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Allt vi säger och gör påverkar omgivningens bild  
av oss. För att underlätta arbetet med att sprida  
Trafikverkets budskap har vi en gemensam grafisk 
profil. Den hjälper oss att kommunicera på ett  
enhetligt, uthålligt och konsekvent sätt. Målet med vår 
grafiska profil är att omvärlden snabbt ska känna igen 
information som kommer från Trafikverket. 

Trafikverkets grafiska profil bygger på ett antal  
specifika element som vi kallar grafiska byggstenar. 
De är fundamenten i grafiska profilen och skapar 
intern samhörighet och extern igenkänning. Bygg- 
stenarna är vår logotyp, vårt dekorelement och 
grafiska mönster, våra typsnitt, våra färger, våra  
bilder och illustrationer. 

Har du frågor om vår grafiska profil eller produktion 
kontakta oss på e-post grafiskform@trafikverket.se.

En tydlig bild av Trafikverket

Byggstenar

Färger

Typsnitt

Dekorelement

Bilder och 
illustrationer

Logotyp
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En tydlig färg för Trafikverket

Färger är utan tvekan ett av de mest kraftfulla verk- 
tygen för att uttrycka känslor. De utlöser snabbt hjärn-
aktivitet och puls, och kommunicerar på en omedveten 
och ordlös nivå. Färger aktiverar och skapar sinnes-
stämningar, stimulerar till identifikation och känslo-
mässigt deltagande, skapar sammanhang och helhet 
i budskapet, tas emot lättare än form och uppfattas 
tidigare i livet. 

Trafikverket har valt rött som sammanhållande färg. 
Den röda färgen håller samman all vår kommunika-
tion, och ska bidra till att Trafikverket uppfattas som en 
modig, varm och kreativ myndighet, som är aktiv och 
närvarande. 

Trafikverket varierar hur mycket rött som ska använ-
das i informationen, för att skapa flexibilitet inom det 
grafiska regelverket. Vi har dock ett huvudspår som ska 
dominera den grafiska bilden av Trafikverket. 

Olika mängd rött – se tabellen till höger 
• Kolumnen i mitten visar Trafikverkets huvudspår. 

Färgen rött får en tydlig men inte helt dominant 
roll i Trafikverkets information.

• Kolumnen till vänster illustrerar att vi i vissa situa-
tioner kan låta den röda färgen dominera i högre 
utsträckning och ta en huvudroll i Trafikverkets 
information.

• Kolumnen till höger illustrerar att vi vissa situa-
tioner kan låta den röda färgen tonas ner och ta 
rollen som en dekor i Trafikverkets information.

Huvudspår

• Skyltar
• Webb
• Annonser

• Framsida broschyr
• Byggplank

• Brevpapper
• Blanketter
• Kuvert



Visuella byggstenar
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Vår logotyp

Trafikverkets logotyp är det tydligaste kännetecknet 
för vår verksamhet. Tillsammans med våra typsnitt, 
färger, grafiska element, bilder och sätt att gestalta vår 
information, förstärker den bilden av Trafikverket. 

Trafikverkets logotyp består av två element:
•  en krona (en symbol)
•  vårt namn Trafikverket (ett ordmärke).

Symbolen i logotypen visar Trafikverkets arv och 
statstillhörighet genom en tolkning av Sveriges riks-
vapen. Den stiliserade kronan har sitt ursprung i Erik 
den XIV:s slutna kungakrona som kröner skölden i 
riksvapnet, där byglarna markerar Sveriges storhet 
och betydelse som självständig stat. Riksvapnets sköld 
är ersatt av två element med olika karaktärer: en om-
slutande rund form och en rätvinklig bärande form. 
De symboliserar förmågan att överblicka Sveriges 
behov av smart infrastruktur där olika transportsätt 
klickar i varandra och gör Sverige tillgängligt. 
Trafikverket har valt rött som sammanhållande färg. 

Den röda färgen håller samman all vår kommunika-
tion, och ska bidra till att Trafikverket uppfattas som en 
modig, varm och kreativ myndighet, som är aktiv och 
närvarande.  Ord- 
märkets läsvänliga typografi är ett omritat typsnitt 
och unikt utvecklat för Trafikverket. Det ska förmedla 
tydlighet i kombination med modernitet, värme och 
öppenhet.

Logotypen ska
• i första hand vara röd, det vill säga krona i rött och 

Trafikverket i svart
• i andra hand vara vit mot röd botten, det vill säga 

både krona och Trafikverket i vitt mot primärröd 
bakgrund

• i tredje hand och i vissa undantagsfall vara i grå-
skala eller i svartvit, det vill säga krona i grått eller 
svart och Trafikverket i svart. 

I de fall bakgrunden är mörk ska den vita logotypen 
användas. 

Proportionerna mellan symbolen och ordmärket får 
aldrig förändras. Varken symbolen eller ordmärket 
får ritas om, förkortas eller roteras eller användas i 
löpande text. Logotypen, som består av symbolen och 
ordmärket, får generellt sett aldrig delas, bara i ytterst 
sällsynta fall som då beslutas av kommunikations- 
direktören. Logotypen ska enbart användas i de  
versioner som visas i denna manual.

Logotypen får endast användas i sammanhang där 
Trafikverket står som avsändare eller medarrangör. 
För tillämpning av logotypen i andra sammanhang 
ska det vara godkänt av Trafikverket. 
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Huvudlogotyp

Huvudlogotyp
Vår huvudlogotyp gestaltas med en röd symbol och 
svart ordbild. 

Symbolen består av två nyanser av rött, där huvud-
delen är i vår primärröda nyans PMS 485/CMYK 
0-96-100-0 och de yttersta av kronans skänklar är i 
vår sekundärröda nyans PMS 187/CMYK 8-100-79-28. 
Ordmärket är i 95 % svart.  

Huvudlogotypen används i de allra flesta fall mot 
ljusa och lugna bakgrunder, med undantag för gröna 
bakgrunder eftersom personer med nedsatt förmåga 
att uppfatta rött tillsammans med grönt, får mycket 
svårt att uppfatta logotypen. Det är viktigt att logo-
typen framträder på ett tydligt och kontrastrikt sätt 
gentemot bakgrunden. Ju mörkare bakgrunden blir, 
desto sämre blir kontrasten mellan huvudlogotypen 
och bakgrunden, både för personer med normal syn 
och synsvaga. Därför ska alltid en så ljus bakgrund 
som möjligt användas för huvudlogotypen. Blir bak-
grunden för mörk ska Trafikverkets andra logotyper 
användas. 

Alternativ huvudlogotyp
Vår andra variant av huvudlogotyp är en vit symbol 
och vit ordbild mot en botten i vår primärröda nyans 
PMS 485/CMYK 0-96-100-0. Den används i samman-
hang där den grafiska gestaltningen är primärröd på 
det stället där logotypen ska placeras. 

Vit logotyp
Mot bakgrunder som är för mörka för att kunna appli-
cera huvudlogotypen på, ska vår vita logotyp använ-
das. Det skapar en god kontrast och gör logotypen 
tydlig och lätt att uppfatta mot bakgrunden. För att 

den vita logotypen ska bli tydlig i dagstidningstryck 
ska varianten med outlines användas. 

Grå eller svart logotyp
Den svarta eller grå logotypen används vid utskrif-
ter i gråskala eller i svartvitt, i sammanhang där det 
inte är aktuellt att använda färgutskrifter. Logotypen 
används enbart mot ljusa bakgrunder. 

Logotyp i bilder
Om logotypen placeras i en bild är det viktigt att 
den har en god kontrast gentemot bakgrunden. Välj 
i första hand vår huvudlogotyp och placera den mot 
en ljus, jämn färgad del av bilden. Behöver kontrasten 
mellan logotypen och bildbakgrunden ökas för att 
ge bra läsbarhet, kan antingen den svarta eller den 
vita varianten väljas, beroende på vad som ger bäst 
resultat. 

Digitala medier
Vi har olika varianter av logotypen för att kunna 
anpassa oss till olika sammanhang, men principen för 
vår logotyp gäller i såväl tryckta som digitala medier. 
Använd huvudlogotypen i första hand och den alter-
nativa huvudlogotypen i andra hand. Använd våra 
övriga varianter i vitt, grått och svart i tredje hand när 
det är nödvändigt för att uppnå en god kontrast.

I första hand använder vi huvudlogotypen.

I andra hand använder vi vit logotyp mot primärröd tonplatta.

Mot bakgrunder som är för mörka för att kunna applicera 
huvudlogotypen på, ska vår vita logotyp användas.

Den svarta eller grå logotypen används vid utskrifter i gråskala 
eller i svartvitt.
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Logotyper resultatenheter

Vår huvudregel är att Trafikverket är avsändare, och 
därför ska Trafikverkets huvudlogotyp användas i de 
allra flesta sammanhang. Omvärlden är sällan särskilt 
intresserad av hur vi är organiserade, så vilken del 
inom vår organisation som är avsändare kan framgå 
genom rubriker eller budskapets sammanhang. Det 
kan emellertid finnas tillfällen då det finns anled-
ning att förtydliga vilken del av vår verksamhet som 
är avsändare. Därför har Trafikverket ett begränsat 
antal logotyper som får användas när vi kommunice-
rar genom våra resultatenheter och delegationen för 
sjöfartsstöd. 

Dessa logotyper har två- eller treradiga ordmärken 
(namn) , som man kan använda för att förtydliga vår 
verksamhet när det är motiverat ur ett mottagarper-
spektiv. 

Endast en logotyp ska vara avsändare. Det innebär 
att det inte ska finnas med fler än en logotyp från 
Trafikverket på samma produkt.

Resultatenheters logotyper följer Trafikverkets  
grafiska riktlinjer för logotyp. Utöver val av logotyp 
följer resultatenheterna Trafikverkets grafiska manual.

Resultatenheters logotyper finns i följande färgsätt-
ningar: PMS, CMYK, gråskala, svart och vit.
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När vi kommunicerar på andra språk än svenska 
använder vi vår engelska logotyp. 

Vår engelska logotyp utgår från Trafikverkets huvud-
logotyp (röd symbol och svart ordmärke) och följer 
en relativt utbredd princip att behålla sitt eget namn i 
logotypen och addera en översättning till engelska.

Resultatenheternas logotyper finns inte översatta 
till engelska, eftersom vi i första hand representerar 
Trafikverket. När det är nödvändigt kan vi förklara i 
löptexten vilken del av Trafikverket som är avsända-
re, till exempel a¥ärsområde, avdelning, enhet eller 
resultatenhet. 

Reglerna för användning och placering av den eng-
elska logotypen följer Trafikverkets riktlinjer för 
logotyp i den grafiska manualen. 

Den engelska  logotypen finns i färgsättningarna
• PMS
• CMYK
• gråskala
• svart
• vit.

Engelsk logotyp



Grafisk profil Trafikverket – 11

Frizon

Runt logotypen finns en frizon. Den fungerar som 
barriär mot att annan information missuppfattas som 
en del av vår logotyp. 

Frizonen visar hur mycket fri yta det minst måste 
finnas runt logotypen. Ju större friyta, desto tydli-
gare framträder logotypen. Inom frizonen får inget 
annat placeras, som bilder, texter eller grafik. Frizonen 
gäller också som minimiavstånd till ytterkanten på de 
material där logotypen ska placeras. Frizonens storlek 
är baserad på bokstaven ”T” i logotypen.

Ett undantag från frizonen är när webbadressen 
placeras nedanför logotypen. Då är avståndet till 
logotypen ett liggande T. 

www.trafikverket.se 

Frizonen ska minst vara ett liggande T ovanför logotypen och 
ett stående T på sidorna och under logotypen.

Undantag är när webbadressen skrivs i anslutning till logotypen.
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Logotypstorlek på olika produkter

Storleken mäts efter höjden på bokstaven T i Trafikverket

100% (10 mm),  
originalstorlek

Storlek på huvudlogotypen:  
25 % av originalstorlek på A6  
30 % av originalstorlek på A5  
45 % av originalstorlek på A4   
50 %  av originalstorlek på A4, liggande format  
65 % av originalstorlek på A3  
70 %  av originalstorlek på A3, liggande format  
100 % av originalstorlek på a�sch 50X70 cm 
140 % av originalstorlek på a�sch 70X100 cm 
250 % av originalstorlek på roll-up   
250 –350 % av originalstorlek på utställningsväggar 

Dekorelementets linjebredd är 1 punkt för A4-format.  
Linjen skaländras tillsammans med logotypen. 

Storlek på resultatenhetslogotyper:
40 % av originalstorlek på A6
40 % av originalstorlek på A5
50 % av originalstorlek på A4
70 % av originalstorlek på A3
120 %, originalstorlek på a�sch i storlek 50X70 cm
140 % av originalstorlek på a�sch i storlek 70X100 cm
350 % av originalstorlek på roll-up 
350–550 % av originalstorlek på utställningsväggar

Storleken på huvudlogotypen mäts efter höjden på 
bokstaven ”T” i vårt namn Trafikverket. Originalstor-
leken är 10 mm på höjden. Andra format på logotypen 
beskrivs i procentuell andel av originalstorleken.

Vid udda format, då procentsatsen i listan till höger 
inte kan guida dig, är det satsytan och trycksakens 
bredd och höjd som avgör vilken storlek som är 
lämpligast.
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Felaktig användning av logotypen

Trafikverkets logotyp ska alltid gestaltas utifrån den 
grafiska manualen. Symbolen placeras alltid till vänster 
och ordmärket till höger. Proportionerna mellan 
symbolen och ordmärket får aldrig förändras. Varken 
symbolen eller ordmärket får ritas om, förkortas eller 
roteras.

Symbolen får aldrig användas separat. Det finns dock 
några få undantag. Det gäller på ytor där det inte går 
att placera hela logotypen, som på bröstknappar, så 
kallade ”pins” och på skorstenarna på våra vägfärjor,  
i webbläsarens fält för www-adressen, och på profil-
bilden i våra sociala kanaler. 

Här finns några exempel på felaktig användning av 
logotypen. 

Om du är osäker på hur du får använda logotypen, 
kontakta oss på e-post grafiskform@trafikverket.se.

Använd inte symbolen eller logo-
typen för att skapa mönster.

Beskär inte logotypen på 
något sätt.

Placera inte färglogotypen mot för mörka bak-
grunder. Framför allt rött och grönt eftersom 
personer med nedsatt synförmåga har svårt 
att uppfatta rött och grönt tillsammans.

Använd inte region-, projekt- eller 
avdelningsnamn i anslutning. 

Använd inte skuggor eller några 
andra e¥ekter för logotypen.

Placera inte logotypen i en 
egen form.

Rotera inte logotypen. Ändra inte de inbördes placeringarna 
eller storlekarna i logotypen.

Använd inte namnet separat 
utan symbolen.

Använd inte symbolen separat (med un-
dantag för pins, skorstenar på färjor eller 
som profilbild i sociala kanaler).

PROJEKTNAMN
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Placering av logotyp

Riktlinjerna för var vi placerar Trafikverkets logotyp 
finns dels för att vi ska få ett enhetligt och konsekvent 
uttryck, dels för att skapa den bästa kombinationen för 
budskap och avsändare för varje typ av medium. Det 
gör att vi har olika placeringar av logotypen i olika 
medier. 

Placering på trycksaker 
På framsidor i publikationer, rapporter och informa-
tionsblad/nyhetsbrev, ska logotypen placeras uppe i 
högra hörnet. På framsidor i broschyrer, tidningar och 
annonser, placeras logotypen till höger – antingen i 
det övre högra hörnet, eller i det nedre högra hörnet. 
På baksidor placeras logotypen till vänster i det nedre 
vänstra hörnet. Undantaget är förstasidan i Power-
point, där logotypen placeras centrerat, en tredjedel 
från botten, tillsammans med dekorelementet som 
bildar en färgplatta för övrig information. Logotypen 
placeras aldrig två gånger på samma sida. 

