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Forord ved Borgmester Erik Nielsen, 
Rødovre Kommune

Mange erhvervsdrivende og borgere ønsker at byen 
fremtræder smuk og indbydende – både for dem selv 
og for deres kunder og gæster.

I et samspil med Erhvervsrådet har Rødovre Kom-
mune derfor udarbejdet ”Skiltemanual for erhvervs-
områder i Rødovre Kommune”.

Hensigten er ikke bare at forskønne områderne, men 
i høj grad også at opnå en klar og tydelig skiltning, 
således at besøgende nemt kan finde vej til den en-
kelte virksomhed.

Manualen bygger på principper i designmanualen 
for byrum i Rødovre Kommune. Den giver både 
frihed for den enkelte virksomhed og sikrer samtidig 
en hensigtsmæssig iøjnefaldende placering - kombi-
neret med et enkelt design, hvor virksomhedens eget 
logo, tekst m.v. er det væsentligste.

Både oplæg og det færdige resultat har været drøftet i 
Erhvervsrådet, og rådet anbefaler at manualen følges 
ved opsætning af nye skilte.

Erik Nielsen
Borgmester
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Skiltning i Rødovre Kommune

Rødovre Kommune godkendte i 2003 Designmanual 
for Rødovre Kommune – en samling af retningslinier 
for detailvalg og design i kommunens offentlige rum.
I designmanualen er der lagt vægt på begreberne 
identitet og tidløshed i en relativt ung kommune, 
baseret på funktionalistisk planlægning.

Siden har designmanualen udmøntet sig i flere kon-
krete ændringer i kommunens offentlige rum:
- ny vejbelysning
- nye vejnavneskilte
- nyt byudstyr – bænke og affaldsbeholdere
- nye institutionsskilte

Designet af Rødovre Kommunes nye institutions-
skilte ligger til grund for denne manual for skiltning 
i Rødovre Kommunes erhvervsområder. Instituti-
onskiltene består af en meget enkel og tidløs skilte-
stander i neutral grå og med et tilsvarende skilt, men 
i rødt - som Rødovre.

Manualen for skiltning i erhvervsområder er udar-
bejdet som en anvisning til virksomheder i kommunen 
om medvirken til at gøre kommunen smukkere at 
færdes i og samtidig videreføre den klare identitet i 
kommunens offentlige rum, som Designmanual for 
Rødovre Kommune danner grundlag for.
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Eksisterende
erhvervsområder

Eksisterende erhvervsområder i Rødovre Kommune

Rødovre Kommunes største erhvervsområder er 
koncentreret i kommunens nordvestlige del ved 
Islevdalvej og omkring Valhøjs Allé i kommunens 
sydvestlige hjørne.

I kommunens centrum ligger 2 mindre erhvervsom-
råder ved Egegårdsvej og Højnæsvej.

De to store erhvervsområder er præget af en omfat-
tende, rodet og visse steder også mangelfuld og for-
virret skiltning. Det giver orienteringsproblemer for 
kunder og leverandører og en kedelig oplevelse af 
områderne, når man færdes i dem.

Et enkelt og genkendeligt skiltningskoncept kan derfor 
være medvirkende til at løse orienteringsproblemer i 
erhvervsområderne og samtidig bidrage til en bedre 
visuel oplevelse af området både for besøgende og 
beboere i de tilgrænsende boligområder.
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Individuel skiltning for virksomheder med indkør-
sel/indgang fra offentlig vej    

For virksomheder med egen indkørsel/indgang fra of-
fentlig vej kan en ensartet og klar skiltning ligeledes 
være medvirkende til at lette orienteringen for kunder 
og leverandører.

Skilt på stander opsættes ved indkørsel/indgang. 
Eventuelt kan skilt i stedet opsættes på facade ved 
hovedindgang, hvis forholdene taler herfor.

Den individuelle skiltning bør indeholde de informa-
tioner, der skal til for at orientere sig om virksom-
heden, således at det overflødiggør yderligere 
skiltning på terræn, facader og gavle.

I større virksomheder kan der være behov for at sup-
plere med skiltning f.eks. ved sekundære indkørsler/
indgange og på indgangsfacader. 

Skiltning for virksomheder med fælles indkørsel fra 
offentlig vej

Skiltevirvaret ved offentlige veje i erhvervsområderne 
er især udtalt, hvor flere virksomheder har fælles ind-
kørsel til en eller flere bygninger på samme grund.

Skiltningen kan gøres mere overskuelig og dermed 
lette orienteringen for kunder og leverandører ved at 
samle virksomhedernes skilte på en fælles stander, 
der placeres ved indkørslen fra den offentlige vej.

