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SKILTMANUAL LOFOTEN
Kjære tiltakshaver
Skilting og merking av turruter er viktige tiltak for å tilrettelegge for friluftsliv.
Både i forhold til å lette tilgangen og senke terskelen for å komme seg ut, men
også med tanke på sikkerhet, besøksforvaltning og kanalisering av ferdsel.
Den første regionale skiltmanual for Lofoten ble utgitt i 2015. Manualen ble revidert
i 2020 så den følger den visuelle profil fra “Jakten på Lofoten”. Formålet med
en regional skiltmanual er å sikre en lett genkjennelig merkevare og en helhetlig
skilting på tvers av kommunegrensene.

Med vennlig hilsen

Peter Andresen
Daglig leder Lofoten frilufsråd
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Lykke til med skiltingen!
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Lofoten frilufsråd er kommunenes forlengede arm i friluftssaker. Trenger du hjelp
til et skiltprosjekt, bistår vi gjerne - uansett om det er til skiltplaner, utforming av
infotavler eller retningsskilt, bestilling eller arbeidet i felten.

L

Før du begynner å sette opp skilt og infotavler, håper vi du at vil lese denne
manualen. Her er mange nyttige tips å hente. Vi anbefaler også at du leser
merkehåndboka og skiltmanualen på www.merkehandboka.no.

Lofoten friluftsråd
Storeidøya 86
9370 Leknes
lofoten@friluftsrad.no
tlf 485 94 951
www.lofotenfriluft.no

HUSKELISTE
•

Snakk med grunneier og lag en skriftlig avtale
(det er ikke tillatt å skilte eller merke en tursti uten grunneiers tillattelse)

•

Snakk med kommunen og informer om planene dine.

•

Les den nasjonale skiltmanualen og merkehåndboka.
Disse finner du på www.merkehandboka.no, eller hos friluftsrådet.

•

Lag en skiltplan så du får overblikk over hvilke skilt som skal produseres
og hvor de skal settes opp.

•

Følg retningslinjene i denne regionale skiltmanualen og de nasjonale 		
standarder for skilting og merking.

•

Kontakt friluftsrådet - vi kan hjelpe dere.

SKILTPLAN
Før du går til bestilling av skiltene, anbefaler vi alltid å lage en skiltplan.
Skiltplanen er gir deg en oversikt over hvilke skilte du skal bestille, og
hvor de skal stå. Med den oversikt får du med alle skilt i første forsøk, kan
planlegge hvordan de skal monteres, hva det vil koste og ikke ikke minst blir
det lettere å bestille nye skilt om noen blir ødelagt.

INFORMASJONSTAVLER
Informasjonstavler brukes først og fremst ved turutgangspunkt - ofte parkeringsplasser.
De består av et kart der turruten er tegnet inn, og en kort tekst om turen på norsk og engelsk
(se neste side for informasjon om innholdet og oppbygging av tavlene).
Malen for informasjonstavlene er modulbasert og kan varieres i både antall kolonner og
størrelsen på tavlene. Vi anbefaler ofte tavler på 700 x 1000 mm, men dette må naturligvis
tilpasses stedet de skal henge. Anbefalt minimumstørrelse er 500 x 700 mm.
Du kan laste ned en Indesign-mal fra nettsiden vår:
www.lofotenfriluft.no/arbeidsomrader/infotavler

I malen og eksemplet på de etterfølgende sider, er det vist en standardtavle. Ønsker man å
legge inn andre elementer, er det fult mulig. Det kan f.eks. være QR-koder eller høydeprofiler.

Tips til skriving av tekst
på informasjontavler:

Vær oppmerksom på at mange QR-koder ikke er permanente og slutter å vikr etter en stund.
Bruker du QR-kode må du forsikre deg om at de også virker etter informasjonstavlen er trykt.

•

I snitt bruker folk 30 45 sekunder på å lese
et skilt. Det er veldig
kort tid.

•

Hold teksten kort og
“to the point”.

•

Hva vil du fortelle og
til hvem?

•

Et godt bilde kan si
like mye som 1000
ord.

INFORMASJONSTAVLER

Eksempel på informasjontavle med 5 kolonner.
Str. 700 x 1000 mm.

BL Å HEI A
The trail
Kvalvika offers es expla denihic ilibus, ut volorepudis quae
pelent earum reicid ut id mincium nonsequ atiosa nati
doluptaquae nonsed molorem et qui aute nonse repelig.
Nimodia 1,5 km sim doluptas quisciention nempore mporrum
exerum volorentia qui veliquaspe vellore con repuda plibusam,
tem lat unt ape sume pel moluptat.
Apiditat. Omnihil lecestibus vel magnimo luptat et expedicab.

