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INLEDNING
Campus Skellefteå växer och förändras. För 
att skapa en samsyn kring utvecklingen av 
den fysiska miljön på campusområdet har en 
Campusplan tagits fram. Där lyfts den utvändiga 
skyltningen fram som en viktig del för att skapa 
en sammanhållen karaktär på området och göra 
det lättare att orientera sig.
 
Syftet med det här skyltprogrammet är att hitta 
ett gemensamt förhållningssätt till den utvändiga 
skyltningen på Campus. Målet är att det ska 
vara enkelt att hitta inom området och att skapa 
en tydlig identitet som knyter ihop områdets 
formspråk.
 
Skyltprogrammet ska användas för all utvändig 
skyltning på campusområdet. Programmet är 
även applicerbart på framtida bebyggelse och 
utveckling av området. 
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STRATEGI

Med utgångspunkt i skyltprogrammets syfte har 
fem strategier tagits fram.
 
1. GRAFISK PROFIL OCH FORMSPRÅK: 
För att skapa en enhetlig skyltning ska alla 
skyltar utgå från samma grafiska profil. Campus 
Skellefteå har en egen grafisk profil som utgör 
grunden för det grafiska. Typsnittet heter News 
Gothic och används både i formatet ”Medium” 
och ”Bold”.
 
Färgskalan i Campus grafiska profil är olika 
nyanser av orange samt en grå kulör. För att 
anpassa profilen till förutsättningarna med en 
bebyggelse i varierande färg och form kommer 
huvudsakligen vit och svart att användas i 
skyltningen. 
 
 

News Gothic Medium 
News Gothic Bold 
 
 
 
 

 
Formspråket på skyltningen ska vara 
identitetsskapande. Ett enkelt formspråk som 
är applicerbart på den stora variationen av 
byggnader men samtidigt sticker ut och fångar 
uppmärksamheten.

 2. TYDLIGA SKYLTTYPER:
För att göra det enkelt att hitta på 
campusområdet är det viktigt att skyltningen 
följer en tydlig struktur. Genom att använda 
ett antal specifika skylttyper som fyller olika 
funktioner och kompletterar varandra, blir det lätt 
att förstå hur man kan ta hjälp av skyltningen för 
att orientera sig. 

3. UPPREPNING:
En viktig del för att man som besökare snabbt 
ska lära sig förstå området är att jobba med 
upprepning. När samma skylttyp återkommer 
på flera ställen lär vi oss var vi kan förvänta 
oss en viss typ av information. Upprepningen 
av skylttyper bidrar också till att skapa en 
sammanhållen karaktär på området. Skyltningen 
signalerar tydligt att man befinner sig på Campus. 
Även hur byggnader och platser benämns 
behöver göras konsekvent och återkommande. 
 

4. FLEXIBILITET:
Eftersom campusområdet inkluderar såväl 
utbildning som forskning och näringsliv är det 
viktigt att skyltningen har en inbyggd flexibilitet 
som gör den applicerbar på många olika 
situationer och enkel att anpassa vid förändrade 
förutsättningar. 

5. PLACERING AV SKYLTAR:
Hur skyltarna placeras har stor betydelse 
för orienterbarheten. Informationen ska vara 
tillgänglig för alla under årets alla årstider. När 
campusområdet utvecklas kan skyltplaceringar 
behöva justeras för att förhålla sig till de nya 
förutsättningarna.
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ORIENTERING &
IDENTITET
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formspråk
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MANUAL

SKYLTTYPER
 
Här nedan beskrivs de olika skylttyperna som 
ska användas i den utvändiga skyltningen på 
campusområdet. Varje skylttyp fyller en specifik 
funktion men är också beroende av varandra för 
att skyltningen ska uppnå sitt syfte. Trafikskyltar 
ingår ej i programmet.  

IDENTITETSSKYLT:
Tydliggör platsen Campus Skellefteå som 
en målpunkt i staden, samt definierar dess 
entréer. 

INFORMATIONSPYLON:
En sammanställning av information om en 
byggnad. Placeras intill huvudentréer. På 
informationspylonen ska husnamn/bokstav, 
verksamhet, och adress framgå. Eftersom 
pylonerna blir återkommande element på 
campusområdet bidrar dom till att stärka 
områdets identitet. 

ORIENTERINGSTAVLA:
En översiktlig information som hjälp vid 
navigering inom campusområdet. Placeras 
vid entrétorg och restaurangtorg, där 
människor möts och stannar upp. Skylten 
ska innehålla en översiktlig plan och info 
om husbokstav, husnamn och verksamhet.

AKTÖRSSKYLT:
Aktörsskyltarna visar vilka företag och 
verksamheter som finns på området. 
Placeras på fasad mot E4:an.

FASADSKYLT:
Ett komplement till informationspylonerna 
som förklarar en byggnads verksamhet 
eller husbokstav. Placeras på fasader där 
informationen behöver förtydligas.

