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Logotypen är grunden i vårt varumärke och ska finnas med i allt kommu nikativt material 
som har Sandviken PurePOWER som  avsändare. Det är viktigt att logotypen används 
korrekt  och konsekvent i alla sammanhang.

LOGOT YPEN
Logotypen består av Sandviken med PurePOWER i ”glow”. Logotypen ska alltid 
 placeras på svart bakgrund eller den mörka delen på bilder för att den ska synas och 
komma till sin rätt. Undvik  bakgrunder som är röriga eller för ljusa.

VERSIONER
För att säkerställa logotypens funktion i alla situationer, från små annonser och  visitkort 
till skyltar och webb, finns den framtagen i två olika versioner. En primär större logotyp 
och en sekundär långsmal version. Logotypen finns även i två versioner utan ”glow”, 
vilket har tagits fram för situationer där logotypen med ”glow” inte kan användas.  
Dessa versioner används när logotypen ska tryckas på kläder. 

En variant med svart platta under finns även för de tillfällen då en svart bakgrund/mörk 
del av bild inte kan   användas, tex. vid co-branding. Dessa logotyper finns i flera filformat 
för att fungera i olika sammanhang.

1. Primär logotyp mot svart bakgrund. 2. Primär logotyp mot mörk bakgrund. 3. Primär logotyp utan ”glow” för tryck på främst   
 kläder mm.

4. Primär logotyp med svart platta för de tillfällen då  
 svart bakgrund/mörk del av bild inte fungerar, tex.  
 vid co-branding.

1. Sekundär logotyp mot svart bakgrund. 2. Sekundär logotyp mot mörk bakgrund. 3. Sekundär logotyp utan ”glow” för tryck på främst  
 kläder mm.

4. Sekundär logotyp med svart platta för de tillfällen då  
 svart bakgrund/mörk del av bild inte fungerar, tex.   
 vid co-branding.

LOGOT YPEN
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För att behålla varumärket starkt och  tydligt är det viktigt att Sandviken PurePOWER 
upprätthåller ett konsekvent utseende i all visuell kommunikation. Nedan finns riktlinjer 
för hur logotypen skall användas. 

1. LOGOT YPENS STORLEK
Den primära logotypen bör inte vara mindre än 30 mm bred och den sekundära  
40 mm bred. Blir dessa mindre tappar de sin läsbarhet.

2. LOGOT YPENS UTRYMME
För att logotypen ska behålla ett tydligt uttryck i olika sammanhang ska ett  tillräckligt 
stort, fritt utrymme  res erv    eras runt  omkring. Den fria ytan runt  logo typen ska vara 

minst lika stor som bredden på bokstaven ”S” i Sandviken. I detta område  får inte någon 
text eller grafiska  element förekomma.

PL ACERING
Logotypen ska alltid placeras mot svart bakgrund eller på mörka bilder. Den primära 
 logotypen används i första hand och den sekundära längre versionen används  
enbart vid de tillfällen där en längre variant kan behövas.

2.1. x

x

30 mm

ANVÄNDNING

40 mm
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PRIMÄR A T YPSNIT T
Vi använder oss av ett primärt typsnitt, Aktiv Grotesk.  Typsnittet är lättläst och går att 
variera i olika tjock- och storlekar för att skapa dynamik. 

AKTIV GROTESK LIGHT:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

AKTIV GROTESK REGULAR:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

AKTIV GROTESK BOLD:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

AKTIV GROTESK MEDIUM:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Aktiv Grotesk

T YPOGRAFI
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ANVÄNDNING
Huvudrubriker ska alltid vara minst 3 gånger större än brödtextens versaler för att skapa 
tydlighet och utstråla ett starkt självförtroende. Rubriker kan användas i versaler där 
de står något avskilt från brödtexten och som mellanrubriker. Längre stycken ska alltid 
vara light för att  skapa luftighet och kontrast mot rubrikerna. Bold och italic används för 
enskilda ord eller citat. 

T YPOGRAFI

All mat till förskolor, skolor och äldreboenden  
körs ut med lastbilar drivna av biogas tillverkad  
i världens största biogasanläggning av sitt slag!