Placering på kontorstryck
På kontorsmaterial som brevpapper och korrespon-
denskort placeras logotypen högst upp i högra hörnet, 
för att ge plats åt innehållet som placeras till vänster. 
Visitkort är ett undantag. Där placeras logotypen 
överst i mitten tillsammans med dekorelementet som 
bildar en avskiljare mellan den personliga och orga-
nisatoriska kontaktinformationen. Även kuvert är ett 
undantag . Där placeras logotypen högst upp i vänstra 
hörnet för att ge plats åt portoinformation som ligger 
till höger.  

Placering av logotypen:

Framsida Framsida Baksida
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Placering på skyltar
På byggskyltar placeras logotypen överst, centrerat, 
med en storlek som täcker 80 procent av ytan. Skylten 
kan till exempel innehålla viktig information för bilister 
som kör i hög fart, och som snabbt måste avgöra hur 
angeläget det är att läsa informationen. Först av allt 
ska det tydligt framgå att informationen på skylten 
kommer från Trafikverket. Detta för bidra till att 
informationen blir läst.

Placering på webbplatseb
På webbplatsen placeras logotypen högst upp till 
vänster. 

Alternativ placering av logotypen:
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Produktionsteknik logotyp

I vissa situationer produceras logotypen med hjälp av 
andra tekniker än tryckt på papper. Det kan gälla i in-
redningssammanhang eller på presentartiklar, kläder 
och fordon. Det är viktigt att även dessa produktions-
tekniker följer riktlinjerna för Trafikverkets färger. 
Färgkoder finns under avsnittet om färger.

Brodyr
När vi broderar vår logotyp, till exempel på kläder, 
är det viktigt att vi följer riktlinjerna för färg och 
översätter färgkoderna korrekt från tryckvärden till 
textilfärger. 

Lackning 
Logotypen kan i vissa fall behöva matt- eller blank-
lackas för att förstärka intrycket. Lacken kan vara 
både i färg eller färglös. Används färg ska den följa  
logotypens färgsättning. Färgkoder för målarfärg 
finns under avsnittet om färger, Natural Color  
System (NCS).

Frostning 
Logotypen kan frostas på ytor som glas, plast eller 
plexiglas. Frostning innebär att genomsiktligheten 
minskar, antingen på ytorna där logotypen är utsku-
ren eller tvärt om, och ger, som namnet på tekniken 
anger en känsla av frost på en fönsterruta. 

Prägling 
I samband med tryckning kan logotypen präglas. Då 
framträder den som en relief ur underlaget. Prägling-
en kan kombineras med tryckfärg eller lack. Om färg 
ska användas ska de följa logotypens färgsättning. 

Foliering 
På fönster, skyltar, dörrar och fordon kan logotypen 
folieras. Det är en hållbar plastfilm som klistras fast 
på underlaget. Folieringen ska följa riktlinjerna för 
logotypen och i första hand ska Trafikverkets huvud-
logotyp användas.  

Exempel på lackningExempel på prägling

Exempel på frostning
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Trafikverket, SE- 781 89 Borlänge, Street address: Röda vägen 1 
Telephone: +46 771-921 921, Text telephone:+46 10-123 50 00.

www.trafikverket.se

Avsändare trycksaker

Utöver vår logotyp adderar vi andra avsändarupp- 
gifter på baksidan av våra trycksaker. All informa-
tion samlas i det nedre vänstra hörnet. Området till 
höger och nedanför ska hållas fritt från all annan 
information för att öka tydligheten om vem som är 
avsändare. Vid samarbeten får samarbetspartners 
logotyper placeras till höger.
 
Logotypen placeras i nedre vänstra hörnet. Välj i 
första hand huvudlogotypen. Välj den vita mot mörka 
bakgrunder. 

Avsändaruppgifter som namn, avdelning och adress
samt www.trafikverket.se ska skrivas med typsnittet
Whitney Book, i 8/10pt (gäller A4-format). Webb-
adressen är ett av flera sätt att komma i kontakt med  
Trafikverket. 

Texttelefon ska alltid anges för att öka tillgängligheten 
till vår information.

I första hand ska huvudkontoret vara avsändare. Den 
adressen går att byta ut mot det regionala kontorets 
adress när informationen är mer lokal.

Avsändare på engelska
När vi gör trycksaker med engelsk text använder vi 
vår engelska variant av logotyp, och avsändarinforma-
tionen ska vara översatt.  

Avsändare på andra språk
Logotyp och avsändarinformationen är på engelska 
oavsett språk. 

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se
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Lagen föreskriver att tryckeriets namn (tryckort och 
tryckår) ska sättas ut på varje tryckt skrift som fram-
ställs, med undantag av så kallad bild- och tillfällig-
hetstryck, enklare reklamblad med mera. 

Tryckort placeras stående i högerkant, och linjeras i 
nedre kanten med www-adressen. Tryckorten skrivs 
i versaler, med typsnittet Whitney Book i 5/7 punkter. 
Tryckorten ska innehålla följande information:
• Trafikverket 

(engelska: Swedish Transport Administration)
• publikation (engelska: publication number)
• beställningsnummer (engelska: order number) 
• utgåva (engelska: edition) 
• månad och år
• produktion; vem som formgivit trycksaken  

(engelska: production)
• tryckeri (engelska: print)
• foto/illustration (engelska: photo/illustration) 

Fotografens namn ska alltid anges. I de fall bilden 
är köpt från en bildbyrå ska bildbyråns namn 
uppges. Om det är flera fotografer inom samma 
företag/bildbyrå ska företagsnamnet stå först, följt 
av parentes och en uppräkning av namnen på foto-
graferna med kommatecken som skiljetecken.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 
Telefon:  0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.

www.trafikverket.se

Exempel på baksida av omslag

Exempel på hur vi skriver:

Tryckort på trycksaker

TRAFIKVERKET. PUBLIKATIONSNUMMER: 2013:001. UTGÅVA 2. DECEMBER 2013. PRODUKTION: TRAFIKVERKET, GRAFISK FORM. TRYCKERI: INEKO. FOTO: TRAFIKVERKET (ELIN GÅRDESTIG, BJARNE HOLMGREN, 
PETER SVENSSON), BILDARKIVET.SE (T.ANDERSSON, ANNE DILLNER, PER HANSTORP, MARCUS LUNDSTEDT, JÖRGEN WIKLUND), TORBJÖRN BERGKVIST. 

SWEDISH TRANSPORT ADMINISTRATION. PUBLICATION NUMBER: 2013:001. EDITION 2. DECEMBER 2013. PRODUCTION: SWEDISH TRANSPORT ADMINISTRATION, GRFISK FORM. PRINT: INEKO. PHOTO:  
SWEDISH TRANSPORT ADMINISTRATION (ELIN GÅRDESTIG, BJARNE HOLMGREN, PETER SVENSSON), BILDARKIVET.SE (T.ANDERSSON, ANNE DILLNER, PER HANSTORP, MARCUS LUNDSTEDT, JÖRGEN 
WIKLUND) MOSTPHOTOS (DOUG OLSON), TORBJÖRN BERGKVIST. 
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Avsändare i e-post

I e-postbrev och andra digitala medier ska det vara 
tydligt att Trafikverket är avsändare. Det är allas  
ansvar att fylla i sin personliga signatur för e-post 
(även i frånvaromeddelanden). Informationen ska  
motsvara ett fysiskt visitkort och skrivas enligt exemplet 
här bredvid, i typsnittet Arial 11 respektive 9 punkter. 
All text ska vara svart. Namn och Trafikverket ska 
vara fet stil.

Titel är benämningen på den befattning man har i 
Trafikverkets tjänst och är den som ska anges.

I allmänna utskick som nyhetsbrev, ska avsändare 
enbart innehålla de formella adressuppgifterna till 
Trafikverket, som det nedersta informationsblocket 
visar i exemplet här bredvid. 

Ingen annan text än vad som specificeras ska finnas 
med i signaturen. Inte heller några bilder, som till 
exempel Trafikverkets logotyp, andra bilder eller  
illustrationer får förekomma.

Hälsningsfrasen kan varieras beroende på mottagare 
och tonen i brevet. 

När vi kommunicerar på andra språk än svenska  
använder vi vår engelska avsändare som signatur.  

 

Avsändare i e-post, engelskaAvsändare i e-post, svenska

Arial 9 pt

Arial bold 11 pt

Arial 9 pt

Arial bold 9 pt

Arial 9 pt
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Logotyp med webbadress

www.trafikverket.se

Webbadressen kan placeras på olika sätt utifrån prin-
cipen att den ska vara tydlig och kommuniceras på ett 
e¥ektivt sätt. 

När det finns text med avsändarinformation på bak-
sidan av en trycksak, är det naturligt att placera 
webbadressen tillsammans med kontaktinforma- 
tionen, i samma typsnitt och storlek som övrig text. 

När det saknas avsändarinformation, till exempel på 
annonser, kan webbadressen placeras i nedre högra 
hörnet. På byggskyltar placeras webbadressen vänster-
ställt som övrig text i det röda fältet. När ytan är 
mycket begränsad, som på dekaler, kan webbadressen 
placeras nedanför logotypen. Avståndet till logotypen 
ska vara minst ett liggande T. 

Vår huvudregel är att Trafikverket är avsändare, och 
därför ska Trafikverkets generella webbadress använ-
das i de allra flesta sammanhang. Det finns emellertid 
sidor som har en så kallad ”enkel adress”. Dessa adres-
ser exponeras i bland annat löptext. Dock aldrig som 
avsändare eller kontaktinformation på exempelvis 
skyltar eller i kungörelseannonser.

 
 

www.trafikverket.se

Järnvägsplanen inklusive miljökonsekvens-
beskrivning innehåller förslag på en ny 
mötesstation i Källene.

Bemanning: Välkommen att trä�a representanter 
från projektet tisdagen den 5 april kl. 17–19 på kom-
munhuset i Söderhamn. Vi berättar om projektet, 
svarar på frågor och tar del av dina synpunkter. 

Granskningstid: 7 mars–11 april 2013.

Plats: Kommunhuset, Södra vägen 1, Söderhamn 
samt Trafikverket, Norra Kungsgatan 1, Gävle. 
Delar av handlingarna finns på  
www.trafikverket.se/projekt, se Gävleborg.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till 
Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Mitt, 
Box 810, 781 28 Borlänge eller gavle@trafikverket.
se senast måndagen den 11 april 2013. 

Mer information: Namn Namnsson, projektledare, 
telefon 010-123 11 11. 

Ny mötesstation i Källene,  
Söderhamns kommun

Granskning av järnvägsplan

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Trafikverket,  781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se
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KunskapsseminariumKunskapsseminarium
Höghastighetsjärnväg i Sverige

En ny generation järnväg

 
TRAFIKVERKET. MAJ 2015. PRODUKTION:GRAFISK FORM, TRAFIKVERKET. TRYCKERI: INEKO. FOTO: MOSTPHOTOS (GABRI BÍRÓ).  

www.trafikverket.se

www.trafikverket.se

Måndag 24/10 kl 9.30–16.00, Summit, Sky City Arlanda 
I det pågående arbetet inför byggandet av höghastighetsjärnväg i Sverige är säkerhet och insats 
viktiga frågor som berör flera aktörer. Trafikverket bjuder därför in Räddningstjänsten till ett  
seminarium för att sprida kunskap om hur Trafikverket jobbar med säkerheten. Frågan om samsyn 
och vem som gör vad då något händer är särskilt viktig i samband med tunnlar. Extra fokus läggs 
därför på dessa. 

Det blir en dag fylld med intressanta och aktuella ämnen och vi avslutar med en öppen diskussion.

OSA till Karin Lindell, karin.lindell@trafikverket.se, senast den 10 oktober 2016. 
(Har du några allergier, meddela dessa samtidigt).
OBS: begränsat antal deltagare, 30 stycken. Först-till-kvarn-principen tillämpas.

Varmt välkommen!

AGENDA
09.30   Ka�e och smörgås
10.00  Introduktion – Höghastighetsjärnväg 
  Anna Forslund, Ostlänken, och Thomas Johansson, projekt Göteborg–Borås
  Trafikverkets arbete med säkerhetsfrågor i höghastighetsprojekt 
  Jan Malmtorp, Johan Häggström, Ostlänken, Maria Nilsson, Göteborg–Borås
  Värdet av en insatsövning – erfarenheter från Ådalsbanan 
  Karin Magnusson, WSP, Christian Andersson, Räddningstjänsten Höga kusten
12.00  Lunch
13.00  Aktuell tunnelsäkerhetsforskning inom Trafikverket Maria Nilsson, Trafikverket
  Insats i undermarksanläggning Mia Kumm, SP
  ”Rökdykning” utan säker tillgång till brandvatten 
  Daniel Haarala, Räddningstjänsten Skellefteå
  Diskussion Vilken målsättning har Trafikverket med Räddningstjänstens insats?  
  Vilka möjligheter har Räddningstjänsten att utföra insats i tunnlar? Moderator Bo Wahlström
15.30–16.00 Summering och avslutning Anna Forslund och Tomas Johansson

För säkerhets skull
SEMINARIUM

– om samverkan vid oönskade händelser 
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Alla som får projektstöd av Europeiska unionen, EU, 
är skyldiga att informera allmänheten om projektet 
och att det är delfinansierat av unionen. EU-logotypen 
ska användas i allt material som framställs för att 
informera om projektets verksamhet före, under och 
efter arbetet. Vissa fonder har också specificerat att 
permanent minnestavla eller skylt ska sättas upp efter 
att projektet är slutfört. Det finns särskilt ställda krav 
i vilka sammanhang och produktioner logotypen ska 
användas och hur den ska tillämpas. Kraven varierar 
mellan olika fonder, därför är det viktigt att ta del av 
den aktuella fondens specifika krav. Tänk på att hela 
eller delar av stödet kan krävas tillbaka om informa-
tionskravet inte uppfylls.

EU-logotypen ska placeras på en framträdande plats, 
och den fond som har finansierat projektet ska tydligt 
anges. Information finns att hämta på respektive 
fonds webbplats. Likaså finns logotypens originalfiler 
samt eventuell friskrivningsklausul som ska med. 

EU-logotypen i Trafikverkets grafiska profil
Projekt i Trafikverket som får stöd av EU ska följa 
Trafikverkets grafiska profil och addera EU-logoty-
pen på allt material som produceras inom projektet 
och i alla sammanhang där projektet presenteras.

EU-logotypen
EU:s logotyp består av flagga, unionens namn (Euro-
peiska unionen) och fondens namn. Använd färgko-
derna (CMYK, RGB) för att återge logotypens färger 
korrekt i tryck/print eller när den visas digitalt. Logo-
typen ska vara minst lika stor (sett till antingen höjd 
eller bredd), som den största intilliggande logotypen, 
om inget annat anges. 

EU-logotyp

För att logotypen ska synas tydligt bör inte heller något 
annat element eller text placeras närmare logotypen än 
en yta motsvarande emblemets (flaggans) halva höjd.     
Logotypen ska alltid kontrastera mot bakgrunden och 
en ljus bakgrundsfärg är att föredra. Om bakgrunden 
är mörk ska varianten av logotypen med vit text och vit 
bård runt emblemet tillämpas. 

