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Letrið Gata Sans er hannað fyrir íslenska vegvísakerfið. Við hönnun 
letursins var það skoðað úr öllum áttum, á ferð, úr mikilli fjarlægð 
og jafnframt tekur hönnun þess tillit til þeirra sem hafa skerta sjón.  
Á umferðarskiltum og öðrum vegvísum verður læsileiki upplýsinga 
að vera í algjörum forgangi. Letrið einkennist því af skýrum formum. 
Við hönnun leturs til notkunnar á vegvísum þarf einnig að huga að 
samspili breiddar, hæðar, innforma og stafabila. Hverskonar stílbrigði 
og skraut í vegvísaletrum er fáséð og því vegur notagildi og virkni
letursins mun þyngra en fagurfræðilegt útlit. En hvers vegna ekki að 
gera vegvísaletur sem virkar vel — og er líka fallegt?

Inngangur
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Verkefnið í hnotskurn Verkefni mitt til BA—prófs í grafískri hönnun er vegvísaletur fyrir 
ísl enska vegakerfið. Hugmyndin að verkefninu kom fyrst upp þegar 
ég var staddur í umferð, sá umferðarskilti og fór að undra mig á orð-
skiptingum bæjarheita. Við nánari rannsókn komst ég að því að
áletrunin væri ekki ákjósanlegasti kosturinn fyrir íslensk bæjarheiti 
þar sem þau geta verið ansi löng. Við þetta fór af stað rannsóknar- 
og hönnunarvinna sem leiddi til þess að letrið Gata Sans varð til.

 Gata Sans er steinskriftarletur og er sérstaklega hannað til notkun-
ar fyrir vegvísa á Íslandi. Gata Sans ætti að gefa skýra tilurð að nafni
letursins sem vitnar einfaldlega í veg eða götu. Ekki þótti mér verra að 
nafnið Gata gæti einnig virkað á alþjóðlegum vettvangi, því það inni
heldur enga sérstafi og er auðvelt í framburði.

 Ég fékk ótal sinnum spurninguna „afhverju að gera letur? Er ekki 
til endalaust af þeim?“ Svarið er jú, til eru mörg letur en mannkynið 
er sífellt að þróa hluti á mismunandi sviðum. Í mínu tilfelli kviknaði áhugi 
á að þróa og bæta vegvísaletur. Kris Sowersby, leturhönnuður vill 
meina að leturgerðir séu eins og hráefni til matseldar. Kokkur þarf ekki 
nema fimm hráefni til þess að gera úr þeim fínasta rétt. En væri ekki
þreytt til lengdar að borða sama matinn aftur og aftur?1 Letur þjóna mis-
munandi tilgangi, til dæmis þegar við lesum kiljur eða jafnvel á um-
ferðarskilti hafa letrin verið sérteiknuð fyrir þá miðla. Það væri skrítið 
að nota vegvísaletur í bók eins og það væri skrítið að nota lesletur á
umferðarskilti. Mismunandi leturgerðir eru okkur birtar eftir því hver til- 
gangur þeirra er — tilgangur Gata Sans er að leiða okkur veginn.
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Snemma í ferlinu var mér ljóst að ég vildi gera verkefni tengt upplýs-
inga hönnun. Áhugi minn á upplýsingahönnun er nýlega uppsprott-
inn, mér þykir upplýsingahönnun sérstök að því leyti að almenningur 
skynjar hana oft ekki sem hönnun — fyrsta skynjun almennings
gagnvart henni tengist leit að upplýsingum. Upplýsingahönnun þykir 
oft ekki fögur eða aðlaðandi enda er tilgangur hennar að koma 
upplýsingum til notandans á einfaldasta máta. Upplýsingahönnun 
er allstaðar en um leið svo ósýnileg, það er að mínu mati það sem
gerir hana áhugaverða.

 Hugmyndin að lokaverkefninu kom upp þegar ég var staddur í um-
ferð og sá vegvísaskilti þar sem íslensk bæjarheiti voru orðskipt niður
í tvær línur. Ég undraði mig á því og velti því fyrir mér hvort mistök höfðu 
átt sér stað á þessu tiltekna skilti. Ekki miskilja, ég er ekki á móti orð-
skiptingu þegar þörf er á, hins vegar fannst mér einkennilegt að orðum 
sé skipt upp á skiltum sem þessum. Þegar um umferðarskilti er að
ræða eru þau oftast lesin á ferð og því skammur tíma til að lesa á þau. 
Því tel ég það ekki gott að skipta orði upp í tvær línur á umferðarskilti. 
Í þessari ferð minni fór ég að taka eftir fleirum skiltum þar sem bæjar-
heiti voru orðskipt. Þarna áttaði ég mig á að þetta væri eitthvað sem
hægt væri að bæta.