ENTRÉSKYLT:
Alla entrédörrar förses med glasdekor med 
husets bokstav som bekräftar vilket hus 
dörren leder till. Gäller alla entrédörrar på 
området, ej markerade på plan.
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IDENTITETSSKYLT
 
På Campusområdet finns fem placeringar 
utpekade som strategiska platser för 
identitetsskyltar. 

Identitetsskyltarna ska vara väl synliga på håll och  
är därför stora i sitt format.

Det finns tre olika typer av identitetsskyltar.

TYP 1:
Takskylt på Hus L mot Viktoriabron. 
Djupa påbelysta bokstäver. ”Konstverk”?

TYP 2:
Portaler vid entréer till området. Mot E4:an kan 
stolparna i den befintliga portalen behållas och 
målas. Skylten ersätts med djupa påbelysta 
bokstäver som fästs på en svart plåt.

TYP 3:
Skyltar mot Skråmträskvägen vid infarter till 
campusområdet. Visar riktning mot Campus med 
ett formspråk lika portalerna vid entréerna.
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C A M P U S
S K E L L E F T E Å

Campus

Exempel Typ 1

Exempel Typ 2
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INFORMATIONSPYLON
 
14 st informationspyloner placerade intill 
huvudentréer.   

Pylonerna är en viktig del i att skapa en tydlig 
identitet på området och karaktäriseras av kuben 
och ljuset. Kuben är en enkel och neutral form 
som passar in i olika miljöer. Den tredimensionella 
formen gör den synlig från flera håll och enkel att 
upptäcka. Ljuset blir en slags lykta som sprider 
värme och trygghet under mörka tider på året. 
Att pylonen är belyst gör att den drar åt sig 
uppmärksamheten. 

Husets bokstav placeras högst upp på pylonen 
för att vara synlig även på håll. 
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ORIENTERINGSTAVLA
 
Tre stycken orienteringstavlor utplacerade på 
platser där man som besökare kan behöva en 
övergripande plan över hela området för att hitta 
sin målpunkt.

Tavlorna ska vara enkla att hitta när man parkerat 
sin bil, cykel eller kommer till området till fots. På 
orienteringstavlan ska husens namn framgå och 
vilka verksamheter som finns i respektive hus.
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AKTÖRSSKYLT
 
Aktörsskyltarna placeras på J- och K-husets fasad 
mot E4:an. Eftersom skyltningen blir ansiktet utåt 
är det viktigt att den görs med extra omsorg.

Skyltarna utgår från respektive aktörs logotyp 
men för att få en sammanhållet uttryck görs 
alla skyltar med profilerade, svarta, belysta 
bokstäver.
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Inspiration Aktörsskylt
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FASADSKYLT
 
Skyltar placerade på fasader där det behöver 
förtydligas vilken verksamhet eller husbokstav en 
byggnad har.

Det finns två stycken olika typer av fasadskyltar:

TYP 1:
Husbokstav. Placerad ovanför entréer där det 
behöver förtydligas samt högt sittande på 
fasader där informationspyloner inte är synliga.
Djupa belysta bokstäver.

TYP 2:
Verksamhetsnamn, ex Campushallen. Placering 
anpassas till husets förutsättningar.
Djupa belysta bokstäver.
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Inspiration Fasadskylt
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ENTRÉSKYLT
 
Glasdekor med husbokstav på alla entrédörrar.
Placeras på övre glasrutan på gångdörren.
Vit film. Storlek på bokstav?

Inspiration Entréskylt

BB
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BENÄMNINGAR

HUSBOKSTAV HUSNAMN VERKSAMHET/AKTÖR GATUADRESS

A A-huset Luleå tekniska universitet
LTU Business AB

Forskargatan 1

B1 B-huset Luleå tekniska uiversitet Bockholmsvägen 18

B2 B-huset Luleå tekniska uiversitet
RISE

Laboratorgränd 2

C C-huset Umeå universitet Bockholmsvägen 23

D D-huset Helpdesk
Studievägledning CV

Bockholmsvägen 23

E E-huset Lärcentrum
ValiWeb

SFI
P-hus
YH

Laboratorgränd 14

F F-huset Trä- och teknikarenan
T2 College

Forskargatan 5

G G-huset VUX Reception Laboratorgränd 5

H H-huset Företagshus Laboratorgränd 3

J J-huset Företagshus Laboratorgränd 7

K K-huset Företagshus Laboratorgränd 9

L L-huset Restaurang/café
Studentpuben Traversen

Studion

Laboratorgränd 11

M M-huset Campusbiblioteket
Forumsalen/Arenan

Laboratorgränd 13

N N-huset Campushallen Forskargatan 4

O O-huset Studenthuset STOCK
Idélabbet

Bockholmsvägen 12
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