I SANDVIKEN SKAPAS 
MILJÖINNOVATION

Läs om vår väg till ett fossilfritt samhälle på 
sandvikenpurepower.se

Det är ingen slump att världens första elväg testas här i Sandviken. 

Eller att vi bygger en av landets allra första vätgas stationer för  bilar 

och bussar som släpper ut vatten  istället för koldioxid. Världens 

mest framstående  forskare samlas nämligen här i Sandviken 

för att  utveckla hållbara transportlösningar.  Genom sam verkan, 

 innovationskraft och en stark vision om en hållbar utveckling skapar 

vi  morgondagens transportlösningar.

Vi skapar morgondagens 
transportlösningar

1. Exempel där versaler används som rubrik med enstaka ord i bold för   
 att skapa dynamik och läsbarhet på avstånd. 

2. Exempel där rubrik med gemener och inledande versal används   
 tillsammans med brödtext. Storleken på rubrik kan variera   
 men är alltid minst 3 gånger större än versaler i brödtext.  
 Detta är att föredra vid längre rubriker. 
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SEKUNDÄR A T YPSNIT T
Som brukstypsnitt  används typsnittet Arial. Det kan användas i  exempelvis nyhetsbrev,  
PowerPoint-  och Wordmallar eller för webben.

REGULAR:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890

BOLD:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890

Arial
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Våra färger är viktiga igenkänningsfaktorer för vårt  varumärke. Därför är det viktigt att 
dessa används korrekt och konsekvent. Alla färger kan tonas till jämna 20-tal.

PRIMÄRFÄRGER
Primärfärgerna är svart och grönt. Den svarta ska alltid finnas på stora ytor och ger en 
stark identitet. Det är också på de svarta eller mörka ytorna som angränsar till svart som 
 logotypen alltid placeras på. Den gröna färgen används för att förhöja eller lätta upp delar  
i layouten för att det visuella intrycket inte ska bli för hårt. Vid tryck måste stora ytor,   
plattor m.m. alltid vara trycksvart. 

SEKUNDÄRFÄRGER 
Sekundärfärgerna används som accentfärger och är utvalda med våra grundelement 
som inspirationskälla. De kan användas för att förstärka delar av texter, länkar, som 
 dekor, bakgrunder eller andra grafiska element.  Färgerna kan tonas till jämna 20-tal. 
Den gröna färgen står för natur, den blå för vatten, den gula för sol, brun för jord och 
orange för värme.

FÄRGPALETT

PRIMÄRFÄRGER SEKUNDÄRFÄRGER 

PMS Black 7C
CMYK: 0/ 0/ 0/ 100  
(Trycksvart:  60/ 40/ 40/ 100 ) 
HEX #000000
RGB: 0, 10, 0

PMS: 361 C
CMYK: 70/ 0/ 100/ 0
HEX #75ad40
RGB: 117, 173, 64

PMS: 7741 C
CMYK: 80/ 20/ 100/ 20
HEX #507c39
RGB: 80, 124, 57

Skog

PMS: 129  C
CMYK: 0/ 20/ 90/ 0
HEX #f2cc38
RGB: 242, 204, 56

Sol

PMS: 7690 C
CMYK: 90/ 40/ 20/ 0
HEX #3979a6
RGB: 57, 121, 166

Vatten

PMS: 7567 C
CMYK: 45/ 75/ 100/ 15
HEX #7e4d29
RGB: 126, 77, 41

Jord

PMS: 144 C
CMYK: 0/ 55/ 100/ 0
HEX #d9861c
RGB: 217, 134, 28

Värme
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ANVÄNDNING

Exempel på hur sekundärfärgerna kan användas för att skapa en estetisk tilltalande 
presentation, med utvald färgpalett.

2. Fyra av sekundärfärgerna där en av staplarna har tonats till 
 60% för att skapa fler nyanser. 

3. Samma färg har tonats från 100%, 80% och 60% för att  
 skapa fler nyanser.

1. Alla fem sekundärfärger i 100% färgton.
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Som grafiskt element används en svart bård. Bården ska placeras utfallande i 
 nederkant, eller utgå från det nedre högra hörnet, som en vertikal bård längs med 
 högerkanten.  Vid de tillfällen en bård inte är optimal används logotypen med en svart 
platta. Detta kan exempelvis vara vid co-branding. 