 Eftir að áhugi minn á umferðarskiltum kviknaði fór ég að rýna betur 
í vegvísakerfið hér á landi og hvernig það kom til. Komst ég að því 
að kerfið hér á landi er afrit af danska vegvísakerfinu.2 Þar af leiðandi 
langaði mig til að taka það allt í gegn. Mín eðlishvöt sem hönnuður 
var að þessu þyrfti að breyta, ekki væri hægt að afrita kerfi frá öðru 
landi. Ég fór að líta á kerfið með gagnrýnum augum og komst að því 
að kerfið sjálft er ekki svo slæmt, það er til dæmis ekki erfitt að rata þegar 
það er notað. Það sem mér þótti hvað mest ábótavant var á letrunin
sem notuð er í kerfinu. Á þessu stigi ferlis ins var mér ljóst að ég vildi 
einfaldlega gera nýtt letur fyrir íslenska vegvísakerfið.

Upphafið og fyrstu skrefin
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Rannsókn og Gata Sans Í fyrstu voru vegvísar ekki taldir hönnunar eðlis og þess vegna voru 
verkfræðingar fengnir til þess að hanna slík kerfi. Það gerði það að
verkum að fyrri gerðir skilta voru útbúin með ströngum rúmfræði-
legum reglum og grind (e. grid) byggðri nálgun. Þetta hafði mikil 
áhrif á fyrri gerðir vegvísaletra. Letrið DIN, vegvísaletur Þýskalands 
er líklegast þekktasta dæmið um letur sem eltir grind byggða nál-
gun. Þrátt fyrir rúmfræðilega teikningu, er skilvirkni þess talin mjög 
góð — hinsvegar eru skiptar skoðanir á útliti þess, vegna þess að 
það þykir mjög kuldalegt.3

 Vegvísaletur hafa lengi þótt erfið að fullkomna og enn í dag ríkir 
mikil óvissa um hvernig þau „eiga“ að vera. Ýmsar rannsóknir hafa 
verið gerðar um læsi og virkni vegvísaletra. Margar útfærslur veg-
vísaletra eru til, sem þykja nógu vel útfærðar fyrir nútímann. Í Banda-
ríkjunum var mikið lagt í rannsókn fyrir nýtt vegvísaletur, sem heitir  
Clearview eða „Skýr sýn“. Letrið var sérstaklega unnið með læsileika 
í huga. Eftir tólf ár í notkun var sú ákvörðun tekin að fella niður notkun 
letursins vegna fjölda kvartana yfir læsileika þess. Því var gamla 
letrið tekið upp aftur.4 Þetta sýnir samt sem áður að prófanir og sam-
þykki notenda vega heilmikið og getur þetta verið langt og flókið 
ferli. Nauðsynlegt er að framkvæma rannsóknir sem snúa ekki einungis 
að læsileika, heldur einnig hversu skilvirkt það er í raunverulegu um-
hverfi okkar. 

 Gata Sans er steinskriftarletur og er ætlað fyrir íslenska vegvísa. 
Geometría hefur víða sést á vegvísaletrum og vildi ég ekki fylgja þeir-
ri nálgun við hönnun Gata Sans. Letur sem byggð eru út frá geometríu 
kljást við miklar takmarkanir. Að mínu mati hjálpar geometría ekki til 
við skýrleika stafaforma enda eru bókstafir handbragð mannsins, ekki 
tækninnar. Letur sem eru unnin útfrá geometríu eru til dæmis með
mjög lítinn kontrast á milli lóðréttra og láréttra strika. Gata Sans er 
unnið sérstaklega með það í huga að nægilegur munur sé á milli 
þeirra, með þeim tilgangi að ýta undir læsileika. Það var strembið að 
finna þetta jafnvægi. Þegar ég fór að prófa letrið í læsileika, eins og 
í þoku eða í augum þeirra sem illa sjá fóru tengingar í stöfunum að hverfa. 
Því þurfti ég að passa að kontrastinn yrði ekki of mikill. Einn þáttur
sem hefur stór áhrif á vegvísaletur er endurskinsfilma vegvísa skilta. 
Þegar skiltin endurvarpa ljós, myndast mikill ljómi í kringum letrið og
því þarf að gera ráð fyrir því að það megi ekki myndast of mikil sverta á 
ákveðnum pörtum stafa. Þess vegna ákvað ég að gera djúpar blek-
gildrur (e. inktraps) sem gera það að verkum að stafirnir verða opnari 
og svertan minnkar. Það er mjög mikilvægt að x-hæðin sé há af því 
að lág x-hæð skapar smærra andrými í innformum stafa. Innformin í 
Gata Sans eru mjög opin, sem hjálpar til við lestur. Því opnari sem
innformin eru, því læsilegra verður letrið í smærri stærðum og þegar 
lesið er úr fjarlægð. 