EU-logotypen på olika enheter
Exempel på enheter där EU-logotypen ska finnas med:

• broschyrer, informationsblad, faktablad  
nyhetsbrev, a¯scher

• annonser i print och digitala kanaler
• rapporter och interna projektpublikationer
• Powerpoint eller andra grafiska presentationer
• cd, dvd
• film och animationer
• konferenser, seminarier, mässor
• utbildningar, tävlingar.

Mer information, som guidelines och originalfiler för 
EU-logotyper, finns på webbplatserna nedan. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 
www.tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/organisation/ 
logotyper/logotyp-for-eu-finansierat-stod

TEN-T-programmet 
www.ec.europa.eu/inea/en/ten-t/beneficiaries-info-point/
publicity-guidelines-logos

Fonden för ett sammanlänkat Europa 
www.ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/ 
cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos

Plakett efter avslutat   
EU-finansierat projekt:

Presentation om EU-finansierat projekt

Folder omslag avsändare med EU-logotyp

4 (28) 2010-01-25

Annons  
EU-finansierat projekt

4 (28)

2 2011-04-10

Rubrik för presentation Trafikverket 28 pkt

• Erfero molorem nus, adic tem non pro corum aspe labo. 
• Obis dolest officiam aligene caeptatisque nonseque.
• Es aut volorep erupta voloreicae erempos sit.
• Sapiendis porerem aut et.
• Inci to est se comnim harunt doloressunto di accae ea.
• Omni voluptas distrum et rae vendelecatum inum.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se

Byggskylt  
EU-finansierat projekt

Entreprenörer

NCC och Skanska

2017–2023 

Ombyggnaden av väg xxx, delsträckan 
Staden–Staden, samt den nya bron över 
namnetbangården har samfinansierats 
av Europeiska Unionen. 

Inbjudan till samråd – planförslag

www.trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Trafikverket arbetar med en vägplan för ombyggnad 
av väg 761 mellan G:a Hjälmseryd och Stockaryd. Vi 
vill berätta om projektet och bjuder in till samråds-
möte.

Tid och plats: Onsdagen den 30 oktober 2013 kl. 18, 
IOGT-NTO-lokalen, Stockaryd.

Mer information: Namn Namnsson, projektledare, 
010-123 11 11 eller www.trafikverket.se/projekt,  
se Jönköping.

Väg 761 G:a Hjälmseryd–Stockaryd, 
Sävsjö kommun
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I löpande text

1. Namnet i löpande text 
I löpande texter skrivs vårt namn Trafikverket med 
versalt ”T” och övriga bokstäver i gemener.

2. Resultatenheter i löpande text 
När vi skriver resultatenheterna, skrivs alltid  
Trafikverket först och därefter respektive resultaten-
hets namn. Där gäller också versal begynnelsebokstav 
i båda orden. 

1. Det här är ett korrekt sätt att skriva 
Trafikverket i en löpande text. 

2. Det här är ett korrekt sätt att skriva 
Trafikverket Sveriges Vägmuseum i 
löpande text.

3. Förkorta aldrig namnet Trafikverket. 

4. Använd aldrig      i löpande text eller 
rubriker.

5. Använd aldrig 
i löpande text eller rubriker.

3. Förkorta inte namnet 
Förkorta aldrig Trafikverket. Undvik också att avstava 
Trafikverket. Om det är absolut nödvändigt, avstavar 
du i sammansättningens naturliga gräns: Trafik-verket.

4. Symbol i en löpande text
Trafikverkets symbol får aldrig användas i löpande text. 

5. Logotyp i en löpande text
Trafikverkets logotyp ska aldrig användas rubriker 
eller i löpande texter.
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Dekorelement

Trafikverket har ett dekorelement för att skapa ytter-
ligare en igenkänningsfaktor i Trafikverkets grafiska 
profil. Det är en cirkulär form på en linje där de raka 
delarna av linjen kan varieras i längd och funktion, 
och när den används ska den alltid placeras intill 
logotypen. 

Dekorelementet ska bidra till att hålla samman vår 
kommunikation och samtidigt fungera som en för-
stärkning av logotypen. Den böjda formen ramar in 
eller accentuerar logotypen. Den kan skapa en  
fylligare dimension åt logotypen, användas som avde-
lare, utgöra formen på en angränsande färgplatta och 
bli en ram runt hela  
materialet. Dekorelementets färg varierar i förhållande 
till vald färg på trycksaken, men som en separat linje 
är den alltid röd mot vit botten och svart vid svartvit 
produktion. 

Dekorelementet får inte användas separerat från  
logotypen. Det ska alltid användas på informations-
material där vi placerar logotypen, men aldrig an-
vändas inuti en publikation eller broschyr. Text eller 
andra linjer får heller inte korsa dekorlinjen.

Dekorelementet ger dynamik till tonplattor och ger liv 
åt en enfärgad yta och skapar igenkänning för Trafik-
verket. Toningen kan användas både uppifrån och 
nedifrån. Plattan tonas alltid ut lodrätt och möter 
bakgrundsfärg/bild i en mjuk övergång. Toningen i sig 
är inte dekorelementet, men kan med fördel användas 
med dekorelementet som en e¥ekt.

Exempel på placering:

Presentation av ny
varumärkesplattform
samt ny grafisk profil
2010.01.12
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Dekorriktlinjer

Form och placering
Dekorelementet placeras ovan, under eller på sidan 
om logotypen. Storleken på den böjda formen är  
3 versala ”T” (30 mm) i ordbilden Trafikverket.  
Den böjda formen på linjen är unik. 

Frizon till logotyp
Minsta avstånd mellan logotypen och dekorelementet 
är baserat på bokstaven” T”.

• När dekorelementet är placerat ovanför logotypen 
räknas bokstaven” T” från de yttersta spetsarna av 
kronans skänklar. 

• När dekorelementet är placerat under logotypen 
är bokstaven” T” räknat från underkant av ord-
märket Trafikverket. 

• När dekorelementet är placerat på sidan om logo-
typen är bokstaven” T” räknat från kanten av 
symbolen eller kanten av ordbilden Trafikverket. 

Dekorlinjen
Linjens bredd är 1 punkt för A4-format. Linjen skal-
ändras tillsammans med logotypen. Linjen ska vara 
röd tillsammans med färglogotypen, vit tillsammans 
med den vita logotypen och svart tillsammans med den 
svarta logotypen. Information om logotypens procen-
tuella skala finns på sidan om logotypens storlekar på 
olika produkter.

Dekorlinjen som tonplatta
Dekorelementets färg kan varieras med Trafikverkets 
hela färgpalett. När dekorelementet bildas av den 
angränsande färgplattan kan den antingen vara i 100 
procent av färgen eller som en toning mellan två färger. 

Exempel på placering

Längd på dekorelementet
Dekorelementets längd på var sida om den böjda 
formen kan variera. Den kan vara allt från mycket 
kort till två tredjedelar av trycksakens höjd. 

 
För att behålla den unika formen på dekorelementet 
och dess placering i förhållande till logotypen, finns 
en fil med alternativa varianter att hämta på www.
trafikverket.se/grafiskprofil.
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Grafiskt mönster

Exempel på placering

Placering och rotationsmöjligheterEtt grafiskt mönster finns för att ytterligare skapa en 
särpräglad igenkänning för Trafikverket. Syftet är att 
förstärka känslan av att Trafikverket bidrar till ett 
tillgängligt Sverige genom att koppla samman färdvä-
gar. Den mjuka formen ska förstärka känslan av att 
Trafikverket är lyhört och kundorienterat.

Mönstret kan användas där det finns behov att skapa 
liv och rörelse åt färgplattor och i sammanhang där vi 
inte använder bilder. 

Placering
Det grafiska mönstret kan placeras upptill eller nertill 
på en produkt. Det går att rotera åt olika håll, men 
inte mer än vad som specificeras till höger. Det kan 
förstoras och förminskas, och enbart någon del av 
mönstret kan väljas. Mönstret får placeras bakom 
stora tydliga rubriker, men ska men ska inte placeras 
bakom mindre texter och brödtext. 

Färg 
Mönstret kan ha olika färger från färgpaletten. 

Vad man aldrig ska göra med mönstret
• Kombinera aldrig rött och grönt eftersom perso-

ner med nedsatt synförmåga har svårt att uppfatta 
rött och grönt tillsammans.

• Manipulera aldrig mönsterformen, det vill säga att 
flytta runt prickarna eller ändra proportionen på 
prickar eller mönster.

• Placera aldrig mönstret i en bild.

Vad man alltid ska göra med mönstret
• Placera alltid mönstret så att det är utfallande 

upptill eller nertill i en färgplatta eller på en sida.

-30°

-30°

20°

20°
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Färger är utan tvekan ett av de mest kraftfulla verkty-
gen  för att uttrycka känslor. De utlöser snabbt hjärn-
aktivitet och puls, och kommunicerar på en omedveten 
och ordlös nivå. Färger aktiverar och skapar sinnes-
stämningar, stimulerar till identifikation och känslo-
mässigt deltagande, skapar sammanhang och helhet i 
budskapet. Färger behöver inte översättas för att förstås 
och de skapar beständighet.

Trafikverket har valt rött som en sammanhållande 
färg i all kommunikation för att uppfattas som en  
modig, varm och kreativ myndighet, som är aktiv  
och närvarande.

Våra färger

Rött associeras med modig, varm  
och kreativ men också aktiv 
och närvarande. 
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Färgpalett

Trafikverkets färger är inspirerade av resan och de 
olika situationer som möter resenären eller transpor-
tören. Vår primärfärg är PMS 485 (röd). Primärfär-
gen ska alltid vara ett tydligt inslag. Det går bra att 
kombinera primärfärgen med andra färger (sekun-
därfärger) i färgpaletten. Sekundärfärger används 
främst till detaljer. Det går bra att tona färger dock 
tonar vi aldrig vår primärfärg och dess sekundär-
färger i färgtemat Solnedgång. Lägre procentsats av 
dessa färger ger nyanser som gör att färgerna övergår 
till andra färger och vi tappar känslan för Trafikver-
ket. Övriga färger tonas procentuellt i 20-tal, 80 %, 60 
% osv. Det går även att tona en färg till en annan, till 
exempel 485 till 187.  I övriga fall ska färgerna användas 
i sin fulla mättnadsgrad (100 %). Diagram och fakta-
rutor som behöver god kontrast till andra färgfält eller 
text, går att tona procentuellt.  

Färgkodsförklaringar
Pantone (PMS): Internationell färgstandard för hela 
färger. Används vid tryck av visitkort och liknande, 
eller som extrafärg på trycksaker.
CMYK: Europeisk standard. Används till annonser, 
trycksaker, a¯scher och så vidare.
RGB: Färgblandningssystem för video och skärm. 
NCS: Färgblandningssystem som används på fordon, 
för färg på väggar och märkning av kläder, eftersom 
färgen kan uppfattas olika beroende på underlag och 
omgivning. Använd en färglikare för bästa resultat. 

Färgkombinationer att vara försiktig med
För personer med nedsatt synförmåga är det svårt 
att uppfatta rött och grönt tillsammans. Var därför 
uppmärksam på i vilket sammanhang du använder 
den färgkombinationen.

Färgtema
Himmel/vatten

Färgtema 
Solnedgång

Färgtema
Landsbygd

Färgtema
Skog

Färgtema
Stad

PMS C: 641
PMS U: 641
CMYK: 100-24-0-18
RGB: 0-115-176
HEX: 0073B0
NCS:  S 2065-B

PMS C: 485
PMS U: 485
CMYK: 0-96-100-0
RGB: 213-43-30
HEX: D52B1E
NCS:  S 1080-Y80R

PMS C: 583
PMS U: 583
CMYK: 31-1-100-10
RGB: 168-180-0
HEX: A8B400
NCS:  S 1070-G70Y

PMS C: 116
PMS U: 115
CMYK: 0-14-100-0
RGB: 254-203-0
HEX: FECB00
NCS:  S 0580-Y

PMS C: 403
PMS U: 403
CMYK: 18-22-26-49
RGB: 146-139-129
HEX: 928B81
NCS:  S 4502-Y

PMS C: 2905
PMS U: 2905
CMYK: 45-1-0-1
RGB: 143-202-231
HEX: 8FCAE7
NCS:  S 0540-R90B

PMS C: 144
PMS U: 144
CMYK: 0-58-100-0
RGB: 233-131-0
HEX: E98300
NCS:  S 1080-Y40R

PMS C: 584
PMS U: 584
CMYK: 21-0-85-0
RGB: 206-214-75
HEX: CED64B
NCS:  S 1050-G70Y

PMS C: 457
PMS U: 457
CMYK: 9-24-100-38
RGB: 177-148-1
HEX: B19401
NCS:  S 2070-Y

PMS C: 400
PMS U: 400
CMYK: 6-7-11-16
RGB: 203-199-191
HEX: CBC7BF
NCS:  S 2002-Y

PMS C: 302
PMS U: 302
CMYK: 100-49-12-58
RGB: 0-65-101
HEX: 004165
NCS:  S 5540-R90B

PMS C: 187
PMS U: 187
CMYK: 8-100-79-28
RGB: 167-25-48
HEX: A71930
NCS:  S 2070-Y90R

PMS C: 378
PMS U: 378
CMYK: 48-11-98-70
RGB: 85-96-28
HEX: 55601C
NCS:  S 5040-G50Y

PMS C: 4485
PMS U: 4485
CMYK: 24-42-90-78
RGB: 91-73-31
HEX: 5B491F
NCS:  S 6030-Y

PMS C: Black 7
PMS U: 426
CMYK: 38-35-33-92
RGB: 54-53-52
HEX: 363534
NCS:  S 7502-Y
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Typsnitt

Trafikverkets kommunikationstypsnitt är  
Whitney och Mercury
•  Whitney (sans-serif) är ett modernt typsnitt som 

är ritat för att fungera bra till redaktionellt material 
och till skyltar. Whitney är kompakt men ändå 
tillräckligt öppet för att vara läsbart på långt håll.

•  Mercury (serif) är en modernt typsnitt som är ritat 
och utprovat för att fungera till dagstidningar.  
Mercury är öppet med strama kurvor, samtidigt 
som det är kompakt. Det gör Mercury mycket 
lämpligt som brödtexttypsnitt.

Trafikverkets kontorstypsnitt är Arial  
och Georgia
•  Arial (sans-serif ) är ett standardtypsnitt och är 

ritat för att fungera optimalt för både bildskärm 
och skrivare. Arial är kompakt och tydligt och 
lämpar sig bra för kontorstryck och webb.

• Georgia (serif) är ett standardtypsnitt och är ritat 
för att fungera optimalt för både bildskärm och 
skrivare. Det finns på alla system och används 
precis som Mercury till brödtext.

 

Whitney
Arial

Mercury

Georgia
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Kommunikationstypsnitt

Whitney är först och främst vårt externa rubrik-
typsnitt som ska användas i annonser, trycksaker 
och vårt utställningsmaterial. Det används också i 
faktarutor. I vissa fall, som till exempel visitkort och 
skyltar, används enbart Whitney. Whitney finns i fler 
vikter än vad som visas till höger. 

Mercury används för brödtext i annonser, trycksaker 
etcetera.

Whitney: 
light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

light sc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 &€@

light italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
book sc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 &€@
book italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

medium sc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 &€@
medium italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@

Mercury: 
roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

roman sc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 &€@

 italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
semibold sc

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

semibold sc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 &€@
semibold italic

bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

bold sc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 &€@

bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
black sc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 &€@
black italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 &€@
semibold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
bold scabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 
&€@
bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
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Det skrivna ordets gestaltning
När vi förmedlar ett budskap genom en text är det naturligtvis viktigt att vi for-
mulerar oss så att läsaren förstår det vi vill säga. Därför ska vi lägga ner mycket 
omsorg på att strukturera tankeinnehållet, disponera materialet och fila på 
formuleringarna.