Du er her
You are here
Informasjon
Information
Parkering
Parking
Utsiktspunkt
View point
Sti
Trail

Illam quam quo eliquo mi, quatur mi, conse que sollora
tumquias et la quassim usciis nobitatatur sa voluptatet
archica.
Borenda voluptat dent remo enducillupti arunt ipis num
aut voloriatio voluptatem quo delis cone veni offici non res
moloreium nonest, consequ asitatusam faces res ditati.

Vendebit facepellor sapiendae magnima acculli bustrum
venis excero temporpor res est, voloritasit ut et, ab inus
enecto vel exceatur, int as ma corio quis int quae rendel
essinum est, sequi re, secatque consequundel id quam
ea parum imus id et, cus et acia quiat rerovid elenis aces
nobisitiunt, est ut moluptat aut et qui il eaque volorro
odipsaepro tecab ilicitatem rae pel eiunt imolore, ut et atur
molore cuptaectum et denda quiatat essunt recabore nobisti
berions equaectet eaquae dolorrov temporpor res est,
voloritasit ut et, ab inus.

Distances from here: Pellaut hiciis erciae
porem re porae apidusdantio offic tendebis
aspiend endanihil evel magnihi llabore pelibus
cipiet, excero eum nis dis autatemperem qui
ommolor estet.

Caution
All passage is at your own risk.
Call 112 in emergency situations.
Coordinates in case of emergency:
East 422038, north 7551688

01.04–
20.08

Please be considerate of your
surroundings by following these
simple guidelines.

15.04–
15.09

01.01–
31.12

Borenda voluptat dent remo enducillupti arunt ipis num
aut voloriatio voluptatem quo delis cone veni offici non res
moloreium nonest, consequ asitatusam faces res ditati.
The nature in Kvalvika
Iconsequid ullisci piderferunt aciatia duciam quo omnissus,
torereperum quiscim incimodias et qui bla exerio. Fugit et
quiamus, oditio. Am solupti corem faccuptatu.
Nus endese minctem quo quiatum re vellitae nus, et aut aspit
voluptiunt asin re in pellita sinveni hilita nihit eatem sit ex eum
illias audia voluptur, quia plit, sam, nis reprae. Rerisin ctatur?
Assunt lab ipsunt im re nobis est, conse endit ea aut minciis
simus et laut quiat essimol oreium et voluptatin nobita pa.
Iconsequid ullisci piderferunt aciatia duciam quo omnissus,
torereperum quiscim incimodias et cum bla exerio. Fugit et
quiamus, oditio. Am solupti corem faccuptatu. uciam quo
omnissus, torereperum quiscim incimodias et cum bla exerio.

1

CAMP IN DESIGNATED AREAS

2

LEAVE NO TRACE

3

FOLLOW THE PATH AND AVOID
THE CREATION OF NEW PATHS

4

THROW WASTE IN THE WASTE BINS

5

USE PUBLIC TOILETS

6

RESPECT PRIVATE PROPERTY

7

BE CONSIDERATE IN TRAFFIC

8

BAN ON FIRES

9

RESPECT WILDLIFE

10 IN THE INTEREST OF THE
ENVIRONMENT
As well as your own experience and safety,
we recomend activities organized by a tour
operator. You can find a list of such organisers
at www.lofoten.info

Welcome back!

GRENDELAGET

Malen er laget med profilen til «Jakten på Lofoten» og utviklet av Sisu Design

Vær oppmerksom på
All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 113.
Koordinater der du står nå:
Øst 422038, nord 7551688

Kvalvika offers es expla denihic ilibus, ut volorepudis quae
pelent earum reicid ut id mincium nonsequ atiosa nati
doluptaquae nonsed molorem et qui aute nonse repelig.
Nimodia 1,5 km sim doluptas quisciention nempore mporrum
exerum volorentia qui veliquaspe vellore con repuda
plibusam, tem lat unt ape sume pel moluptat.
Apiditat. Omnihil lecestibus vel magnimo luptat et expedicab.

Naturen i Kvalvika
Ulliquis ex et est, quam ea parum imus id et, cus et acia
quiat rerovid elenis aces nobisitiunt, est ut moluptat aut et
qui il eaque volorro odipsaepro tecab ilicitatem rae pel eiunt
imolore, ut et atur molore cuptaectum et denda.

Avstanden herfra: 1,5 km til Nestetoppen
(1 time), 4,7 km til badestranden via Blådalen
(2-3 timer) og 4,4 km til parkeringen på
Nesset (1 time). Da kan du gå rolig og ta korte pauser.

