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representeres ved tydelige bygningsskilt montert på fasade, med individuelt design. 
Hvor det er naturlig brukes leietakers profil i skiltet (som f.eks i Dansens hus). 

3 

Inngang til bygningene: Inngangene skiltes med en Vulkanrød skilttavle utført i glass 
på fasade/pylon med angivelse av gateadresse og leietaker. Disse er helhetlige for 
området, men individuell tilpasning må tillates (for eksempel Scandic). 

4 

Leietakere: Leietakere som naturlig henvender seg til gate og plassrom skal ha 
anledning til å markere seg i vinduer innenfor leieforholdet. Større leietakere vil bli gitt 
anledning til profilering i forbindelse med fasade der de er ut fra dette prinsippet. 

5 

Innvendig skilting: Løses individuelt for hver bygning. 

 

Prosess: 

Det utarbeides en overordnet skiltplan basert på konseptet som meldes til PBE og som 
legges til grunn som ramme ved senere søknader. Signex skal ivareta utarbeidelsen av 
detaljsøknadene, evt. i samspill med LPO avhengig av hva som er mest effektivt og 
ønskelig. 

 

 

LPO  arkitekter 

Lars Haukeland 
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