Den fælles skiltning kan suppleres med individuel 
skiltning i terræn eller på indgangsfacade til den en-
kelte virksomhed. 

163-165

142-148

142    Ahlsell Danmark A/SB142142A144

146

148

B
je

rr
in

gb
ro

ve
j

Is
le

vd
al

ve
j

16

A

144    Dana Ejendomsservice

144    Dystan Pre Press Aps

146    Blynov & Co. 

148    Atlas-Stord Denmark

142A  Morsø ID-Collection Aps

Frederiksberg Vinimport A/S
Lager

Dansklærerforeningen

144 Dana Ejendomsservice

148 Atlas-Stord Denmark

142

146

142A

144Håndværkerbutik

Produktion

Parkering

Produktion

Varemodtagelse

Administration

Reception

151

151



163-165

142-148

142    Ahlsell Danmark A/SB142142A144

146

148

B
je

rr
in

gb
ro

ve
j

Is
le

vd
al

ve
j

16

A

144    Dana Ejendomsservice

144    Dystan Pre Press Aps

146    Blynov & Co. 

148    Atlas-Stord Denmark

142A  Morsø ID-Collection Aps

Frederiksberg Vinimport A/S
Lager

Dansklærerforeningen

144 Dana Ejendomsservice

148 Atlas-Stord Denmark

142

146

142A

144Håndværkerbutik

SKILTNING I ERHVERVSOMRÅDER I RØDOVRE KOMMUNE                                                            

Fælles skiltning

Stander og skilte 
Ved fælles skiltning opstilles en skiltestander med et 
skilt pr. virksomhed.

Standeren skal indeholde oplysninger om husnum-
mer/-numre. 

Skiltet skal oplyse om den enkelte virksomheds navn 
og/eller logo samt eventuelt individuelt hus-/ op-
gangsnummer.

Skiltestandere kan efter forholdene på stedet være 
enkelt- eller dobbeltsidede. Skiltestandere i terræn 
kan belyses med retningsbestemte nedgravede ter-
rænspots (f.eks. som Unelco, Seldo kipbar).

Oversigtskort og henvisningsskilte
Et separat skilt med oversigtskort, som angiver byg-
ningens/bygningernes betegnelser, f.eks. A, B osv. 
eller vejnumre, her-står-du-prik samt angivelse af p-
forhold, kan monteres på stander.

Kortet kan erstattes af henvisning til p-pladser m.m. 
ved hjælp af tekster og pilesignaturer på sær-
skilte henvisningsskilte. Kort og henvisningsskilte 
kan forebygge en tilfældig placering af skilte på 
terræn, facader og gavle. 

Supplerende skiltning
På store grunde med komplekse strukturer, kan 
der være behov for individuel skiltning ved 
f.eks. hovedindgang til den enkelte virksomhed.

SKILTETYPER                6

Fælles skiltning, eksempler med og uden oversigtskort         
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Individuel skiltning, eksempler med henvisningsskilte

Individuel skiltning

Stander og skilte 
Ved den individuelle skiltning opstilles en skilte-
stander med skilt. 

Standeren skal indeholde oplysninger om husnum-
mer/-numre. 

Skiltet skal oplyse om virksomhedens navn og/eller 
logo 

Skiltestandere kan være enkelt- eller dobbeltsidede 
alt efter de pågældende forhold. Skiltestandere i ter-
ræn kan belyses med retningsbestemte nedgravede 
terrænspots (f.eks. som Unelco, Seldo kipbar).

Oversigtskort og henvisningsskilte
For at undgå spredt skiltning på terræn, facader og 
gavle kan henvisningsskilte med tekster og pilesigna-
turer, som viser vej til f.eks. p-pladser, indgange, va-
remodtagelse/-udlevering m.m, monteres på stander 
under virksomhedens skilt. Eventuelt kan skilt med 
oversigtskort monteret på stander supplere eller er-
statte henvisningsskilte.

Supplerende skiltning
Der kan være behov for supplerende skiltning i 
forbindelse med sekundære indkørsler/indgange fra 
offentlig vej samt i forbindelse med markering af 
sekundære bygningsindgange. 
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Eksempler

Herunder eksempler på forskellige udformninger af fælles skiltning og individuelle 
skiltestandere med udgangspunkt i Islevdalsvej.
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Stander til fælles skiltning plan, snit og opstalt

Stander til fælles skiltning

Skiltestanderen har et enkelt design i en neutral grå 
farve. Dermed er den en rolig baggrund for den 
mangfoldighed af skilte, der eksisterer i et aktivt er-
hvervsliv. 

