Størrelsen må alltid vurderes og tilpasses byggets fasade.  

Navn 
avdeling

Navn 
avdeling

55 cm 75 cm

Tekststørrelse: 950 pt / Linjeavstand: 950 pt Tekststørrelse: 1300 pt / Linjeavstand: 1300 pt
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Profilfont Calibri
Orkland kommunes profilfont er Calibri. I skiltsammenheng skal Calibri Bold 
 benyttes. Det skal benyttes stor forbokstav og deretter små bokstaver.

Når kommunevåpenet benyttes sammen med tekst i skiltsammenheng skal 
det alltid benyttes med de avstandene og størrelsesforholdene som vist i 
 skiltplanen. Størrelse på tekst og våpenskjold må tilpasses byggets fasade  
og leseavstand. Det må også for hvert tilfelle vurderes om det er mest egnet 
med tekst på ei eller to linjer.
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Tekst på ei linje
Teksthøyden skal være den samme som høyden på tannhjulet 
når teksten står på ei linje. Avstand fra kommunevåpen til tekst 
tilsvarer tannhjulets innvendige radius.

Navn avdeling
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Navn 
avdeling

Tekst på to linjer
Teksthøyden skal være den samme som høyden på kommunevåpenet 
når  teksten står på to linjer. Avstand fra kommunevåpen til tekst 
tilsvarer tannhjulets innvendige radius.
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Mørk vegg
Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er best egnet  
med svart eller lys tekst: Velg det som gir best lesbarhet. 
På mørk vegg skal Pantone 427 C benyttes på tekst.

Navn 
avdeling

Navn avdeling
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Materialvalg
Print på lakkert aluminium er foretrukket og mest holdbart.
Alternativt kan man printe på PVC.

Navnet på enheten skrives med bokstaver som monteres direkte på veggen 
(uten skiltplate bak skriften).
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EKSEMPLER



11Eksempel på skilt på mørk vegg med tekst på to linjer

200 cm

55 cm
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430 cm

75 cm

Eksempel på skilt på mørk vegg med tekst på ei linje



13Eksempel på skilt på lys vegg med tekst på to linjer

400 cm

55 cm



14Eksempel på skilt på lys vegg med tekst på ei linje

500 cm

75 cm
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