 Einkenni Gata Sans eru hallandi skurðir á endum stafanna, í fyrstu 
var letrið mjög oddhvasst og þótti kannski of harkalegt. En við það 
að skera oddhvassar brúnir burt kom allt annar bragur og mýkt yfir  
letrinu kom í ljós. Við það fór að myndast skemmtileg mynstur í stöf-
unum og meiri heild. Þessi skurður spilaði stórt hlutverk í útliti greinar-
merkja, örva og annarra tákna í letrinu. Letrið er ekki einungis hugs-
að fyrir latneskt eða íslenskt stafróf, heldur fyllir það kröfur evrópskra 
túngumála og fleiri. Pólska er til dæmis mikið töluð á okkar landi, ég
gæti vel trúað því að viðvörunarskilti birtast með enskum íslenskum og 
pólskum texta á næstu árum.
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Hönnunareinkenni Allt frá upphafi hafði ég skýra hugmynd um vinnslu verkefnisins og 
lagði fram tillögu um framvindu og framsetningu. Hugmyndin var 
að gera umferðarskilti í raunstærð. Innan sýningarrýmisins gæti 
skiltið sýnt letrið á skýran hátt úr mismunandi fjarlægðum og sjón-
arhornum. Framsetningin átti að samræmast meginmarkmiði letur-
sins, þ.e. læsileika þess úr fjölbreyttum aðstæðum. Einnig var lagt
upp með að útbúa prentað letursýnishorn (e. type specimen) til þess 
að sýna helstu eiginleika letursins og skrásetja afrakstur vinnunnar.

 Letursýnishornið er innblásið af kerfisbundinni hönnun og útliti 
vegvísa. Ég ákvað að sækja innblástur frá bæði íslenskum og erlend-
um vegvísum. Helsta ástæða þess er að vegvísakerfið hérlendis er afrit 
af kerfi Danmerkur og þótti mér það of smár myndheimur. Ég ákvað 
því að horfa út fyrir landsteinanna og gat þá unnið með stærri mynd-
heim og notað letrið í stærra samhengi. Sýnishornið sem ég útbjó er
í stærðinni 18,5×25 sm. Það hentaði vel þar sem sú stærð passar á A3 
og gerði það að verkum að ég gat prentað út í heimahúsi til að skoða
verkið áður en það fór í endanlega prentun. 

 Ég kaus að nota ekki mitt eigið letur í meginmálstexta, þar sem  
ég trúi að letur eiga að vera sérstök stílbrigði í ákveðnu samhengi. 
Letrið sem ég útbjó er ekki hannað fyrir texta heldur stór skilti sem hafa 
einn tilgang: að vísa veginn. Við vinnslu verkefnisins tók ég ákvörð-
un um að fjárfesta í steinskriftarletrinu Monument Grotesk sem gerði 
mér kleift að nota fleiri vigtir (regular, bold o.s.frv.). Grindin að bók-
inni vitnar í festingu skilta, hugmyndin að því varð til þegar ég var að 
ljósmynda vegvísaskilti. Festingar á bakhlið skilta mynda 1×1 hlutfall
sem í framhaldinu hjálpaði mér við að skapa kerfi í kringum sýnishornið.

 Letursýnishorninu er skipt í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn er inngangur, 
þar sem fjallað er almennt um verkefnið og ástæðu þess að ég ákvað
að gera letur fyrir íslenska vegvísa. Einnig fékk ég Andra Rafn Yeoman, 
framhaldsnema í samgönguverkfræði til að skrifa texta um hlutverk
vegvísa og áhrif þeirra á hinu ýmsu þætti, m.a. umferðaröryggi.