Lika viktigt är det att vi gör vårt yttersta för att texten 
också ska presenteras så tydligt och läsbart som 
möjligt. Vi använder därför typografin som ett verk-
tyg för att underlätta läsbarheten, inte som dekor.

Små detaljer
Det är en mängd, ofta mycket små, detaljer som sam-
verkar för att skapa lugn, harmoni och enhetlighet på 
en textsida. Allt är till för att läsaren lätt ska uppfatta 
texten och kunna koncentrera sig på innehållet. Det 
är syftet med texten och det enda läsaren faktiskt är 
intresserad av.

Rubriker
Det är bra att ha olika nivåer på rubriker för att göra 
det lätt för läsaren att förstå om kommande stycken 
hör ihop med tidigare stycken, eller det är ett nytt 
kapitel eller avsnitt.

Stanley Morison – engelsman-
nen som skapade Times – skrev: 
»Typografi kan definieras som 
konsten att rätt arrangera det 
som ska tryckas för ett speciellt 
ändamål: att ordna bokstäverna, 
fördela ljusrum och vårda sig 
om bokstavsmaterialet så att 
läsarens förståelse av texten un-
derlättas maximalt.« (Ur »First 
principles of typography«, i The 
Fleuron, VII:1930).

Nivå 1 - Whitney medium

Ingress - Whitney Book

Information - Whitney Book

Brödtext - Mercury Roman

 Kursiv brödtext Mercury Italic

 Nivå 2 - Whitney Bold

 Nivå 3 - Whitney bold

Det är viktigt att texten framträder på ett tydligt och 
kontrastrikt sätt gentemot bakgrunden. För personer 
med nedsatt synförmåga blir det svårt att uppfatta 
text om det är för svag kontrast mellan typsnitt och 
bakgrund. Till exempel ger svart text på mörkgrå 
bakgrund för svag kontrast. Man bör också undvika 
mönster bakom text, eftersom det gör det svårt att 
uppfatta texten. Rubriker i stor grad och i god kon-
trast kan placeras framför Trafikverkets grafiska 
mönster. 

Kommunikationstypsnitten ger möjlighet att skapa 
lättlästa och kommunikativa texter. Till höger finns 
ett exempel på hur typsnitten kan användas tillsam-
mans.

Exempel på tre olika rubriknivåer
Nivå 1:  Whitney Medium i versalgement, minst 14 pt.
Nivå 2:  Whitney Bold i versalgement, en punkt större 

än brödtext. Håll dessa så korta som möjligt.
Nivå 3:  Whitney Bold i versalgement, samma storlek 

som brödtext.

Brödtext, ingress och information
• Whitney används till ingresser.
• Mercury används i första hand till brödtext. Stor-

leken på brödtext bör vara 10–12 punkter med ett 
radavstånd på 12–15 punkter. Tänk på att raderna 
ska vara ”lagom” långa; 6–13 cm brukar ge god 
läsbarhet. Om texterna inte är för långa går det 
bra att använda Whitney till brödtext.

• Mercury Italic (kursiv) används till att förstärka 
enstaka ord eller stycken.

• Whitney används till statistisk information,  
diagramtexter och bildtexter.

Guide kommunikationstypsnitt
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Digitala medier och kontorstypsnitt

Arial används som rubriktypsnitt i brevpapper och i 
andra publikationer som är producerade i Microsoft 
O¯ce-program. 

Arial används i både rubrik- och brödtext på webben, 
intranätet och i Powerpoint.

Georgia används i brödtext i brevpapper och andra 
publikationer producerade i O¯ceprogram, till exem-
pel Microsoft Word.

För att hålla våra rapporter enhetliga använder vi  
Georgia och Arial, oavsett vilket program rapporterna 
är skapade i.

regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ .,!?+-&€@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Arial: Georgia:
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Text är till för att läsas
När vi förmedlar ett budskap genom en text är det naturligtvis viktigt att vi 
formulerar oss så att läsaren förstår det vi vill säga. Därför ska vi lägga ner 
mycket omsorg på att strukturera tankeinnehållet, disponera materialet och 
fila på formuleringarna.

Lika viktigt är det att vi gör vårt yttersta för att texten 
också ska presenteras så tydligt och läsbart som möj-
ligt. Vi använder därför typografin som ett verktyg för 
att underlätta läsbarheten, inte som dekor.

Små detaljer
Det är en mängd, ofta mycket små, detaljer som sam-
verkar för att skapa lugn, harmoni och enhetlighet på 
en textsida. Allt är till för att läsaren lätt ska uppfatta 
texten och kunna koncentrera sig på innehållet. Det 
är syftet med texten och det enda läsaren faktiskt är 
intresserad av.

Rubriker
Det är bra att ha olika nivåer på rubriker för att göra 
det lätt för läsaren att förstå om kommande stycken 
hör ihop med tidigare stycken, eller det är ett nytt 
kapitel eller avsnitt.

Stanley Morison – engels-
mannen som skapade Times 
– skrev: »Typografi kan defi- 
nieras som konsten att rätt 
arrangera det som ska tryckas 
för ett speciellt ändamål: att 
ordna bokstäverna, fördela 
ljusrum och vårda sig om bok-
stavsmaterialet så att läsarens 
förståelse av texten under-
lättas maximalt.« (Ur »First 
principles of typography«, i 
The Fleuron, VII:1930).

Nivå 1 - Arial Regular

Ingress - Arial Regular

Information - Arial Regular

Brödtext - Georgia Regular

 Kursiv brödtext Georgia Italic

 Nivå 2 - Arial Bold

 Nivå 3 - Arial Bold

Till höger visas hur kontorstypsnitten ska användas 
tillsammans.

Tre olika rubriknivåer
Nivå 1:  Arial Regular i versalgement, minst 14 pt.
Nivå 2:  Arial Bold i versalgement, en grad större än 

brödtext. Håll dessa så korta som möjligt.
Nivå 3:  Arial Bold i versalgement, samma grad som 

brödtext.

Brödtext, ingress och information
• Arial Regular används till ingresser.
• Georgia används till brödtext. Storleken på bröd-

text ska vara 10 punkter med ett radavstånd på 
13 punkter. Tänk på att raderna ska vara ”lagom” 
långa; 6–13 cm brukar ge god läsbarhet.

• Georgia Italic (kursiv) används till att förstärka 
enstaka ord eller stycken.

• Arial används till statistisk information, diagram-
texter och bildtexter.

Guide kontorstypsnitt
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Bildspråk

Bilderna har en viktig roll i vår kommunikation med 
våra målgrupper. De är avgörande för den känsla och 
det budskap vi vill förmedla i vår kommunikation. I 
samklang med våra värderingar ska de väcka mål-
gruppens nyfikenhet och bidra till att tydliggöra vår 
verksamhet, vår vision och våra värderingar. Genom 
sitt innehåll och uttryck ska de bidra till att stärka 
bilden av Trafikverket.   

Generellt om bildspråket
Vi använder ett enkelt, varmt och modernt bildspråk 
som skapar känslan av närvaro. En viktig ambition är 
att tydliggöra verksamheten och nyttan. Privatpersoner, 
företag, resenärer och godstrafikanter står i fokus. 

Bilderna bör visa centrala inslag i Trafikverkets verk-
samhet – vägen till eller från något. Vi ska undvika att 
främja leverantörer, entreprenörer eller varumärken 
i möjligaste mån. Eftersom Trafikverkets verksamhet 
bedrivs i Sverige ska bilderna återge det svenska land-
skapet. Bilder med vägar, järnvägar, stationer, skyl-
tar, trafikljus och belysning ska ha svensk standard. 
Miljöerna ska ha en närvaro av människor där alla 
åldrar, nationaliteter och kulturer är representerade. 
Uttrycket är tillgänglighet, delaktighet, och engage-
mang, gärna i närbild och med ögonkontakt. 

Bilder kan visa på helheten eller detaljer. Att fånga allt 
i en enda bild är inte alltid möjligt. De budskap som 
inte kan fångas i bilden kan istället formuleras i skrift, 
i rubriker eller brödtext.

Bildspråkets fyra inriktningar
Bildspråkets syfte är att visualisera och bidra till att 
tydliggöra och förstärka det som är kännetecknande 
för Trafikverket – lyhördhet, nyskapande och helhets- 

syn. Bildspråket ska även ge oss förståelse för hur vi 
kan kommunicera ut våra budskap och gestalta 
Trafikverket i bild på ett tydligt och konsekvent sätt.  
 
Inriktningarna har sin grund i strategin för Trafik-
verkets varumärke, och de är kategoriserade med 
varsin färg. Bilder kan höra hemma i en kategori eller 
flera. Exempelbilderna visar hur en bild kan ha en 
huvudsaklig inriktning och samtidigt kommunicera 
andra inriktningar.

Inriktningar för bildinnehåll
Verksamheten – vilka vi är, vad vi gör och för vem
Bildens uppgift är att visa vilka vi är och vad vi gör i 
vårt uppdrag som samhällsutvecklare. Trafikverket är 
en tillgänglig myndighet och verkar för ett livskraftigt 
Sverige genom att samordna behov och smart infra-
struktur.

Bilderna visar aktiva medarbetares vardagsmiljö i 
olika situationer. Trafikverket är en tillgänglig myn-
dighet och detta visar vi genom bilder som är öppna 
genom sin tydlighet och trovärdighet.

Bilderna skildrar verkligheten för att göra budskapet 
mer beskrivande, men det kan också vara detaljer som 
lyfter fram och konkretiserar projektet för betrak-
taren. Bilderna får gärna skildra en dialog och ha en 
dokumentär känsla som kommunicerar den aktuella 
situationen.

Exempel: Helhetsbild på vägbygge för att öka säker-
heten, eller detaljbild på vajerräcke. Helhetsbild, 
förlängning av bangård för längre godståg, eller detalj- 
bild på godstransport. Helhetsbild från ett samråds-
möte möte mellan kunden och Trafikverket.

Resan – nyttan av Trafikverkets verksamhet
Bildens uppgift är att återspegla hur transportinfra-
strukturen möjliggör resan ur resenärens horisont  
eller att beskriva godsets väg från avsändare till mot-
tagare. Resan är det centrala och ska förmedla upple-
velsen av situationen, färdsättet och nyttan. 

Bilderna har fokus på människor och gods och visuali-
serar resmål och godsets destination med miljöer. De 
kan förmedla känslan och sinnesstämningar i färger 
och vyer som varierar på resan genom landet. 

Exempel: Helhetsbild på resenär på station i väntan 
på tåg och eller detaljbild på informationstavla med 
avgångstider. Helhetsbild på bilkö på väg upp på väg-
färja, detaljbild på färja. Helhetsbild på resenär med 
funktionsnedsättning, detaljbild på tillgänglighetsan-
passad stationsmiljö. Helhetsbild på resan i personbil, 
eller trafiksäkerhet med detaljbild på vajerräcke. 

Helhetsbild på resenär i kupén, eller detaljbild ut ge-
nom fönstret. Helhetsbild på gods som lastas från ett 
trafikslag till ett annat eller detaljbild på containrar. 

Profilerande – hur vi vill att intressenterna uppfattar 
vår roll och vårt arbete
Profilerande lägger tonvikten på att nå Trafikverkets 
vision. Bilden bekräftar de värden vi vill att Trafik-
verket ska förknippas med. Bilden har också till 
uppgift att visa vårt engagemang och de mål vi har 
uppnått på vår väg mot visionen.  

Bilderna visar det Trafikverket har åstadkommit - 
”här är vi nu”. Exempelvis projekt vi vill visa i bild på 
ett mer utmärkande och konstnärligt sätt.  
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Beskärningar, detaljer, mönster och ovanliga perspektiv 
lyfter fram budskapet på ett nytt och spännande sätt. 

Exempel: Helhetsbild på en perrong, som är snygg och 
tillgänglig eller detaljbild på perrongur/avgångstider 
– smidigt. Helhetsbild på eliminering av vandrings-
hinder eller detaljbild på en flodpärlmussla – grönt. 
Helhetsbild på en rastplats eller detaljbild på sittplats 
och termos/ka¥ekopp. Belyst gångtunnel, 2+1-vägar 
och så vidare – tryggt. Helhetsbild (grönt) på elimine-
ring av vandringshinder, eller detaljbild på en flod-
pärlmussla. Helhetsbild (tryggt) på en rastplats eller 
detaljbild på sittplats och termos/ka¥ekopp. Belyst 
gångtunnel, 2+1-vägar och så vidare. 

Vision – vad vi vill uppnå och vår långsiktiga strävan
Bildens uppgift är att visa Trafikverkets långsiktiga 
viljeinriktning. Trafikverkets yttersta strävan är ett 
samhälle där alla kommer fram smidigt, grönt och 
tryggt. 

Med smidigt menar vi både resa och transport. Med 
grönt menar vi ett hållbart samhälle som tar hänsyn 
till både människa och natur.  Med tryggt menar vi 
säkerhet och att hela resan ska upplevas trygg. 

Bilderna ska gestalta målet och resan. Det är medbor-
garen och resenären i fokus som når sina mål, eller 
reser till målet. Det är människor som utstrålar glädje 
i samspel, gärna med ögonkontakt med varandra eller 
med betraktaren av bilden. 

Exempel: Människor som möts och är tillsammans, 
människor som nått sitt resmål (allt från den dagliga 
resan till semesterupplevelesen). Gods som nått sin 
destination på ett smidigt sätt.    
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Resan

ProfilerandeVerksamhet

Vision

exempelbild

exempelbild

exempelbild exempelbild exempelbild exempelbild exempelbild

exempelbild exempelbild

exempelbild

exempelbild

exempelbild

exempelbild
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exempelbildexempelbild

exempelbild
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Illustrationer

Trafikverket ska i första hand använda fotografier för 
att skapa en dokumentär känsla i sin kommunikation. 
Men ibland behövs illustrationer för att exempelvis 
visualisera sådant som ett fotografi inte klarar av, 
för att stärka Trafikverket som avsändare eller för 
att förklara avancerade tekniska problemställningar. 
Oavsett karaktär ska de alltid sträva efter att komplet-
tera, och göra den tillhörande texten tydligare och 
lättare att förstå. En illustration ska återge verklighe-
ten så nära som möjligt. Syftet ska vara att visa det vi 
vet, och inte lova för mycket eller vara vilseledande. 
Illustrationer ska tydliggöra verksamheten och nyttan 
och väcka nyfikenhet hos målgruppen. De ska vara 
moderna, tydliga och pedagogiska.

Upphovsrätt anges i första hand i tryckort eller intill 
en illustration i bildtext, inte i illustrationen.

Olika inriktningar på illustrationer
Trafikverkets illustrationer är indelade i olika  
inriktningar:

• Framtidsillustrationer
• Tekniska illustrationer
• Profilerande illustrationer
• Infografik/nyhetsgrafik.
 
Inriktningarna har olika uttryck och användnings-
områden. Det är viktigt att veta syftet med en illus-
tration för att sedan kunna välja vilken inriktning av 
illustration som är relevant. På nästkommande sidor 
ges exempel på hur de olika typerna av illustrationer 
skiljer sig åt och hur de bäst bör användas för att fylla 
sitt syfte.

Vad är det som gör att man känner igen Trafikverket i 
en illustration?
1. Trafikverkets röda färg
Förstärk Trafikverkskänslan i illustrationen genom att 
använda primärfärgen. Håll det måttligt och låt det 
stärka upp detaljer snarare än att ta upp hela bilden. 
Det kan vara markiserna utanför en a¥är, färg på bilar 
eller tröjan på en människa.

