
Profil/Utforming 
av super-stasjonene

Tilpasset, og til bruk i 
leskuranskaffelse februar 2017



PROFIL

Det ønskes et uttrykk som ivaretar AtBs profil. Hovedfargene skal være grønn og grå som brukes på designet av bussene.
Det handler om design, farger, informasjon og veivisning som skal gjøre det enklere for kunden.
Det legges vekt på en tydelig miljøprofil, med innslag av grønt (busker/trær) der det passer.

Pantone: 383
CMYK: 25+0+90+20
RGB:  162+173+0
NCS S:  2070-G70Y

Pantone: 432
CMYK: 20+0+0+80
RGB:  55+66+74
NCS S:  7502-B



STASJONS-SYMBOL
Med utgangspunkt i veisymbolet til AtB.

Enkelt og tydelig.



MØNSTER



LESKUR

Leskuret skal bestå av moduler med tak og møblement som sikrer komfort og ivaretar god funksjon og form.
Størrelser og antall vil variere, og tilpassses passasjerantall, omgivelser og bevegelserlinjer.

Inventar:
Sittebenker, ståbenker, utebenker, sykkelstativ, avfallsbeholdere, billettautomat, belysning.

Infovegg

Sanntidsskjerm Tverrgående sanntidsskjerm
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LESKUR

Leskur, lengre modell.

Infovegg Infovegg

SanntidsskjermTverrgående sanntidsskjerm



INFOTAVLE

Her skal all 
kundeinformasjon inn:
- rutetabeller
- linjekart
- kundeinfo.

Grå farge på bakvegg,
polykarbonat. 
Gjennomlysbar

Stedsnavn på 
for- og bakside

Str. 100 mm høyde

Utskiftsbart!

70 cm
fra bakken 
og opp til skilt
(80 cm opp til info,

max 1,5 med info)

Finn din linje/Find your service

Velkommen om bord - billetten må du kjøpe før ombordstigning!
Welcome on board - with a valid ticket only!

Strindheim

Need a ticket? Buy here!

Mangler du billett? 
Kjøp her

i

linjekartrutetabeller

generell infoDu står her/You are here



INFOSKILT 1

Grå flate med symbol stående 
litt ut fra flaten.
Baklys.
Lys kun i symbolet.
2-sidig.

Str. 
B: 50 
H: 70

Lys kun bak logosymbol.

Logosymbol stående 5 cm ut fra plate.

Foran og bak Fra siden. Lys inne i skiltet.



Finn din rute

Strindheim Strindheim

Kundeinformasjon

LESKUR

Hovedfarger: Grå + grønn

Må med:
Infoskilt med stasjons-symbol.
Symboler for adferd/retning (pil)
Holdeplass-skilt, navn stasjon
512-skilt.

Norsk og engelsk tekst.

Infoskilt
Superstasjon-symbol.

Reklameplass

Informasjon

Billettautomat

Super stasjon symbol
i bakken foran billettautomaten.

Lydknapp

Benker med grønn farge 
på håndtak.

Tak med
gjennomlysning,
frostet. Glass med AtB farge. 

Tekstinfo og symboler.

Mønster i hvitt på grå folie.
H: 66 cm.

Stasjonsnavn og 
512-skilt 
på begge kortsider
av stasjonen.
Str. bokstavtyper
storbokstav: 120 mm.

Hvit kant,
markering overfor 
svaksynte.
Begge sider.

Hvit kant,
markering overfor 
svaksynte.
I hjørnet av stolpen.
Sees fra begge sider.



Finn din rute

Strindheim Strindheim

Kundeinformasjon