Materiale
Skiltestander til fælles skiltning foreslås fremstillet i 
15-35 mm søvandsbestandig aluminium. Aluminium 
er valgt, fordi det er et let materiale, der er nemt at 
håndtere og ikke ruster. Kanter bør fremstå skarpe 
med en rundingsradius på mindre end 1 mm.
Godstykkelsen på standeren afhænger af den valgte 
standerhøjde, se side 11. Andre materialer, f.eks. 
stål, kan anvendes, såfremt dimensioner og monte-
ringsprincipper overholdes og standerens stabilitet 
beregnes.

Montering og stabilisering  
For at kunne løfte standeren på plads, udføres 2 hull-
er, ø 12 mm, placeret som angivet på tegning. 
For at sikre standerens stabilitet udføres en fod af 2 
stk. aluminiumsprofiler 50x70x6 mm. Profilerne sam-
menboltes omkring stander som angivet på tegning.

Farve
Standeren lakeres i farve: RAL 7024 grafitgrå, glans 
50. Standeren lakeres 150 mm under terræn. 

Tekst  
Standeren udføres med husnummer/-numre i 
selvklæbende, hvid reflekterende 3M-folie (580-10). 
Skrifttype: Univers og skrifthøjde: 110 mm. Husnum-
mer placeres som vist ovenfor. 

Efterbehandling 
Stander bør antigraffitibehandles med Polyfond eller 
tilsvarende produkt inden levering.     

Dimensioner
Stander til fælles skiltning har en fast bredde på 1300 
mm. Den kan udføres i 5 højder. Højden på stan-
deren afhænger af antallet og højden af skilte samt af 
eventuelle oversigtskort og henvisningsskilte. 
Vedrørende højder og bredder se tegning.
Husnummer placeres som angivet herover.

terræn

ø=12 mm

100
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Stander til individuel skiltning

Materialer, montering, farve, tekst og efter-
behandling udføres som beskrivelsen af ”Stander til 
fællesskiltning” på foregående side.  

Dimensioner
Stander til individuel skiltning har en fast bredde på 
1000 mm. Den kan udføres i 3 højder. Højden på 
standeren afhænger af højden af skiltet samt af antal-
let og højden af eventuelle oversigtskort og henvis-
ningsskilte. Alle henvisningsskilte bør have samme 
højde. Vedrørende højder og bredder se tegning.

BESKRIVELSE AF SKILTESYSTEM               10

Stander til individuel skiltning - plan, snit og opstalt

terræn

ø=12 mm
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Stander under terræn - plan, snit og opstalt

Stander under terræn
Hvor dybt den enkelte stander stikker i terræn, af-
hænger af højden på standeren. Målene fremgår af 
tegninger herunder for henholdsvis stander til fælles 
skiltning og for stander til individuel skiltning. 
 
Godstykkelse
Standerens godstykkelse øges med højden. Gods-
tykkelser fremgår af tegninger nedenfor.

terræn
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Vægplade til individuel skiltning

Materiale
Vægplade til individuelle skilte placeret på indgangs-
facade eller gavl foreslås fremstillet i 5 mm søvands-
bestandig aluminium. Andre materialer, f.eks. stål, 
kan anvendes, såfremt dimensioner og monte-
ringsprincipper overholdes. Kanter skal fremstå skarpe 
med en afrundingsradius på mindre end 1 mm.

Montering  
Der udfræses i vægpladens front for montering til un-
derlag (facade) med 8 mm rustfri fladhovede skruer.  

Farve
Vægpladen lakeres på begge sider og på kanter i 
farve, RAL 7024 grafitgrå, glans 50.  

Tekst  
Standeren udføres med husnummer/-numre i selv-
klæbende, hvid reflekterende 3M-folie (580-10). 
Skrifttype: Univers og skrifthøjde: 110 mm. Husnum-
mer placeres som vist på side 9.

Efterbehandling 
Vægpladen bør antigraffitibehandles med Polyfond 
eller tilsvarende produkt inden levering.     

Dimensioner
Vægpladen har en fast bredde på 700 mm. Den kan 
udføres i 4 højder. Højden på standeren afhænger af 
antallet og højden af skilte samt af eventuelle hen-
visningsskilte. Vedrørende højder og bredder se teg-
ning.
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Vægplade - plan, snit og opstalt

terrænfacade
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Virksomhedens skilte 

Skilteformater som vist på side 15 er standardstør-
relser i et udendørs skiltesystem som eksempelvis:

System: Plansign
Firma: Dansign 

Skiltesystemet er egnet, fordi det er enkelt og fleksi-
belt samt let og enkelt at montere.