2. Färgtoner
För att skapa en bra känsla kring illustrationerna ska 
färgerna vara klara, ljusa och varma. Gräs ska till 
exempel vara vårgrönt, inte olivgrönt och vatten ska 
vara blått inte svart. Illustrationer använder sig alltid 
av profilens färgpalett i olika grad. De profilerande 
illustrationerna återges i första hand i färgtema Sol-
nedgång. Infografiken återges i första hand i färgtema 
Solnedgång och Stad. Framtidsillustrationer och tek-
niska illustrationer utgår från hela Trafikverkets färg-
palett och vid behov får även andra färger användas.
 
3. Den svenska miljön
Då Trafikverkets verksamhet bedrivs i Sverige ska il-
lustrationerna återge det svenska landskapet. Miljöer, 
som vägar, stationer, skyltar, trafikljus och belysning 
ska ha svensk standard. Miljöillustrationer får gärna 
ha en lokal anknytning, som Ùäll och granar i Norr-
land, eller öppna fält och skånelängor i Skåne. Detta 
bidrar till att ge en dokumentär känsla, som visar på 
det samhälle där Trafikverket verkar.

4. Människor och mångfald
Spegla ett samhälle som är till för alla och så nära 
verkligheten som möjligt. Visa en mångfald av åldrar, 
kön, funktionsnedsättning, och etnisk bakgrund. 

5. Fågelperspektiv
Trafikverket jobbar ur ett samhällsperspektiv och det 
ska så långt det är möjligt synas i våra illustrationer. 
Det handlar dels om det faktiska perspektivet som 
illustrationen är ritad i, att när det är möjligt visa 
situationer från hög höjd, så att man kan se omkring-
liggande bebyggelse och få en bra överblick. Men det 
handlar också om fågelperspektiv i den mening att 
vi i illustrationerna ska inkludera människor, fordon, 
näringsliv och miljöer som kommer att påverkas.
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Inriktningar för Trafikverkets illustrationer

Framtidsillustrationer
Illustrationens syfte: Den ska hos betraktaren skapa 
förståelse och engagemang för vad vi gör och nyttan 
med det.

Hur den ser ut: Illustrationen ska ha en tydlig fram-
tidskänsla, med reflektioner och verklighetstrogna 
skuggor och material. Allt vi vet ska visas och det vi 
inte vet får vi göra en kvalificerad gissning kring, för 
att resultatet ska bli så tydligt som möjligt. Människor 
ska finnas med för att ge illustrationerna liv. 
Den här typen av illustrationer tillåter även andra 
färger utöver Trafikverkets färgpalett. Därför är det 
viktigt att lyfta fram primärfärgen som ett tydligt 
inslag.

Exempel: Översiktsbilder som tydliggör hur platser kan 
komma att se ut och som inkluderar omkringliggande 
miljöer. Arkitektritningar eller 3D-visualiseringar. 
Människor som rör sig i ett stationsområde, trafik-
flöde i planskilda korsningar, resenärer som byter 
färdsätt på ett resecentrum, och så vidare.

1. Lyft Trafikverkets färg 2. Färgtoner 3. Den svenska miljön 4. Människor och mångfald 5. Fågelperspektivet
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Tekniska illustrationer
Illustrationens syfte: Den ska förklara och förtydliga 
komplicerade sammanhang på ett pedagogiskt och 
detaljerat sätt. 

Hur den ser ut: Tekniska illustrationer har tonvik-
ten på objekt och inte på människor. Illustrationen 
ska vara korrekt i det avseende att dimensioner och 
proportioner stämmer med verkligheten. Den här ty-
pen av illustrationer tillåter även andra färger utöver 
Trafikverkets färgpalett. Därför är det viktigt att lyfta 
fram primärfärgen som ett tydligt inslag.

Exempel: Genomskärningar, sprängskisser, beskriv-
ning av nedriven kontaktledning, en ombyggnation, 
en planskild korsning eller en kraftledning som har 
rasat.
Ú

Illustration från BIM ojusterad.

Illustration från BIM justerad enligt de
fem principerna.
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Profilerande illustrationer

Illustrationens syfte är att med sitt uttryck stärka 
den grafiska profilen när Trafikverket är avsändare. 
Det kan handla om att illustrera enstaka objekt eller 
hela miljöer, med syftet att förstärka temat i en text. 
Profilerande illustrationer ger möjlighet att återge så-
dant som är svårt att samla i ett och samma fotografi, 
exempelvis alla trafikslag. De kan också användas för  
att skapa igenkänning för en viss typ av information 
eller ett ämne. De ska fungera väl tillsammans med 
infografikens utseende.

Hur den ska se ut: Förenklade men verklighetstrogna 
siluetter av fordon, platser och människor i rörelse. 
Motiven ska visa infrastruktur, samhällssituationer 
och de målgrupper vi finns till för. Innehåll och färg 
förstärker Trafikverket som avsändare. De två röda 
färgerna i färgpaletten används i de profilerande 
illustrationerna.

Exempel: Alla trafikslag samlade i en och samma bild, 
en illustrerad sidfot i ett infoblad, ett projekt eller ett 
event temasätts med en viss illustration, en faktasida 
om Trafikverket.
Ú

Utvecklingsplanen för  Trafikverkets analysverktyg– förklarad på ett enklare sätt

Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg– förklarad på ett enklare sätt

Trafikprognoser
– förklarat på ett enklare sätt

Rubrik – lorem ipsum?

Allt fler väljer tåg när den svenska 

järnvägen binder ihop Sverige från 

norr till söder, från storstad till lands-

bygd. Det är en positiv trend som 

skapar förutsättningar för en gemen-

sam arbets- och bostadsmarknad 

och minskar avståndet mellan regi-

onerna. Men den ökade efterfrågan 

på tågavgångar och tillgänglighet 

skapar utmaningar i planeringen av 

tidtabeller.

En arbetspendling

sker till storstadsre-

gionerna.

• 12 000 km spår med kontaktledning

• 2/3 enkelspår

• 1/3 dubbelspår

• Öppen marknad för gods och  

persontrafik

• 1,5 miljoner tåg per år planeras i  

tidtabellen

• 4 000 tåg varje dygn

• 180 000 ton gods varje dygn

• 2 200 banarbeten per år planeras i 

tidtabellen

• Ökad arbetspendling.

Säkerhet, miljö, hälsa
Tillgänglighet

300%
trafikökning för

resande med regio- 

naltåg på 25 år

78%
trafikökning för  

resande med tåg  

på 25 år

9 av 10
tåg går i tid

Säkerhet Miljö/hälsa
Punktlighet Kapacitet Robusthet Använd-

barhet
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Infografik/nyhetsgrafik

Illustrationens syfte är att på ett enkelt och pedago-
giskt sätt visa komplicerad statistik och fakta. Den 
ska belysa det viktigaste i den information som ska 
förmedlas och visualisera information på ett snabbt 
och enkelt sätt. 

Hur den ska se ut: Tabeller, diagram och grafer som 
visar de viktigaste parametrarna i ett budskap. Gra-
fiskt och stilrent med tydlig typografi, gärna element 
i runda former. Återges i första hand i färgteman 
Solnedgång och Stad.

Exempel: Tabell, graf, tidsaxel, antal personer som 
reser med tåg, Trafikverkets verksamhet, statistik för 
väg och järnväg

2

”Vilken korridor förespråkar du?” (Privatpersoner)
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Chef underhåll
Anna Lundman Nord

Mitt

Väst

Syd

StockholmÖst

Verksamhetsvolym år 2015 i kr

18 500 000 000

850 anställda varav 71 chefer

167 konsulter

61 olika befattningar på 35 orter

varav
Väg 11 miljarder
Järnväg 7,5 miljarder
Egen personal 0,7 miljarder

Generaldirektör
Lena Erixon

Vi på Underhåll
19

Produktivitet – så bidrar Trafikverkets olika delar

2

Vi förändrar vår roll som beställare

Vi ritade själva Vi instruerade 
konsulten

Vi ber om
färdiga förslag
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Format och papperskvalitet

Format
Vi använder fasta standardformat för våra trycksaker. 
Standardformaten är enkla att hantera för mottaga-
ren, till exempel att sätta in i en pärm. De är dessutom 
de mest ekonomiska att trycka och att skicka. Stan-
dardformaten är
•  A4, A5, A6, stående eller liggande format.
• A3 liggande
• A65 stående (105 x 210 mm)
• kvadratiskt format (150 x150 mm)
• kvadratiskt format (210 x210 mm)
• huggen A4 (210 × 230 mm)
• tabloidformat (250 × 372 mm).

Papper
Våra trycksaker ska tryckas på ett vitt, obestruket 
ytlimmat eller bestruket matt papper. Papperet ska ha  
en behaglig matt yta som utstrålar kvalitet och vara 
miljömärkt. 

Denna papperskvalitet lämpar sig väl för alla sorters 
tryck där jämförelsevis stora textmassor förekommer, 
till exempel broschyrer, annonser, kataloger, tidtabel-
ler eller produktblad. Med ett papper som har hög 
vithet skapas ett extra sting och en extra kontrast. För 
att skapa ett enhetligt utseende är det viktigt att allt 
material vi producerar trycks på papper av samma 
kvalitet, men naturligtvis med den gramvikt som 
passar produkten. Visitkort trycks till exempel på 240 
grams papper. Om en tåligare yta krävs kan ett glättat 
papper ur samma pappersserie väljas. 

A6 A65 A5 A4

210x210

Stående format

Kvadratiska format

Liggande format

A6 A5 A4 A3

A3Huggen A4
210x230

Huggen A4
230x210

150x150
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Publikations- och beställningsnummer

Alla publikationer som Trafikverket ger ut ska ha pu-
blikationsnummer, och alla andra trycksaker och allt 
informationsmaterial ska ha ett beställningsnummer. 
Syftet är att det ska vara lätt att identifiera produkten 
när någon frågar efter den.

Publikationsnummer
Publikation är en sammanfattande benämning på 
sådant som ges ut i Trafikverkets publikationsserie.  
Publikationsnumret består av ett årtal och ett löp-
nummer. Om fakta ändras i en befintlig publikation 
måste publikationsnumret förnyas. Om publikationen 
har fler är 16 sidor krävs även ett ISBN-nummer. 

ISBN (International Standard Book Number) under-
lättar när man söker, beställer och distribuerar skrif-
ter. Bland annat har bibliotek och bokhandel över hela 

världen på flera sätt stor nytta av att det material de 
hanterar är ISBN-märkt.

Informationsmaterial
Som informationsmaterial räknas broschyrer, a¯-
scher, vykort samt filmer utgivna på exempelvis dvd. 
För att räknas som informationsmaterial ska det rikta 
sig till en extern eller en stor intern målgrupp.

Görs ändringar i befintligt informationsmaterial ang-
es utgåva 2, 3 och så vidare. Om informationsmateria-
let har fler än 16 sidor krävs även ett ISBN-nummer.

Beställning
Publikations-, beställnings- och ISBN-nummer be-
ställer du skriftligt hos publikationsförvaltningen,  
publikationsnummer@trafikverket.se. Pdf-fil med 

Trafikverket publikation: 2010:001 

Informationsmaterial: 100001

publikationen eller informationsmaterialet ska bifogas 
tillsammans med formuläret. Formuläret hittar du 
på intranätet under Stöd och verktyg -> Arbeta med 
dokument, publikationer och informationsmaterial. 
För mer information kring utgivning av publikationer 
och informationsmaterial, se rutinbeskrivningen  
”Utgivning av publikationer och informationsmaterial” 
(TDOK 2010:102). 

Kontakta publikationsförvaltningen vid frågor om 
publikationshanteringen eller webbutiken, 
publikationsforvaltning@trafikverket.se



Kommunikationsmaterial 
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Rapport A4

Det finns Word- och Indesignmallar för rapporter. I 
mallarna finns våra byggstenar, logotyp, dekorelement, 
titel och eventuell undertitel, med fasta placeringar. 

På omslagets insida, sidan 2, ska de viktigaste uppgif-
terna om rapporten finnas. Mallarna finns att hämta på 
www.trafikverket.se/grafiskprofil. 

Rapport exempel

Vidia dolum doluptat 
ad quis eat fuga ita-
tatur as acitia et labo

Rapport exempel

Rapport exempel
Vidia dolum doluptat ad quis eat 
fuga itatatur as acitia et labo

Omslag på rapporter kan varieras med olika bilder, det 
grafiska mönstret och tonplattor. Primärfärgen röd ska 
alltid finnas med för att tydliggöra att Trafikverket är 
avsändare. Sekundärfärger används främst till detaljer.
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Titel: Publikationsnamn
Publikation: 2010:6
Utgivningsdatum: 2010-06
Utgivare: Trafikverket 
Tryck: Trafikverket, Borlänge
ISBN: XXX-XX

Publikationsuppgifter på titelsida

Publikation exempel Publikation exempel
Index över nya bilars  
klimatpåverkan 2010
I riket, länen och kommunerna

inkl. nyregistrerade, kommunägda fordon och dess klimatpåverkan

Index över nya bilars  
klimatpåverkan 2010
i riket, länen och kommunerna
inkl. nyregistrerade, kommunägda fordon 
och dess klimatpåverkan

I samarbete med Naturvårdsverket och Konsumentverket

Det finns Word- och Indesignmallar för publikationer. I 
mallarna finns våra byggstenar, logotyp, dekorelement, 
titel och eventuell undertitel med fasta placeringar. 
Mallarna finns att hämta på www.trafikverket.se/gra-
fiskprofil.

På framsidor i publikationer, rapporter och infor-
mationsblad eller nyhetsbrev ska logotypen placeras 
uppe i högra hörnet. I mallarna finns fasta placeringar 
för logotyp, publikationsnummer, dekorelement, titel 
och eventuell undertitel. På omslagets insida ska de 
viktigaste uppgifterna om publikationens finnas.

Publikation A4
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Nyhetsbrev/infoblad A4

Det finns Word- och Indesignmallar för nyhetsbrev.  
I mallarna finns våra byggstenar, logotyp, dekor- 
element, titel och eventuell undertitel med fasta place-
ringar. Mallar finns att hämta på www.trafikverket.se/
grafiskprofil.
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Nu börjar arbetet med att bygga en gång- och 
cykelväg utmed väg 610, mellan Särdal och 
Steninge. Detta för att göra det trafiksäkrare för 
gång- och cykeltrafikanter. Arbetet kommer att 
påbörjas i maj och pågå fram till hösten 2011.

Kustvägen är idag väldigt smal och kurvig, och under 
sommartid ökar trafikmängden kraftigt då sträckan 
lockar många besökare samt att cykelleden Ginstleden 
attraherar ett stort antal cykelturister. Den ökade 
trafiken gör att vägsträckan mellan Särdal och Steninge 
är otrygg för gång- och cykeltrafikanter, där det idag 
saknas en separat gång- och cykelväg.  Nu i maj startar 

SÄRDAL – STENINGE
Gång- och cykelväg

arbetet med att bygga en gång- och cykelväg på cirka 
2,5 km, från Särdal till Steninge. Byggandet kommer att 
innebära att oskyddade trafikanter kommer flyttas bort 
från bilvägen.

Begränsad framkomlighet under byggtiden!
Under byggtiden kommer framkomligheten på Kustvä-
gen att vara begränsad, på sträckan Särdal-Steninge. 

Tänk på oss!
Vägarbetarna är utsatta för stora olycksrisker i sitt da-
gliga arbete. Visa hänsyn genom att dämpa farten då du 
passerar vägarbetsområdet! 

Hör gärna av dig till oss om du har frågor 
Trafikverket:  
Johanna Heribert, projektledare
telefon 035-18 03 19

 

Gång- och cykel-
vägens sträckning 
mellan Särdal och 
Steninge.