Welcome to Lofoten, the world’s
most beautiful islands!

Illam quam quo eliquo mi, quatur mi, conse que sollora
tumquias et la quassim usciis nobitatatur sa voluptatet
archica.

Turbeskrivelse

Tegnforklaring / Legend

LOFOTEN
CODE OF CONDUCT

INFORMASJONTAVLER
Oppbygging

Fast element
Turløypesymbol - gradering
Farge endres etter
gradering på turløypa (se
merkehåndboka)

TURTYPE /
GRADERING

Fast element
Kommunevåpen

OV ERSK R IFT FR A

OV ERSK R IFT TIL

KOMMUNEVÅPEN

Fast element
Grafisk element

BILDE

Variert element
Turnavn
Font: Editor Bold
Turnavnet står på linje med
turløypesymbolet.
For turløyper eller
friluftsområder uten fralokasjon, slettes denne linje

KART
TEKSTFLATE
ENGELSK

CODE OF CONDUCT

TEKSTFLATE
NORSK

TEKSTFLATE
AVSTANDER

NØDNUMMERINFO
NORSK

Fast element
Lofoten code of conductEngelsk versjon brukes.
BILDE

MERKEFORKLARING

NØDNUMMERINFO
ENGELSK

LOGOPLASSERINGER
Begrensninger/Påbud

Malen er laget med profilen til «Jakten på Lofoten» og utviklet av Sisu Design

Variert element
Kart
Kartet kan går som
utgnagspunkt over to
kolonnebredder, men kan
varieres.
Kartet må ha god oppløsning
- minst 300 dpi. Kartet bør
ha tegnforklaring, målepinn,
en tydelig inntegning av
turløypa samt startpunkt,
parkering og andre
fasiliteter.

Variert element
Bilder
Oppløsning min. 300 dpi.
Bildet bør være av god
kvalitet og “si” noe om turen.

Variert element
Turbeskrivelse
Tekst på norsk og engelsk.
Ca. 220-250 ord hver.
Overskrift: Editor Bold
Brødtekst: Questa Sans

Variert element
Avstander fra infotavlen

Variert element
Påbud/forbud - Piktogram

Fast element
Infotekst - sikkerhet
Med skiltets koordinater.

Fast element
Forklaring gradering
(se merkehåndboka)

Engelske tekster i kursiv/
italic.
Fast element
Logoer
- Tiltakshaver
- Tilskudsgivere/sponsorer

RETNINGSSKILT
Design av retningsskilt følger den nasjonale standard.
For informasjon om oppbygging, fargekoder osv. se Skiltmanual 2019 på
www.merkehandboka.no
Vær oppmerksom på at topp- eller endemonterte skilt ofte har trykk på begge sider.

Størrelse:

120 x 600/650/700 mm.

Materiale:

Folie på 1,5 mm. alu med knekt kant eller 3 mm. alu-plate.
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2,0 km Kylpeneset
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Questa Sans regular
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Font: 		

L

På grunn av at Lofoten er værhardt, anbefaler vi ikke treskilt, men folie på enten 1,5 mm. eller 3 mm. alu-plate.

Lofoten friluftsråd 1896-601-200

Munkebu
Lofoten turlag 1860-001-0001

8,3 km

DU ER HER TAVLE
Annen tekst: Questa Sans regular

Størrelse:

A4 eller A3.

Materiale:
		

Folie på 1,5 mm. alu med knekt kant 		
eller oppskumme plast.

Tegnforklaring / legend
Du er her / You are here
Informasjon / information
Rasteplass / picnic area
Utsiktspunkt / Viewpoint
Turruter / paths

East 422038, north 7551688

Lett
Easy

Krevende
Demanding

Middels
Medium

Ekspert
Expert
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Øst 422038, nord 7551688

Caution
All passage is at your own risk.
Call 112 in emergency situations.
Coordinates in case of emergency:

fr

Vær oppmerksom på
All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112.
Koordinater der du står nå:

d
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Overskrift: Editor Bold

L

Font: 		

VEIVISER
Veivisere egner seg godt i bymiljøer, da de fyller lite
og ikke stikker så langt ut. De egner seg også godt på
fjell og andre vindutsatte plasser
Design av veiviseren følger den nasjonale standard.
For informasjon om oppbygging, fargekoder osv. se
Skiltmanual 2019 på www.merkehandboka.no

Font: 		

Questa Sans regular

Størrelse:

100 x 300 mm.