Skiltene er nemme at udskifte:
- Ved navneændringer
- Ved til- og fraflytning af virksomheder 
- Efter hærværk  

De enkelte virksomheders skilte
Farve på skilte besluttes af den enkelte virksomhed. 
Skiltene udføres med virksomhedens logo og/eller 
navn. Dimensioner på skilte se side 15.

Efterbehandling
Alle skilte bør antigraffitibehandles med Polyfond el-
ler tilsvarende produkt inden levering.     
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Øvrige skilte

Skilt med oversigtskort
Skilt med oversigtskort udføres i farve som stander, 
RAL 7024 grafitgrå, glans 50. Tekststørrelser afpasses 
med skiltets grafik. Tekster udføres i hvid reflekte-
rende M3-folie (580-10). Farve på øvrig grafik ud-
føres efter den enkelte virksomheds behov og ønske.   

Henvisningsskilte
Henvisningsskilte udføres i farve som stander, RAL 
7024 grafitgrå, glans 50. Tekster udføres i hvid re-
flekterende M3-folie (580-10). Opsætning og tekst-
størrelser se side 17 og 18 samt denne side.  

Skrifttyper og størrelser
Skrifttypen Univers eller Univers Condensed er 
meget læsbar. Tekster udføres efter leverandørens 
standard. Skrifttypen anvendes til: 

- Vejnavne
- Tekster på henvisningsskilte
- Tekster på oversigtskort

På oversigtskort tilpasses tekststørrelsen kortets 
grafik

På henvisningsskilte (bredde 900 mm) anvendes en 
skrifthøjde på 40 mm

På henvisningsskilte (bredde 600 mm) anvendes en 
skrifthøjde på 30 mm

Blændplader
Ved fraflytning eller sammenlægning af lejemål kan 
virksomhedsskilte erstattes af blændplade i farve 
som stander, RAL 7024 grafitgrå, glans 50. 

Ved valg af standerhøjde bør det tages med i be-
tragtning, hvorvidt flere skilte på standeren kan 
blive aktuelle på et senere tidspunkt. Vælges der en 
stander med plads til flere skilte end det aktuelle be-
hov, kan overskydende plads forsynes med blænd-
plader.     

Efterbehandling
Alle skilte bør antigraffitibehandles med Polyfond 
eller tilsvarende produkt inden levering.     

BESKRIVELSE AF SKILTESYSTEM                14

Udsnit af henvisningsskilt på stander. 
Eksempel på tekst og pilesignatur.

Udsnit af henvisningsskilt på vægplade. 
Eksempel på tekst.
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Skilteformater til 
fælles skiltning på stander.

Skilteformater til 
individuel skiltning 
på stander.

Skilteformater til 
skilt på vægplade.

Skilteformater

Skilteformater som vist herunder er standardstørrelser i et udendørs skiltesystem eksempelvis 
som

System: Plansign
Firma: Dansign

BESKRIVELSE AF SKILTESYSTEM               15
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Fælles stander - enkeltsidet og dobbeltsidet, 
plan, snit og opstalt.

Montering af skilte på fælles stander

Skilte kan monteres på fælles stand-
er, således at denne bliver enkelt- 
eller dobbeltsidet. Standerens place-
ring er afgørende for, hvilken løs-
ning, der vælges. 

Ved enkeltsidet montering af skilte 
bores 7- 8 mm huller med gevind i 
stander. Montagebeslag fastgøres til 
stander med maskinskruer. 

Ved montage på dobbeltsidet skilte-
stander monteres beslag på stan-
der med gennemgående bolte og 
møtrikker. 

Ved montering bør der anvendes 
beslag, skruer m.m. svarende til 
skiltesystemet Plansign. 

Mål og afstande ved montering af 
skilte på stander som vist på teg-
ning. 

Alle skilte er lige høje, men varia-
tion og individualitet bør tilstræbes 
på den enkelte virksomheds skilt. 
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Montering af skilte på individuel stander

Skilte kan monteres på individuel stander, således at 
denne bliver enkelt- eller dobbeltsidet. Stande-
rens placering er afgørende for, hvilken løsning, der 
vælges.

Skilte monteres på stander som beskrevet på 
foregående side.

Mål og afstande ved montering af skilte på stander 
som vist på tegning. 

Skilte på individuel stander - enkelt- og dobbeltsidet,
plan, snit og opstalt.

MONTERING OG PLACERING              17
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Montering af skilte på vægplade

Ved montering af skilte på vægplade bores 7 - 8 mm 
huller med gevind. Montagebeslag fastgøres til væg-
plade med maskinskruer. 