Entreprenör Svevia:  
Kurth-Olof Larsson, platschef
telefon 070-327 65 56 

Läs mer på:
 www.trafikverket.se

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 
Telefon:  0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.

www.trafikverket.se
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket .se

Mer om projektet
www.trafikverket.se⁄essingeleden

Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921 

Ta del av trafikinformation 
www.trafikverket.se  >> Läget på vägarna
www.trafiken.nu  >> Stockholm
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Ta del av trafikinformation 
www.trafikverket.se  >> Läget på vägarnawww.trafikverket.se  >> Läget på vägarna

Information om kommande arbeten på Essingeleden 

När Essingeleden är avstängd omleds trafiken. Tra-
fikanter uppmanas följa orange hänvisningsskyltar. 
Tung trafik lotsas genom arbetsplatsen. 

Observera också att under ombyggnadsperioden är 
körfältsbredden 3,5 meter. 

Vi uppmanar er att vara ute i god tid. Om möjligt, 
välj annat färdsätt eller undvik rusningstrafik för 
att underlätta trafiken under byggtiden. 

Tidplanen kan förskjutas om faktorer vi inte kan 
styra över uppstår. Ett exempel är att arbetena är 
väderberoende. För senaste uppdateringar hänvi-
sas till www.trafikverket.se/essingeleden.

Arbetena läggs under semesterperioden för att 
minimera trafikstörningar så långt som möjligt då 
trafikintensiteten är lägre och väderleken är gynn-
sammare för underhållsarbeten än övrig tid på året. 
Dessutom är juli månad fri från trängselskatt. 

 
 
Underhållsarbetena innebär mycket begränsad 
framkomlighet och nedsatt hastighet eftersom 
arbetena utförs på flera platser och i båda färdrikt-
ningarna. Boende på Essingeöarna påverkas direkt 
eftersom påfarten till E4/E20 Essingeleden från 
Stora Essingen kommer att vara avstängd under 
perioden 30 juni till 13 augusti. Vi hänvisar till 
påfart via trafikplats Hornsberg (160). 

Natten mellan 30 juni och 1 juli kommer trafiken 
vara totalavstängd i södergående riktning. Natten 
mellan 29 och 30 juni är det begränsad framkom-
lighet i norrgående riktning. Likaså är det begrän-
sad framkomlighet vid avetablering för norrgående 
(12-13/8) respektive södergående (13-14/8) riktning.

Förberedande och avslutande arbeten kan komma 
att utföras nattetid 22.00 – 05.00 från och med nu 
till oktober.

Under sommaren kommer flera arbeten att utföras på Essingeleden. Som en av Sveriges 
mest trafikerade leder slits den ner fort och vi behöver nu förstärka underhållet på flera 
konstruktionsdelar, både i bärighets- och i beständighetssynpunkt. 

Vi förbättrar Essingeleden

Underhållsarbetena innebär mycket begränsad 

Avstängd påfart vid Stora Essingen (158)

Natten mellan 30 juni och 1 juli kommer trafiken 

Begränsad framkomlighet

Arbetena läggs under semesterperioden för att 

  Juli - minst dålig tid för avstängning
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för användandet av ITSför användandet av ITS
Nationell strategi 

www.trafikverket.se

Kortversion

Broschyrer

1

Sveriges viktigaste vägnätSveriges viktigaste vägnät
Vi ska peka ut

Trafikverkets 
leverantörsuppföljning

Kommunikations- 
strategi för 
Trafikverket

Med siktet framåt
Vår inriktning på  
verksamhetsområde Underhåll

Materialförsörjning  
till Sveriges järnvägar

När vi tar fram informationsmaterial i form av bro-
schyrer jobbar i första hand med standardformat.  
Mer om det kan du läsa under rubriken Format och  
papperskvalitet. 

Det finns Indesignmallar för våra standardformat och 
i dessa mallar finns våra byggstenar som exempelvis 
logotyp, dekorelement med mera. Mallarna finns att 
hämta på  
www.trafikverket.se/grafiskprofil.
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Inbjudan till samråd om ny mötes-
station i Bredviken, Kalix kommun
Vi bjuder in till samrådsmöte för järnvägsplan 
om ny mötesstation i Bredviken. För att förbättra 
kapaciteten på järnvägssträckan bygger vi nya 
mötesstationer. 

Tid och plats: Onsdagen den 1 oktober kl. 18–20, 
Bygdegården Björkhyttan, Bredviken. 

Innehåll: Vi informerar om den planerade mötes-
stationen, utformning, formell handläggning av 
järnvägsplanen, behov av mark m.m. 

Synpunkter: Vi vill ha dina synpunkter under mötet 
eller via e-post till projektledaren senast den 1 
november 2010.  

Mer information: Namn Namnsson, projektledare, 
010-123 11 11, namn.namnsson@trafikverket.se.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.sewww.trafikverket.se

Samrådshandling om förstudie

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Trafikverket har tagit fram en förstudie om väg 56 
och väg 80 vid Valbo handelsområde. Kommunen 
har parallellt tagit fram en översiktlig utredning för 
utvidgning av handelsområdet i Valbo.

Tid och plats: Mellan den 22 november och den 22 
december 2011 kan du under ordinarie öppettider 
granska förstudiens samrådshandling på:
•	 Gävle kommun, Förvaltningshuset,  

Kyrkogatan 22, Gävle
•	 Stadsbiblioteket, Slottstorget 1, Gävle
•	 Trafikverket, Norra Kungsgatan 1, Gävle

Samrådshandlingen finns också på  
www.trafikverket.se/projekt, se Gävleborg.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till 
Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Mitt, 
Box 810, 781 28 Borlänge, senast den 22 december 
2011.

Mer information: Namn Namnsson, projektledare, 
telefon 010-123 11 11.

Väg 56/80, Valbo handels-
område, Gävle kommun

www.trafikverket.se

Utställning av arbetsplan för väg

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Utställningen omfattar arbetsplan med miljö-
konsekvensbeskrivning. Arbetsplanen innehåller 
förslag på ombyggnad av väg 1029 mellan Kräckel-
bäcken och Ulvsjön samt förslag på indragning av 
väg från allmänt underhåll.

Utställningstid: 1–22 november 2011.

Plats: Handlingarna finns på Trafikverket, Nybro-
gatan 23, Falun, Norra Kungsgatan 1, Gävle. Biblio-
teket, Ågatan 1, Älvdalen. Stadsarkitektkontoret 
Mora kommun, Ringvägen 2, Mora. Delar av 
handlingarna finns även på www.trafikverket.se/
projekt, se Dalarna.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till 
Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Mitt, 
Box 810, 781 28 Borlänge senast tisdagen den 23 
november 2011. Under utställningstiden finns 
inkomna yttranden hos Trafikverket i Falun.

Delgivning: Arbetsplanen berör samfälligheten 
Mora Ulvsjön S:3. Eftersom känd styrelse eller 
förvaltning saknas underrättas delägarna om 
utställningen genom kungörelsedelgivning enligt 
delgivningslagen.
Mer information: Namn Namnsson, projektledare,
telefon 010-123 11 11.

Väg 1029 Kräckelbäcken–Ulvsjön,  
Mora kommun

Utställning av arbetsplan för väg

Annonser

Trafikverkets logotyp och webbadress ska alltid finnas 
med i annonserna.

Kungörelseannonser
I Trafikverkets kungörelser ska det tydligt framgå  i 
annonsen om det är en väg- , järnvägs- eller arbetsplan 
samt om den innehåller en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB). Den ska innehålla information om var och 
när handlingarna finns tillgängliga samt när personal 
finns på plats för att lämna information. Det ska också 
framgå hur synpunkterna ska lämnas och när de ska 
vara inlämnade. Namn och telefonnummer till kon-
taktpersoner ska anges, liksom den plats eller sträcka 
projektet berör, med hänvisning till Trafikverkets 
hemsida för mer information. I första hand ska dessa 
annonser vara i färg. Upphandlad mediabyrå hjälper 
oss med samordning och produktion av annonser. 

Informations- och projektannonser 
Informationsannonser används för att informera eller 
upplysa om pågående projekt. Språket ska vara enkelt 
och annonsen kan utformas på olika sätt beroende på 
informationsinnehåll. Det aktuella budskapet eller 
projektet kan lyftas fram i rubriken. Informera alltid 
om syftet med projektet, platser eller sträckan som 
projektet berör och tidpunkt eller datum för byggna-
tion. Använd gärna bilder, kartor och illustrationer som 
förstärker informationen. 

Profil- och kampanjannonser 
Dessa annonser kan ha stor variation inom ramen för 
Trafikverkets grafiska profil.   

Exempel på projektannons Kungörelse

Exempel på projektannons InvigningExempel på projektannons

    

Hålltider

10.30–11.30  Underhållning och invignings- 

 
ceremoni vid Skänninge  

 
pendeltågsstation

13.30–14.50  Underhållning och invignings- 

 
ceremoni i Motala stadspark

14.00  Fordonskortege med bland andra 

  
H.M. Konung Carl XVI Gustaf  

 
passerar Motalabron. 

 
Kortegen sänds live via storbilds- 

 
skärmar i Motala stadspark.Kortegen sänds live via storbilds-

skärmar i Motala stadspark.
skärmar i Motala stadspark.

BanaVäg Motala–MjölbyBanaVäg Motala–Mjölby
Invigning 9 oktober

Varmt  
välkommen!

Nu firar vi att den nya vägen och det nya  
dubbelspåret mellan Motala och Mjölby är klara. 
Tillsammans med H.M. Konung Carl XVI Gustaf, 
infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, 
landshövding Elisabeth Nilsson med flera får  
du vara med om en minnesvärd dag.

Läs hela programmet på  
www.trafikverket.se/banavag-invigning

OBS! Trafikpåsläppet startar cirka kl 15.00 i Motala,  
och sker sedan successivt söderut. Tänk på att det blir  
mycket trafik i både Motala och Skänninge denna dag.  
Välj om möjligt att inte ta bilen till centrum.

BanaVäg Motala–Mjölby – ny väg och nytt dubbelspår mellan Motala och 
Mjölby – förbättrar säkerheten och framkomligheten, och gör miljön till en 
vinnare. En satsning som bidrar till tillväxt och hållbar utveckling i regionen.

Arbetet i Lindholmsmotet går fortare än planerat, och innan 
årsskiftet släpps trafi ken på i det ombyggda motet – till 
nytta för trafi kanter, närboende och samhället. När den nya 
bron för Lundbyleden öppnats för trafi k ska omfattande 

 arbeten genomföras på lokalgatorna, bland annat ska ron-
dellen vid Myntgatan färdigställas. Tack för att du har över-
seende med att det blir stökigt under en period. Resultatet 
är en säkrare trafi kplats med mindre köer i rusningstrafi k.

www.trafi kverket.se/lindholmsmotet

– redan innan årsskiftet!– redan innan årsskiftet!
Det ombyggda Lindholmsmotet öppnas för trafi k

Kontakt
Johan Edin, Samordnande byggledare, 070-280 07 82, johan.edin@trafi kverket.se

www.trafi kverket.se/E22rinkabyholm

Välkommen till spadtag!

E22 delen förbi Rinkabyholm
Tid: Onsdag den 4 november 2015, kl 11:30
Plats: Hossmo BK, ”Rinkabyvallen”, 
Rinkabyholmsvägen i Kalmar

Program 
Tal 
Jens Möller, biträdande regionchef 
Trafi kverket Region Syd, hälsar alla välkomna.
Ulf Nilsson, regionstyrelsens orförande, Region Kalmar.
Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande, Nybro kommun.
Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun.
Spadtagsceremoni

Avslut 12:30

Varmt välkomna! Följ projektet via Byggdagboken 
som fi nns på vår webbplats!
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Vi söker
Geologtekniker, 
Stockholm

Driftchef, Gävle
Kommunikatör, Luleå

Vi är samhällsutvecklare som varje 
dag utvecklar och förvaltar smart 
infrastruktur. Vi gör det i samverkan 
med andra aktörer för att underlätta 
livet i hela Sverige.

www.trafikverket.se/jobb

Fredd en av oss  
i Trafikverket

Carin Rosell 
en av oss i Trafikverket

Vi söker
Geologtekniker, 
Stockholm

Driftchef, Gävle
Kommunikatör, Stockholm
Driftchef, Gävle
Kommunikatör, Göteborg
Driftchef, Gävle
Kommunikatör, Luleå

Vi är samhällsutvecklare som varje 
dag utvecklar och förvaltar smart 
infrastruktur. Vi gör det i samverkan 
med andra aktörer för att underlätta 
livet i hela Sverige.

www.trafikverket.se/jobb

Rekryteringsannonser

Informationen i rekryteringsannonserna ska ha ton-
vikten på den tjänst som Trafikverket söker. Därefter 
verksamhetsidén samt webbadress som hänvisning 
till mer information till utannonserad tjänst.  
Bilderna i annonserna ska kommunicera vår uppgift 
som samhällsutvecklare, till exempel genom att visa 
medarbetare i arbetssituationer eller bilder som visar 
på nyttan av det arbete vi utför, som allmänheten kan 
känna igen sig i. 

HR ansvarar för rekryteringsannonserna.

Lisa Bergman 
en av oss i Trafikverket

Vi söker
Geologtekniker, 
Stockholm

Driftchef, Gävle
Kommunikatör, Stockholm
Driftchef, Gävle
Kommunikatör, Göteborg
Driftchef, Gävle
Kommunikatör, Luleå

Vi är samhällsutvecklare som varje 
dag utvecklar och förvaltar smart 
infrastruktur. Vi gör det i samverkan 
med andra aktörer för att underlätta 
livet i hela Sverige.

www.trafikverket.se/jobb

Exempel på rekryteringsannonser
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Utställning

Förutsättningarna för mässor varierar från fall till 
fall. Därför går det inte att ta fram fasta regler för 
utformning av mässmontrar.

Det man ska tänka på är att använda de grafiska 
element som bygger Trafikverkets profil: logotyp, 
dekorelement, typsnitt, färger och bilder.

Trafikverkets mässmontrar ska vara ljusa, avskalade, 
renodlade och moderna. Vitt och rött är basfärger 
där Trafikverkets primärröda färg ska vara en tydlig 
avsändare.
  
Bilder ska vara profilerande för Trafikverket och  
passa till målgruppen för utställningen. Budskapet 
ska exponeras så att det framgår tydligt.

Tänk på helheten och utställningsmiljön i övrigt så att 
utställningen syns väl från olika håll och på långt håll. 

Det är viktigt att känna igen Trafikverket i utställ-
ningarnas formspråk. Ta gärna del av tidigare utställ-
ningar. 
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Roll-up

En roll-up är ett komplement till annan information. 
Den är till för att vi ska synas på håll och för att locka 
till sig mottagare. Därför ska informationen på en 
roll-up vara begränsad. För att tydligt visa att det är 
Trafikverket som kommunicerar, placerar vi alltid vår 
logotyp högst upp på en roll-up. Webbadressen ska 
alltid finnas med.

Att tänka på
• Formatet på roll up som vi använder har satsytan 

850x2 200 mm (+140 mm ska in i kassetten nere 
samt +10 mm fäste upptill). Här placeras också 
tryckort ca 5 cm nedanför satsytans nedre kant. 
Whitney Medium, 14/16 punkter. Se sidan som

 handlar om tryckort för beskrivning av tryckortens
 informationsinnehåll). 
• Placera alltid logotypen uppe till höger så att det 

syns att Trafikverket är avsändare.
•  Placera ingen text längre ner än cirka 300 mm 

från botten.

Återanvänd gärna stativen till en roll-up, men tänk på 
att använda samma stativmodell när flera ska placeras 
intill varandra, eftersom höjd och bredd kan variera.