ANVÄNDNING
Restriktioner kring hur hur bården och logotypen med svart platta ska placeras och 
skalas i förhållande till logotypen visas nedan. Bården ska aldrig användas i någon 
annan färg än 100% svart.

GRAFISKT ELEMENT

1. Bården ska alltid vara utfallande och minst 3x logotypens höjd.  
 Logotypen ska alltid placeras i det nedre högra hörnet.

3x

3x

Valfri

2. Marginalen från logotyp till hörn ska vara densamma som  
 höjden av logotypen. 

3. Vid de tillfällen en bård inte kan används, tex. vid co-branding,  
 ska logotypen med en svart platta användas. 

x
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Ikoner kan användas för att beskriva de olika områden som ingår i Sandviken  
PurePOWER, på t.ex. webben, tryckt media eller annat kommunikationsmaterial.

ANVÄNDNING
Ikonerna ska alltid kännas moderna och luftiga för att rätt känsla ska förmedlas.  
De ska vara illustrerade med outlines där alla linjer är av samma tjocklek, för att ge  
ett  uttryck som harmonierar. När en yttre cirkel omger själva ikonen, som i exemplen 
nedan, kan denna vara något tunnare för att ge mer utrymme för själva ikonen som  
ska vara i fokus.

IKONER

2. Ikonerna kan med fördel användas på webben för att förstärka och skapa tydliga    
 genvägar till de olika områdena.

1. Mot mörk del av bild används ikoner med en svart platta tonad till 80% under, 
 mot svart bakgrund används ikoner i vitt och mot vit bakgrund används ikoner i svart.
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Bilderna är en viktig del i Sandviken PurePOWERs kommunikation. Dessa skapar den 
 rätta känslan och för uppmärksamheten till miljö och innovation som uttrycker och står 
för känslan och orden ”Pure” och ”POWER”.

BILDUTSNIT T
Bilderna, vars syfte är att skapa känsla och utstråla, Sandviken PurePOWER ska vara 
 tagna vid solned- eller soluppgång för att skapa en varm och mjuk ton med naturens 
krafter i största fokus. Bilder vars syfte är att vara informativa ska vara klara och  skarpa, 

för att återspegla den rena kraften. Motiven i bilderna är alltid inriktade på miljö och något 
av de områden som innefattar PurePOWER.  

FÄRGTON
Färgtonen i vårt bildmaterial ska alltid spegla verkligheten och vara klar med  
hög  kontrast för att detaljer ska framhävas på ett bra sätt. 

BILDMANÉR

Exempel på bild i solnedgång som fångar känslan av PurePOWER. Exempel på en klar, skarp och informativ bild.

1. Känslomässiga och varma bilder 2. Informativa och klara bilder



14

TILLÄMPNING  
& EXEMPEL
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Ett konsekvent formspråk underlättar för läsaren att ta till sig information och skapar 
igenkänning. För att få ett enhetligt formspråk syns nedan några förslag på layout som 
kan användas i tryckt media så som, informationsblad, flyers, rollups m.m.

TRYCKSAKER

Med oss färdas du 
 snabbare in i framtiden
Sandviken Pure Power är ett av landets ledande centra för ren 
 energi. Pure Power agerar smart och intelligent och omvandlar 
människors kunskap och tankar till innovativa produkter och  
tjänster. Med sikte på en hållbar framtid.

Här finns tankstationer för både vätgas och biogas, många 
 laddningsstationer för el-bilar och världens första el-väg.  
Här finns  världens största biogasanläggning i sitt slag, och  
en av landets  större vindkraftsparker. 

Välkommen att fylla på tanken (och huvudet) med hållbar energi! Här skapas 
 miljöinnovation.