Mål og afstande ved montering af skilte på vægplade 
som vist på tegning. 

 

Skilte på vægplade - enkeltsidet
plan, snit og opstalt.

MONTERING OG PLACERING              18

logoskilt
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henv.skilt

30



SKILTNING I ERHVERVSOMRÅDER I RØDOVRE KOMMUNE                                                            

MONTERING OG PLACERING              19

Belysning

Skiltestandere i terræn kan belyses med retnings-
bestemte nedgravede terrænspots (f.eks. som Unel-
co, Seldo kipbar).

Eksempel på belysning af skilt på Islevdalsvej

Det er vigtigt at nedgravningsspot placeres i terræn i 
henhold til leverandørens anvisninger. 
Ved placering af nedgravningsspot er det vigtigt at 
tage højde for forholdet mellem hver enkelt skilte-
standers højde og placeringen af den/de tilhørende 
nedgravningsspot.
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Princip for skiltning ved en virksomhed med indkør-
sel fra offentlig vej. 
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Principper for placering

Princip for skiltning ved flere virksomheder be-
liggende på samme grund eller i samme bygning 
med fælles indkørsel fra offentlig vej. 

virksomhedsskilt på stander på egen grund Virksomhedsskilt på stander på egen grund

Fælles skilt på stander på egen grund

Virksomhedsskilt på vægplade

virksomhedsskilt på stander på egen grund

virksomhedsskilt på vægplade 

Virksomhedsskilt på stander på egen grund

Virksomhedsskilt på vægplade

indkørsel

vej

virksomhed

vej

virksomhed

indkørsel
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Princip for placering på bygningsfacade eller gavl.

Princip for placering af fælles skiltestander

Princip for placering af individuel skiltestander

Placering 
Standeren placeres til højre for indkørsel, således at 
udsynet friholdes.

Fastgørelse   
Standeren sættes i tørbeton.

Afslutning
Som afslutning omkring standeren kan anvendes 
den belægningssten, som forefindes på arealet el-
ler chaussésten (se side 4). Placeres skiltestanderen 
i græs, bør der afsluttes med chaussésten umiddel-
bart omkring standeren for at hindre beskadigelser af 
skiltestanderen ved græsslåning. Vælges i stedet en 
afslutning med beplantning, bør en bunddækkende 
beplantning ikke overstige en højde på 300 mm.

virksomhedsskilt på stander på egen grund Virksomhedsskilt på stander på egen grund

Fælles skilt på stander på egen grund

Virksomhedsskilt på vægplade

vej

fortov

fortov

fælles indkørsel 
til flere virksomheder

fortov

indkørsel til
virksomhed

vej

virksomhedsskilt på stander 
med logo og eventuelle 
henvisningsskilte

fortov

indkørsel til virksomhed

vej

indgang til virksomhed

virksomhed
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Islevdalvej i dag

Islevdalvej med ny skiltning, belysning, beplantning og vejnavneskilt.

Eksempel før og efter
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Planlægning, tjekliste

- Afsøg om der er mulighed for at samarbejde  
 og planlægge med nabovirksomheder således,  
 at der kan arbejdes på en samlet løsning for en  
 grund eller en vejstrækning.

- Hvis der etableres et samarbejde således, at  
 flere virksomheder er fælles om en skiltestan-
 der, så husk at afklare økonomi inden bestil-
 lingen. 
  
- Er der udarbejdet lokalplan for området, hvor  
 konkrete skilte skal placeres, kan lokalplanen  
 angive en placering, der går forud for manu- 
 alens retningslinier. 

- Der kan være oversigtslinier, der skal friholdes  
 i forbindelse med den enkelte udkørsel.

- Ved placering af en stander, hvor der ikke  
 tidligere har stået skilte, skal der undersøges for  
 ledninger i jorden inden gravearbejde påbe-
 gyndes. 

- Husk at tage stilling til belysning af skiltet/ 
 skiltene.

- Tænk langsigtet og udnyt skiltesystemets fleksi- 
 bilitet, således at fremtidige ændringer kan  
 indpasses.

- Forskelligheden i den enkelte virksomheds  
 grafiske retningslinier er med til at understrege  
 mangfoldigheden i erhvervslivet i Rødovre  
 Kommune. Overskueligheden opnås ved at  
 arbejde indenfor de fælles rammer, der anvises  
 i skiltemanualen.

- Ved tvivlsspørgsmål kan Teknisk Forvaltning,  
 Plan- og Byggesagsafdelingen kontaktes via 
 telefon 3637 7000.
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