Trafikverket 
– framtidens 
samhällsutvecklare

www.trafikverket.se

www.trafikverket.se/towardszero

In cooperation with:

www.trafikverket.se/hamnbanan

Eriksberg–PölseboEriksberg–Pölsebo
Hamnbanan, Göteborg 
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Profilprodukter och kläder

Som ett led i Trafikverkets arbete med att skapa en 
tydlig profil har vi ett sortiment av profilprodukter. 
Produkterna har till syfte att stärka bilden av Trafik-
verket och ska därför väljas med omsorg. 

Riktlinjen ”Användning av profilprodukter i Trafik- 
verket” tydliggör hur vi ska arbeta med profilprodukter 
och beskriver hur produkterna får användas – så att 
de stöttar mål och strategier för Trafikverkets varu-
märke och kommunikation.

Profilprodukter 
Logotypens storlek kommer att variera beroende på 
produktens storlek.  

Det är viktigt att mottagaren vet att gåvan kommer 
från Trafikverket. Komplettera gärna med ett kort 
med en enkel motivering till gåvan, där vår logotyp 
och vår profiltext finns tryckt. 

Profilkläder 
Profilkläder tillhandahålls för att användas i tjänsten. 
Det ska tydligt framgå att plagget tagits fram av Trafik-
verket och plagget ska uppfylla de krav Skatteverket 
ställer på arbetskläder. På Skatteverkets webbplats 
finns mer information om skattefria arbetskläder.

På Trafikverkets profilkläder ska Trafikverkets logotyp 
finnas med och vara placerad på en väl synlig plats. 
Ingen annan logotyp eller symbol får förekomma på 
våra profilkläder eller profilprodukter. Tänk alltid på 
att följa riktlinjerna för färger, typografi och frizon för 
logotypen när du ska beställa produkter eller kläder.

Profilmaterial finns att beställa på intranätet. 



Digitala medier
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Text på film

Filmer som visas ska ha en tydlig avsändare. I första 
hand använder vi huvudlogotypen. I andra hand 
använder vi vit logotyp mot primärröd tonplatta. Mer 
om logotypen finns att läsa i avsnittet Vår logotyp.

Trafikverkets logotyp ska visas centrerat i bild. Bilder 
finns att hämta på www.trafikverket.se/grafiskprofil. 
Är produktionen ett samarbete mellan flera aktörer 
ska detta framgå i löpande text. 

Skyltarna som visas i bild kan innehålla till exempel 
händelse, plats, datum, namn, titel, organisation eller 
arbetsplats. Rubriken skrivs med versaler, och plats, 
namn, titel och så vidare skrivs med gemener. Tonplat-
tan är i vitt, svart eller rött med opacitet 85 procent.
 
Vinjettbilden (Trafikverket) kan användas inlednings-
vis men alltid som avsändare. Vinjettbilden kan visas 
som en fast bild eller som rörlig sekvens. Trafikverket 

Förnamn Efternamn
Titel, Trafikverket

BOTNIABANAN
Invigning

Invigning Norra länken
Stockholm

I första hand använder vi huvudlogotypen.

I andra hand använder vi vit logotyp mot primärröd 
tonplatta.

ska alltid vara en tydlig avsändare i slutet på en film. 
Efter det kan produktionsbolag som producerat filmen 
presenteras i löptext.
 
Vid EU-finansierade projekt ska EU-logotypen finnas 
med. Kraven varierar mellan olika fonder, därför är 
det viktigt att ta del av den aktuella fondens specifika 
krav för film och rörlig media. Mer om EU-logotyper 
kan du läsa om i avsnittet EU-logotyp, sidan.



Sociala medier
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Sociala medier

Logotypen och dekorelementet ska alltid finnas med, 
i första hand med röd symbol och svart ordmärke. 
Övriga grafiska byggstenar kan också finnas med, 
om det finns utrymme. liksom övriga byggstenar i 
profilen där det finns utrymme att tillämpa dessa. 
Kanalens namn ska vara: Trafikverket och därefter 
projektnamnet. 

I det som kallas profilbild använder vi endast symbolen 
i logotypen på våra sociala kanaler. Profilbilden är 
symbolen på vit bakgrund, i rött utförande. Det är ett 
undantag från de regler som gäller för vår logotyp, det 
vill säga att det alltid ska vara en enhet  
med symbol och ordbild. Avsteget är nödvändigt 
eftersom vi ska vara tydliga avsändare i dialogen med 
allmänheten. 

Mer om Trafikverket i sociala medier finns beskrivet 
i riktlinjen ”Trafikverkets närvaro i sociala medier” 
(TDOK 2011:156).

Mallar med vår grafiska profil för kanalerna finns att 
hämta på www.trafikverket.se/grafiskprofil.

Trafikverket på Facebook Trafikverket på Youtube

Trafikverket på Instagram Trafikverket på Twitter



Skyltar, flaggor 
och fordon
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Fasad- och entréskyltar 

Skyltar ska följa både reglerna i Trafikverkets grafiska 
profil och de krav som ställs för att få ett bygglov. 
Utformningen av skyltarna bör hamna så nära den 
grafiska profilen som möjligt utifrån den specifika 
arkitektoniska miljön där skylten ska placeras. Målet 
är att Trafikverket på ett enhetligt och distinkt sätt 
gör det lätt för omvärlden att hitta Trafikverket, men 
anpassar sig till de värden som finns inbyggda i hus, 
dess omgivning eller i ett befintligt skyltsystem. 

Så långt det är möjligt ska Trafikverkets entré- och 
fasadskyltar utformas utifrån vår huvudlogotyp: den 
röda kronan med en svart ordbild i vårt specialritade 
typsnitt. Den ska produceras med en teknik som ger 
skylten fristående bokstäver och fristående symbol. 
För väggar som kräver en samlande fond bakom logo-
typen, utformas skylten med fristående bokstäver och 
fristående symbol monterade på en bakgrundsplatta. I 
undantagsfall utformas skylten som en ljuslåda i plåt. 
Lådan bör då lackas i en grå nyans. Om fasaden är 
mörk kan det vara lämpligt att göra en skylt där texten 
Trafikverket är vit.

Om flera resultatenheter finns i samma fastighet ska 
huvudlogotypen användas. Flera logotyper på samma 
fastighet ska inte förekomma. 

Avståndet till kanten på skylten ska minst motsvara 
riktlinjerna för logotypens frizon. Använd gärna mer 
yta runt om, eftersom det frigör logotypen bättre mot 
bakgrunden. Hänvisningar placeras under logotypen. 

Entré- och fasadskyltar bör produceras med en 
modern, kostnadse¥ektiv och miljöanpassad ljustek-
nik, till exempel LED-belysning, för att fungera även 
under dygnets mörka timmar.

Fasadskylt

Fasadskylt resultatenheter

Dörr- eller entréskylt med hänvisningarDörr- eller entréskylt med hänvisningar

Fasadskylt resultatenheter

Färjerederiet



Grafisk profil Trafikverket – 59

Byggskyltar

Vi bygger förbifart 
Jönköping Norra
Klart hösten 2020
www.trafikverket.se

Entreprenör

NCC och Skanska

Vi använder byggskyltar för att ge allmänheten 
insikt i och förståelse för våra drift eller anläggnings-
arbeten. Vi ska alltid informera omgivningen om 
vilket arbete som pågår och hur länge det beräknas 
pågå. Dokumentet ”Skrivråd för byggskyltar” (TDOK 
2013:0429) beskriver hur vi uttrycker oss i dessa 
sammanhang. Byggskyltar är obligatoriska.  
 
Trafiksäkerheten ska alltid beaktas när vi sätter upp 
skyltar. Tänk på att det krävs tillstånd för att sätta 
upp skyltar. Projektledaren ansvarar för att skyltar 
monteras och demonteras i rätt tid.

Färg, material och typsnitt
Trafikverkets skyltar är alltid röda. Informations-
skyltar görs i normalreflekterande reflexmaterial 
som är godkänt för vägmärken. Den röda färgen ska 
efterlikna PMS 485. Typsnitt är Whitney Semibold. 
Trafikverkets logotyp gestaltas enligt den grafiska 
manualen.

Två storlekar för olika hastigheter

Vid vägar med en skyltad hastighet 90 km/tim eller över:
• skyltbredd 3 000 mm
• texthöjd 200 mm (versaler) 145 mm (gemener).

Vid vägar med en skyltad hastighet lägre än 90 km/tim:
• skyltbredd 2 400 mm
• texthöjd 150 mm (versaler) 110 mm (gemener).

Under logotypen placeras informationen enligt 
exemplet till höger. Budskapet ska vara kort och 
koncist med hänsyn till trafiksäkerheten, men också 
enkelt att förstå för den som inte är insatt i projektet. 
Rådgör gärna med kommunikatören i projektet hur 

texten kan formuleras. Namn på entreprenörer och 
andra företag ska skrivas med samma typsnitt som 
övrig informationstext. Endast entreprenörer som 
utför ombyggnad ska finnas med på skylten och skrivs 
med samma typsnitt som övrig text. Andra logotyper 
än Trafikverkets förekommer endast då det gäller 
samarbeten. 

Mer information om samarbeten finns under avsnittet 
Samarbeten och projektsymboler och avsnittet EU-
logotyp.
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Skyltning vid byggarbetsplatser

Ibland kan det vara aktuellt att utöka skyltningen på  
en byggarbetsplats, det vill säga att sätta upp mer än 
de obligatoriska byggskyltarna. Skyltningen kan ha 
flera syften men huvudsyftet är att berätta för dem 
som passerar vad som pågår.

Grundprincipen är att skyltning ska vara trafiksäker 
och att trafikmiljön ska vara ren och tydlig. Budskap 
och utseende måste anpassas efter i vilken trafikmiljö 
man kommunicerar.  Är det en väg där man passerar i 
bil i 70 km/tim eller handlar det om en plats där man 
passerar på en gångväg och kan stanna till och läsa?

Entreprenören kan sätta upp sin logotyp på sina  
maskiner, baracker, och lyftkranar inom byggområdet. 
Utöver det syns entreprenörens namn på Trafikverkets 
byggskyltar, vepor och dylikt.

Den totala skyltningen kring och på byggarbetsplat-
sen ska godkännas av en kommunikatör på Trafikverket  
och utformas tillsammans med entreprenören. Bygg-
arbetsplatsens utformning följer samarbetsprincipen 
när det gäller omfattningen av entreprenörens utbred-
ning av sin logotyp eller grafiska profil. 

Utformningen av byggskyltarna följer Trafikverkets 
grafiska profil, men behöver inte vara i reflekterande 
material.  

NCC och Skanska
Entreprenörer

Ett samarbete med

TRAFIKSATSNING STOCKHOLM
En del av

Vi bygger förbifart 
Jönköping Norra
Klart hösten 2020
www.trafikverket.se

Exempel på byggskylt på byggplank mot allmänheten. Exempel på entréprenörens logotyp på byggbodar.
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Portabla byggskyltar

Portabla byggskyltar ska användas när entreprenörer 
utför kortsiktiga drift- och underhållsarbeten.  Skyl-
tarna ska användas vid arbeten som stör framkomlig-
heten och berör många trafikanter. Beslut om när och 
hur skyltarna ska användas, fattas av regional kom-
munikationsansvarig i samråd med projektledare för 
arbetet (och prövas av regional väghållningsmyndighet).

Skyltarna är till för att att visa att det är Trafikverket 
som ser till att arbetena blir genomförda. Om det finns 
särskilda skäl kan även entreprenörens namn synas 
(ingen logotyp) för att trafikanten ska veta vem man 
vänder sig till med frågor.

Direktiv
Skyltarna ska placeras utanför körbanan som infor-
mation innan man kommer fram till vägarbetsplatsen. 
De ska inte innehålla onödig information som till 
exempel ”Trafikverket informerar”. Skyltarna ska 
utformas enligt den grafiska profilen och tillverkas 
i normalreflekterande reflexmaterial. Texthöjd ska 
vara 150 mm (versaler) 110 mm (gemener).

När skyltarna placeras inom vägområdet krävs till-
stånd från väghållningsmyndigheten. 

Dokumentet ”Skrivråd för byggskyltar” (TDOK 
2013:0429) beskriver hur vi uttrycker oss i dessa  
sammanhang. 

Exempel på alternativa textformuleringar

• Beläggningsarbeten för bekvämare resa 
Klart juni 2017

• Arbete för bättre boendemiljö 
Klart 2017

• Förbättringsarbete för ökad komfort 
Klart 2017 
 

Beläggningsarbeten
för bekvämare resa
Klart juni 2017
www.trafikverket.se
Entreprenörer

NCC och Skanska
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Information: 

Ombyggnad av Hallsbergs bangård

2

2

3
1. Unt dit in ut nis nis dolorperat ero et, velis nonse   
dolobor tionsequat aliquipit veliqui tat iure eliqui eum 

2. Doloreetue velit, consenibh erit la feuis dipisi.

3. Gait, corerit la feugiat. Ut volor senibh endiamet lut ilit   
dolor ipis num qui tetue tatem digna atin utat. 

Unt dit in ut nis nis dolorperat ero 
et, velis nonse dolobor tionsequat 
aliquipit veliqui tat iure eliqui eum 
Doloreetue velit, erit la feuis dipisi.

Unt dit in ut nis nis dolorperat ero et, velis nonse dolobor tionsequat 
aliquipit veliqui tat iure eliqui eum Doloreetue velit, erit la feuis dipisi.
Unt dit in ut nis nis dolorperat ero et, velis nonse dolobor tionsequat 
aliquipit veliqui tat iure eliqui eum Doloreetue velit, erit la feuis dipisi.

Unt dit in ut nis nis dolorperat ero et, velis nonse dolobor tionsequat 
aliquipit veliqui tat iure eliqui eum oloreetue velit, consenibh erit la

Unt dit in ut nis nis dolorperat ero et, velis nonse 
dolobor tionsequat aliquipit veliqui tat iure eliqui 
eum oloreetue velit, consenibh erit la

Tidplan

Vill du veta mer?

www.trafikverket.se
0771-921 921 

Projektnamn
Unt dit in ut nis nis dolorperat ero et, velis nonse dolobor tionsequat aliquipit veliqui 
tat iure eliqui eum doloreetue velit, consenibh erit la feuis dipisi. Gait, corerit la 
feugiat. Ut volor senibh endiamet lut ilit dolor ipis num qui tetue tatem digna atin 
utat. Cum et, vel ut ad te commy nis adipissequat aut praestrud tissecte miniam 
quisis del delestrud delesed molore ea conulla corper sit, commod tinim vulla feui te 
Volestrud eumsan ero consectem velisit, sit ipsuscin ulputat velessequat. Te ea 
feumsandre dit augue tinci exerat.

Em quamcon sequatu msandignim zzriliquat.
Pute modo commolum nulputpat veliquat utpat, con hent adiam ea commy non velis 
diam qui ting ea feum at. Pisi. Amconse feum illa consectet alis nis nummy nonsent 
num zzrit ilit nim nulla augiat, quatet veril dolenibh ea facing enis am, sismodi 
onullaorper amure verit lum dol illuptat, volore exeriurem vel i te dolor aliquam, ver 
iureet, vent iusto odolore doluptat, si. Dolore feugiam commod tie te faccummy nim 
inciliquat, suscili quipsum sandit atuero dolortion hendre dolut num ipis nulluptatem 
dunt lorero consed tat volobore miniam zzrit luptatin ullutet ulla alis dolorero euisit 
venit aciduis eugait acipisciduis amconsequis aute magniat.