Pala quam moentre stantremod con Etra L. Te quiderideo nica inpremu 
ssedestratiu querissente ter abensil labus? Tamdicaet et Catissit? 
Gilnenatius, unu quos, nos, sent inproximora et publii cave, eritiae, mo 
untis horum iam turnum quam poentioc in tus, ste propopublium diciemp 
ropos, vis actum nit audem ari publiis st gra re te, condam aucondestium 
senicie nihilius hostrei serte nuni tum ia di tesse condiis nerfectem in.

Pala quam moentre stantremod con Etra L. Te quiderideo nica inpremu 
ssedestratiu querissente ter abensil labus? Tamdicaet et Catissit? 
Gilnenatius, unu quos, nos, sent inproximora et publii cave, eritiae, mo 
untis horum iam turnum quam poentioc in tus, ste propopublium.

Välkommen till Sveriges 
fjärde vätgasstation

Vi utvecklar 
 morgondagens 
transportlösningar.

1. Annons med svart platta. 
2. Annons med undandtag för primärdärgerna då reklam görs för vätgasstationen som har ett grafiskt manér som 
grundar sig i PurePOWER-manéret men där den blå färgen används som primärfärg för att symbolisera vätgas.  
Dessutom vill man inte förväxlas med en el-laddningsstation som oftast använder grön som symbolfärg. 
3 & 4. Roll-ups med stor logotyp i botten. I co-brandingfallet till vänster där sandvikens kommuns logotyp är med är 
PurePOWER-logotypen representerad på huvudytan då detta är den primära avsändaren. 
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Välkommen till Sveriges fjärde vätgastankstation! 
Tanka vätgas - bara vatten som utsläpp. SANDVIKEN

All mat till förskolor, skolor och äldreboenden  
körs ut med lastbilar drivna av biogas tillverkad  
i världens största biogasanläggning av sitt slag!

I SANDVIKEN SKAPAS 
MILJÖINNOVATION

Läs om vår väg till ett fossilfritt samhälle på 
sandvikenpurepower.se

Det är ingen slump att världens första elväg testas här i Sandviken. 

Eller att vi bygger en av landets allra första vätgas stationer för  bilar 

och bussar som släpper ut vatten  istället för koldioxid. Världens 

mest framstående  forskare samlas nämligen här i Sandviken 

för att  utveckla hållbara transportlösningar.  Genom sam verkan, 

 innovationskraft och en stark vision om en hållbar utveckling skapar 

vi  morgondagens transportlösningar.

Vi skapar morgondagens 
transportlösningar

ANNONSERING

Exempel på hur annonser eller annat  kommunikationsmaterial så som 
 informations skyltar m.m. kan se ut. 

Sveriges fjärde 
vätgasstation byggs här.

Vi skapar morgondagens 
transportlösningar.
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KLÄDER

Exempel på hur logotypen placeras på kläder. Här ska logotypen  
utan ”glow” användas och botten ska alltid vara svart. 

1. Svart T-shirt med mindre tryck på vänster sida av   
 bröstet och ett större tryck på ryggen.

2. Svart hoodtröja  med mindre tryck på vänster sida   
 av bröstet och ett större tryck på ryggen.
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WEBB

Exempel på layout för webb/skärm.
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FILM

Det är lika viktigt att riktlinjerna för Sandviken PurePOWERs grafiska manér följs på  
ett korrekt sätt när vi arbetar med film. Det gäller självklart logotypen, men även 
 bilderna, grafiken och typsnitten. För filmer som ska förmedla känsla och storytelling 
gäller det mjukare bildmanéret och för  informationsfilmer det renare, klarare manéret.

 

PL ACERING AV LOGOT YP
Logotypen ska alltid placeras så att det är tydligt vem som är avsändaren.   
Antingen  placeras den stort i början eller slutet av filmen och då på mörk del av bild/
svart  bakgrund. Den kan även placeras i det nedre högra hörnet vid de tillfällen där den 
behöver vara synlig hela filmens längd. Den måste då vara placerad på en bakgrund 
som gör den helt synlig minst 75% av tiden.

1. Logotyp mot mörk del av bild.

1. Mjukt bildmanér där en känsla ska förmedlas.

2. Logotyp mot svart bakgrund. 3. Logotyp placerad i det nedre högra hörnet. 

2.  Klart bildmanér för informativa filmer.
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Exempel på hur Sandviken PurePOWERs logotyp kan användas som bildekor. 