Materiale:

Folie på 1,5 med knekt kant eller

		

3 mm alu-plate

WC
WC
0,4
km
0,4 km

Fløya
Fløya
1,3
km
1,3 km

Fløya
1,3 km

PEKER
Pekere brukes for å vise til en merket turrute, f.eks. fra p-plass eller busstopp. De kan også brukes til å markere store
retningsendringer på en turrute, eller til små avstikkere til f.eks. utsiktspunkter.
For informasjon om oppbygging, fargekoder osv. se Skiltmanual 2019 på www.merkehandboka.no

100 x 300 mm.

Materiale:

Folie på 1,5 med knekt kant eller 3 mm alu-plate
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Størrelse:
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Questa Sans regular

L

Font: 		

TURISTSKILTE
To ulike typer:

GAPAHUKEN

1. Forbudsskilt
2. “Vennlig forbudsskilt” som forklarer en ønsket
oppførsel.
Vi anbefaler type 2, da de appelerer mer til
samvittigheten og har mindre løftet pekefinger.

TYPE 1
Font: 		

Questa Sans regular

Størrelse:

120 x 600/650/700 mm.

Materiale:

Folie på 1,5 mm. aluplate med knekt kant

		

eller 3mm. alu.

TYPE 2
Font: 		

Overskrift: Editor Bold

		

Annen tekst: Questa Sans regular

Størrelse:

A4 eller A3

Materiale:
		

Folie på 1,5 mm. alu med knekt kant 		
eller oppskumme plast.

Hei!

Velkommen til vår gapahuk. Mit navn er Harald. Jeg er leder for Sandsida
grendelag som har bygget gapahuken. Det er bygget for å skabe en møteplass for
bygda. Du er naturligvis meget velkommen til å bruke gapahuken vår. Det eneste
vi ber om er at du passer godt på den og rydder opp etter deg. Og så ønsker vi
ingen overnatting her. Kos deg!

Hi!

Utem est, que conem aut aut volupta sima quiam hictias voloremo qui cumquam quid
que ent, sequi di sum idicil modigen iendita spiderum aut aut ommolupta nimus, con
entur? Ferersp erferum archiliquia sedi tore prae ommos dolorerit officiam, nus.
Ero eaturionsed maximai onsediti totatatius seque pelentisci ressitatur sum ut quisque
enit hil mod mo mosaecere nullab intorio. Im ilignam fugitatiam et laborpo ratquatem

No camping
GRENDELAGET

TURKORT
Forside
Små flyers med turinfomasjon om spesifikke
turer. Indeholder bilder, turfakta, kart og en
beskrivelse av turen.

Font: 		

Bakside

B L ÅT I N D

Turbeskrivelse

Overskrift: Editor Bold

		
Annen tekst: Questa 			
		Sans regular
Størrelse:

100 x 210 mm.

Ihilia doluptatem hil idelessumqui ommodit,
nonsendae es nam, quiat rem volore liat.
Doluptius sapiciusciam ipsam voluptatur?
Faccaeculpa quidus, temperae delessunt accum
accat.
Lessimilit rectota apideliquae nost volupis etusam
faciist emodiam que nessitam sernam, ut et
quiam sit. Ximporep erunte niasit fuga. Olupta
quaspieniam autecerita consed ende expla sit et
esse officaborio.
3,5 km én vei

3 timer én vei

i

Odden - Blåtind
Ihilia doluptatem hil idelessumqui ommodit,
nonsendae es nam, quiat rem volore liat.
Doluptius sapiciusciam ipsam voluptatur?
Faccaeculpa quidus, temperae delessunt accum accat.
Lessimilit rectota apideliquae nost volupis etusam
faciist emodiam que nessitam sernam, ut et quiam
sit, eat essima est vid quiatque doluptatia aciustia
num hillitam num endigendit velliae.
Mos exceris culloruptam serume ommossenis es ero
maio.

Turen går på grusvei og sti.

Lett
Easy

Middels
Medium

Krevende
Demanding

Ekspert
Expert

All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 113.
All passage is at your own risk.
Call 112 in emergency situations.

Flakstad
kommune

www.lofotenfriluft.no
lofoten@friluftsrad.no // +47 485 94 951

ADVARSELSSKILT

w

ADVARSEL

Løs stein og grus i stien.
Se opp for fallende steiner.
Gå forsiktig.

CAUTION

Loose trail surface.
Watch out for falling rocks.
Please walk carefully.

Lofoten friluftsråd
Storeidøya 86
9370 Leknes
lofoten@friluftsrad.no
tlf 485 94 951
www.lofotenfriluft.no