 Annar hlutinn sýnir myndaseríu af núverandi vegvísakerfi. Með því 
fæst betri mynd af núverandi ástandi vegvísa hér á landi. Mér þótti 
mikilvægt að deila upplýsingum um vegvísakerfið hérlendis áður en mín-
ar hugmyndir væru settar fram. Þar af leiðandi ákvað ég að blanda 
ekki myndum og texta saman. Ég tók sjálfur myndirnar og gat því betur 
stjórnað hvað ég vildi sýna. Við framsetningu myndanna ákvað ég 
að hafa rúnuð horn sem vitna í rúnuðu horn vegvísaskilta.

 Þriðji hlutinn sýnir svo endanlega útkomu letursins og er megin-
uppistaða sýnishornsins. Eins og áður kom fram ákvað ég að vinna
með myndheim vegvísa og því er uppsetningin innblásin af þeim. Lagð-
ar eru fram rannsóknartilraunir sem sýna hvernig letrið bregður fyrir 
í mismunandi aðstæðum, t.d. hvernig það lítur út í augum þeirra sem 
sjá illa, sýnileika þess frá mismunandi sjónarhornum, skölun o.s.frv.
 Inniheldur kafli þrjú því afrakstur og lokaútkomu ferlisins.
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Niðurlag og lærdómur Það tók mig dágóðan tíma að ákveða viðfangsefni fyrir lokaverkefnið 
mitt og í undirbúningsferli þess spruttu fram ýmsar hugmyndir. Á
endanum kaus ég að vinna verkefni um umferðarskilti. Í upphafi lagði 
ég af stað með hugmynd að rannsóknarverkefni sem byggðist að
mestu á upplýsingahönnun. Í gegnum fyrstu skref þeirrar rannsóknar-
vinnu breyttist og þróaðist viðfangsefni verkefnisins og nálgun 
mín á það. Á endanum þróaðist það því út í leturverkefni. Ferlið í heild 
sinni byggir þó að stórum hluta á þeirri rannsóknarvinnu sem átti 
sér stað í upphafi verkefnisins. Í raun varð rannsóknarvinna stór hluti 
verkefnisins allt til enda. Eftir að meginþungi vinnunnar hafði færst
yfir í leturhönnun leitaði ég aftur í rannsóknarvinnuna og mótaði 
letrið í samræmi við þann þekkingargrunn. Ferlið gerði mér ljóst 
og undirstrikar mikilvægi þess að leita sér upplýsinga og innblásturs 
áður en hafist er handa við sjálfa hönnunarvinnuna.

 Áhugi minn varðandi hönnun liggur víða og tilheyra upplýsinga-
hönnun og leturhönnun þeim sviðum. Þótti mér því áhugavert að 
viðfangsefni lokaverkefnisins um umferðarskilti náði að sameina þessi 
tvö svið. Þó svo að á endanum hafi verkefnið að mestu snúist um 
leturhönnun. Með því að samtvinna upplýsinga- og leturhönnun er mark-
mið letursins ekki eingöngu fagurfræðilegt heldur einnig að koma 
upplýsingum til skila. Grunnmarkmið letursins er því upplýsingagjöf.

 Í heildina er ég ánægður með útkomuna þó enn sé margt sem 
eigi eftir að prófa til fulls, t.d. gafst ekki tækifæri til þess að skoða 
letrið í raunstærð á skilti í umferðinni. Hefði það verið afar áhugavert og 
nytsamlegt til þess að sannreyna afurðina í raunverulegum aðstæð -
um og gefa mér betri mynd af útkomu letursins. Von mín er þó sú að 
verkefnið sé ekki á enda komið og að ég geti þróað það áfram á 
komandi árum. Hefur það oft sýnt sig að það getur tekið mörg ár að 
fullmóta letur og eru þau í raun í sífelldri þróun. Á sama tíma og ég 
sé tækifæri til þess að vinna viðfangsefnið áfram er ég þó sáttur með 
hversu langt ferlið komst á þeim tíma sem ég hafði. Margir lögðu 
hönd á plóg við verkefnið með einum eða öðrum hætti og studdu mig í 
ferlinu, er ég þeim ævinlega þakklátur.
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