ANVÄNDNING
När bildekoren görs ska logotypen, som alltid, placeras på svart bakgrund samt 
 placeras enligt bestämmelserna om logotypens utrymme. Därför bör varje enskild 
bilmodell hanteras separat och logotypen skall placeras i harmoni med befintlig design, 

som en förlängning av existerande bildetaljer. Om bilen inte har svarta eller mörka 
 avsnitt ska logotypen placeras på en svart platta, som formas utefter bilens design.

Hyun_085  |  Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany  |  www.ccvision.de
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BILDEKOR

1. Bil sedd från sidan tillsammans med Sandvikens Kommuns logotyp. 2. Bil sedd fram- samt bakifrån. 

3. Bil sedd från sidan tillsammans med Sandvikens Kommuns logotyp. 4. Bil sedd uppifrån med logotypen med svart platta, som formats efter bilens design,  
 placerad på bilens front. 
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Sandviken PurePOWER är ett koncept för att värna om miljö och innovation  lokalt,  runt 
omkring och i Sandvikens Kommun. Därför kan konceptet Sandviken  PurePOWER ofta 
komma att användas vid tillfällen där ett annat företag står som  huvudsaklig  användare. 

 
 
 
ANVÄNDNING

Det är viktigt att riktlinjerna för Sandviken PurePOWER följs även när ett annat  
företag står som huvudsaklig avsändare. Det ska vara tydligt vem som är den 
 huvudsakliga avsändaren genom dennes grafiska identitet och placering av dess 
logotyp. Samtidigt ska logotypen för Sandviken PurePOWER alltid placeras mot svart 
bakgrund/mörk del av bild  för att komma till sin rätt. 

CO-BRANDING
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1. Bilstriping med Sandvik som huvudsaklig avsändare. 2. Trycksak där den grafiska identiteten tydligt talar att Sandvik är den huvudsakliga avsändaren.

HÄR SKAPAS  
MILJÖINNOVATION
Pala quam moentre stantremod con Etra L. Te quiderideo nica inpremu 
ssedestratiu querissente ter abensil labus? Tamdicaet et Catissit? 
Gilnenatius, unu quos, nos, sent inproximora et publii cave, eritiae, mo 
untis horum iam turnum quam poentioc in tus, ste propopublium diciemp 
ropos, vis actum nit audem ari publiis st gra re te, condam aucondestium 
senicie nihilius hostrei serte nuni tum ia di tesse condiis nerfectem in 
te, sidic te, ac iam res fortella portudam, qua nor iam inte, temus? Eps, 
noverfecum es cupionsuppl. Tum nost publictatiam

Pala quam moentre stantremod con Etra L. Te quiderideo nica inpremu 
ssedestratiu querissente ter abensil labus? Tamdicaet et Catissit? 
Gilnenatius, unu quos, nos, sent inproximora et publii cave, eritiae, mo 
untis horum iam turnum quam poentioc in tus, ste propopublium diciemp 
ropos, vis actum nit audem ari publiis st gra re te, condam aucondestium 
senicie nihilius hostrei serte nuni tum ia di tesse condiis nerfectem in 
te, sidic te, ac iam res fortella portudam, qua nor iam inte, temus? Eps, 
noverfecum es cupionsuppl. Tum nost publictatiam

HÄR SKAPAS  
MILJÖINNOVATION
Pala quam moentre stantremod con Etra L. Te quiderideo nica inpremu ssedestratiu 
querissente ter abensil labus? Tamdicaet et Catissit? Gilnenatius, unu quos, nos, 
sent inproximora et publii cave, eritiae, mo untis horum iam turnum quam poentioc 
in tus, ste propopublium diciemp .

Ropos, vis actum nit audem ari publiis st gra re te, condam aucondestium senicie 
nihilius hostrei serte nuni tum ia di tesse condiis nerfectem in te, sidic te, ac iam 
res fortella portudam, qua nor iam inte, temus? Eps, noverfecum es cupionsuppl. 
Tum nost publictatiam