Ro odeletwisnonsequisadentadtietat, quiseuisnisent laacil

dolorefeumzzritnumsandignimdolobortisnullaorpersiblaconsed

temin euguemolorsi.Secommynonsequatiureminutinvendignis

nostoconsectetuecorpercinexerosdolorinexeratdoloreet,quat

Utrym

m

e f ör

inform

ation

om

byggprojektet

Utrym

m

e f ör

inform

ation om

byggprojektet

Informationsskyltar

En informationstavla ska på ett enkelt sätt förklara 
hur ett planerat byggprojekt kommer att påverka 
omgivningen under och efter projektet. Samtidigt ska 
informationstavlan tillsammans med andra infor-
mationsaktiviteter skapa tillit och trovärdighet för 
projektet. Tavlan ska också visa bilder på hur slutre-
sultatet kommer att se ut. 

Att tänka på
• Hur kommer det se ut under byggfasen?
• Hur är det tänkt att se ut när allt är klart?
• Hur ser tidplaneringen ut?
• Hur och var kan man få ytterligare information?

Olika delar som kan vara med på en informationstav-
la, presenteras i illustrationen till höger.

Grafisk utformning
På informationstavlor 
tillämpar vi vår gener-
ella grafiska profil med 
dekorelement, typografi i 
Whitney och Trafikverkets 
profilfärger.

Projektbeskrivning
Informationstavlor inleds 
med en allmän text om vad 
vi gör och nyttan med det.

Grafer och figurer
Använd gärna figurer 
och grafer för att illus-
trera budskap som kan vara 
komplicerade att beskriva i 
text, till exempel tidplaner, 
förändringar av bansträck-
ningar, omläggning av 
vägar eller gångbanor.

Kontaktinformation
Kontaktinformation och 
hänvisning till var man kan 
få fördjupad information 
bör anges på informations-
skyltar.

Hur kommer det att bli?
Om inte slutresultatet 
visualiserats på den stora 
bilden i mitten kan man 
komplettera med olika 
bildmontage.

Visualisering av bygg-
projektet
Intresset från allmänheten 
brukar främst handla om 
hur deras närmiljö kommer 
att påverkas under byggna-
tionen och hur slutresulta-
tet kommer att bli.
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Flaggor

Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra upp-
märksamhet vid speciella tillfällen, men har också 
ett stort symboliskt värde som bidrar till ökad känsla 
av festlighet och deltagande. Som myndighet flag-
gar Trafikverket för att visa närvaro, delaktighet och 
engagemang, till exempel med permanenta flaggspel 
framför ett kontor eller temporära flaggstänger på en 
driftplats. 

Trafikverkets flaggor ska ha färglogotyp med dekor-
element till vänster. Bakgrunden ska vara vit. Logoty-
pen ska placeras så att det blir balans mellan dekorele-
ment och logotyp. Det gör att storleken på logotyp och 
dekorelement varierar. 

När vi flaggar tillsammans med andra aktörer ska  
Trafikverkets flagga sitta på den första flaggstången. 
Om det är fler än två flaggstänger ska Trafikverkets 
flagga även sitta på den sista, om möjligt. 

När flera olika resultatenheter finns på gemensam plats 
ska Trafikverkets flagga med huvudlogotyp användas.

Svenska flaggan
Den svenska flaggan är en av de främsta symbolerna 
för Sverige och därmed för de demokratiska värdena 
som förenar oss – fred, frihet och respekt för mänskliga 
rättigheter. Trafikverket flaggar med svenska flaggan 
på allmänna flaggdagar och vid andra högtidliga till-
fällen. Andra dagar flaggar vi med vimpel.

Vid de tillfällen svenska flaggan hissas och halas gäller 
dessa tider: 1 mars–31 oktober hissas flaggan 08.00. 
1 november–28 februari hissas flaggan 09.00. Vid 
mörkrets inbrott halas flaggan. Vill man vid särskilda 

tillfällen ha flaggan hissad även efter att solen gått 
ned bör den vara belyst.

Trafikverkets flagga omfattas inte av samma regler 
som nationsflaggan. Därför finns det  inget som hindrar 
att Trafikverkets flagga är hissad dygnet runt. 

EU-flaggan
Trafikverket flaggar även med EU-flaggan. Även 
denna flagga kan vara hissad dygnet runt.

Utländska flaggor
Den svenska flaggan bör hissas samtidigt som de 
utländska och placeras på hedersplats. Vid flagg-
placering används begreppen ”heraldiskt höger” och 
”heraldiskt vänster”, det vill säga höger respektive 
vänster ur betraktarens synvinkel.

Flaggans storlek
Flaggans storlek härleds till höjden på flaggstången - 
flaggans längd bör vara en Ùärdedel av flaggstångens 
höjd. En 12 meter hög flaggstång bör ha en 3 meter 
lång flagga, en 10 meter flaggstång bör ha en 2,5 meter 
lång flagga och så vidare. 

Flaggregler
• En trasig flagga ska omedelbart repareras. Utsliten 

eller urblekt flagga ska omedelbart bytas ut. 
• Vid svenska högtider bör den svenska flaggan 

hissas. 
• Vid dödsfall ska den svenska flaggan flaggas på 

”halv stång”. Vid flaggning på halv stång ska 
flaggan först hissas i topp och därefter sänkas 
till lämplig höjd. På en fristående flaggstång bör 
flaggan sänkas till cirka två tredjedelar av flagg-
stångens höjd.
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Fordon

Trafikverkets fordon tillhandahålls för att användas 
i tjänsten. Fordon ska i första hand vara vita och pro-
fileras med huvudlogotyp som placeras på en obruten 
yta på framdörrarna, vågrätt och centrerad. Fordon 
som har bakläm eller annan bra exponeringsyta bak-
till ska förses med logotyp där, under förutsättning 
att ytan inte utsätts för hårt slitage. Webbadressen 
placeras på en ledig yta baktill.

Viktigt att tänka på
• Våra fordon är en uppmärksammad  

kommunikationsyta. 
• Byt ut gamla och slitna dekaler.
• Använd inga andra typer av dekaler eller budskap 

på fordonen.
• Tjänstebilar används enbart i tjänsten.

600 mm

www.trafikverket.se

www.trafikverket.se



Samarbeten
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Samfinansieringsprincipen

Ägare
När Trafikverket äger ett projekt till mer än 50 
procent, säger vi att Trafikverket är ”ägare”. Projektet 
kommunicerar med Trafikverket som avsändare och 
Trafikverkets färger, typsnitt, dekorelement, mönster 
och bilder.
 
Förare, upp till 50 procent
När Trafikverket är koordinator för ett projekt och 
äger det upp till 50 procent, kallar vi Trafikverket för 
”förare”. Trafikverket kommunicerar projektet med 
Trafikverket som avsändare och med Trafikverkets 
färger, typsnitt och dekorelement, men med projek-
tets eget namn i fokus.
 
Passagerare
När Trafikverket samarbetar med partner som äger 
projektet, säger vi att Trafikverket är ”passagerare”. 
Projektet använder ägarens avsändare och grafiska 
profil. Trafikverkets logotyp eller namn ska finnas 
med.

Projekt med olika aktörer
I de projekt där samfinansierings- eller samverkans-
principen inte är självklar i projektets kommunikation, 
kan profilrådet kontaktas för rådgivning eller också 
ska eventuella förslag presenteras för profilrådet som 
föredrar det för kommunikationsdirektören för beslut. 

Ägare, mer än 50 % Förare, upp till 50 % Passagerare, mindre än 
50 % 

Trafikverket utför och äger 
projektet till mer än 50 %

Trafikverket är koordinator 
för projektet 
 

Trafikverket i samarbete 
med annan partner som 
äger projektet

Trafikverket är avsändare Trafikverket är avsändare 
med projektets 
namn i fokus och 
samarbetspartners 
logotyper.

Ägaren är avsändare

Trafikverkets profil till  
100 %

Trafikverkets profil så 
långt det är möjligt

Ägarens profil

Exempel:
Trafikverket i samarbete   
med SL och  
Stockholms stad

Exempel: 
Uppsala resecentrum 
är ett samarbete mellan 
Trafikverket, Uppsala 
kommun och Jernhusen

Exempel:
SL i samarbete med 
Trafikverket
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Exempel på logoförhållande på en ensidig enhet där Trafikverket är förare

Exempel på logotypplacering i samarbeten där Trafikverket är passagerare

I samarbete med:

I samarbete med:

Alla placeringar av logotyper utgår från Trafikverkets 
generella riktlinjer för placering av logotyp som 
beskrivs på sidan – Placering av logotyp. 

Ägare och förare
Samarbetspartnernas logotyper placeras längst ner 
till vänster på ensidiga enheter. På enheter med en 
baksida placeras samarbetspartnernas logotyper 
längst ner till höger. Samarbetsförklaringar ska alltid 
placeras ovanför samarbetspartners logotyper. Det 
går också att skriva ut samarbetsparternas namn. 

En samarbetsförklaring kan utformas som exemplet 
till höger visar. Typsnittet är Whitney Book. För att 
balansera samarbetspartnernas logotyper placeras ett 
streck under samarbetsförklaringen. På byggskyltar 
används inte strecket.

Passagerare 
När Trafikverket samarbetar med någon annan 
partner som äger projektet utformas informationen 
utifrån samarbetspartnerns grafiska profil. Trafikverket 
vill då få med sin logotyp och en text om att vi är en 
samarbetspartner.

Logotypplacering i samarbeten
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Broschyrexempel vid samfinansiering

Förstasida som förare Förstasida som passagerare

I samarbete med:Ett samarbete med:

Projektnamn

Projektnamn

Baksida som förare Baksida som passagerare

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.

www.trafikverket.se

Förare
När vi samarbetar med andra och har rollen som 
förare, följer vi så långt det är möjligt Trafikverkets 
grafiska profil.

På en broschyrframsida kan Trafikverkets logotyp 
placeras längst upp eller längst ner till höger. På 
baksidan placerar vi vår logotyp längst ner till vänster 
tillsammans med avsändarinformationen. Samarbets-
partnernas namn eller logotyper placeras också på 
baksidan, längst ner till höger, under ett streck med 
en samarbetsförklaring.

Namnet på samarbetet (projektet) lyfts fram och pla-
ceras exempelvis längst upp till vänster på framsidan 
av broschyren. 

Projektet har möjlighet att använda Trafikverkets 
bilder och illustrationer, eller kan ta fram egna.  

Passagerare
När vi samarbetar med andra och har rollen som pas-
sagerare följer projektet samarbetspartnerns grafiska 
profil. 

Vi ska se till att Trafikverkets logotyp finns med på 
ett tydligt sätt i kommunikationen runt projektet. I 
en broschyr bör vår logotyp eller namn placeras på 
lämpligt ställe som harmonierar med övrig avsända-
rinformation. Det kan till exempel vara på baksidan 
tillsamman med en samarbetsförklaring. 



Grafisk profil Trafikverket – 69

A²sch- och skyltexempel vid samfinansiering

Exempel som förareNär vi samarbetar med andra och har rollen som 
förare, följer vi så långt det är möjligt Trafikverkets 
grafiska profil, och specifikt riktlinjerna för de enhe-
ter som ska användas i projektet.

Projektet har Trafikverket som avsändare och använ-
der Trafikverkets färger, typsnitt och dekorelement. 
Projektet får lyfta fram sitt eget namn och låta det stå 
i fokus och kan använda egna bilder. 

Trafikverkets logotyp dominerar och samarbetspart-
nernas logotyper spelar en underordnad roll, även om 
det tydligt ska framgå att de är partner i samarbetet. 

På ensidiga skyltar placeras Trafikverkets logotyp 
överst, centrerat med en storlek som täcker 80 procent 
av ytan. Samarbetspartnernas logotyper placeras 
under informationen i det röda fältet, under en samar-
betsförklaring. Eventuella entreprenörer nämns vid 
namn, men aldrig med logotyp. 

På ensidiga a¯scher placeras Trafikverkets logotyp 
längst upp eller längst ner till höger. Samarbetspart-
nernas namn eller logotyper placeras längst ner till 
vänster, under ett streck med en samarbetsförklaring. 
Om Trafikverkets logotyp placeras högst upp till höger, 
kan projektet webbadress placeras längst ner till höger. Ett samarbete med

www.trafikverket.se/uppsalaresecentrums

Ga. Ignis distiberio esequam id et, consene solorpore ilibeaque licatem porepra taspicium restiis 
torrovit quiam faceariscia ducit veni nos niendi o�citius.

Aximi conempor susanderatem fugit omnit qui utempor eiusciis porero qui vollorese ilibuscime 
pratum fugiae lit aut plabor si alia volorpos nobit derspero dellaut aut endis doloruptiur res aute 
landam quatemos nonse nossuntio. Ut veleseq uiaspe dem sim excessit vendant labo. Nempore, 
conseque vent rersper untemporitet moluptat

 

Uppsala  
resecentrum

Exempel som förare

NCC och Skanska
Entreprenörer

Ett samarbete med

TRAFIKSATSNING STOCKHOLM
En del av

Vi bygger förbifart 
Jönköping Norra
Klart hösten 2020
www.trafikverket.se
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Samverkansprincipen

Samverkansprojekt
Samverkansprojekt består av flera aktörer som utför 
arbeten med ett gemensamt syfte och mål. Aktörerna 
finansierar sin egen del i projektet och kommunicerar 
med allmänheten i vissa fall gemensamt och i andra 
fall enskilt.

När Trafikverket kommunicerar ett projekt till allmän-
heten är det viktigt att tydliggöra i vilket större sam-
manhang projektet ingår. Vid dessa tillfällen tillämpar 
vi samverkansprincipen. 

Samverkansprincipen har sitt fasta utseende och det 
är ingen symbol eller logotyp utan endast uttryckt i 
text enligt exempel till höger. 

Principen har ett grafiskt neutralt uttryck som kan 
adderas och tillämpas i Trafikverkets samtliga kom-
munikationskanaler. 

Projekt med olika aktörer
I de projekt där samfinansierings- eller samver-
kansprincipen inte är självklar i projektets kommu-
nikation, kan profilrådet kontaktas för rådgivning. 
Alternativt kan eventuella förslag presenteras för 
profilrådet som föredrar det för kommunikations-
direktören för beslut.

Ägare 100 %

Trafikverket utför och äger 
projektet till 100 % som är 
en del i ett sammanhang 
med andra aktörer med 
gemensamt mål. 

Trafikverket är avsändare i 
kommunikationen som rör 
Trafikverkets projekt.

Trafikverkets profil till  
100 % med samverkans-
principen adderad.

En del av
PROJEKTNAMNET I VERSALER
Beskrivande text, typ profiltext, om projektet. Bakgrund till 
varför det pågår. Hur det utförs och nyttan med det. Beskri-
vande text, typ profiltext, om projektet. Varje organisation 
tillämpar sitt eget kommunikationstypsnitt i denna markör. 

En del av
PROJEKTNAMNET I VERSALER

Principens fasta uttryck i dess två varianter
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Grafisk tillämpning av samverkansprincipen 

I annonser, rollups, vepor och utställningsskärmar  
tydliggör vi kopplingen till samverkansprojektet  
genom att lägga till samverkansprincipen.

I informationsblad, a¯scher, och andra typer av tryck-
saker placeras principen på valfri lämplig plats, endast 
med text.

På byggskyltar kommunicerar vi ”En del av” därefter 
projektnamnet i text, men ingen övrig text.

Skissexempel med samverkansprincipen

NCC och Skanska
Entreprenörer

Ett samarbete med

TRAFIKSATSNING STOCKHOLM
En del av

Vi bygger förbifart 
Jönköping Norra
Klart hösten 2020
www.trafikverket.se
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Projektsymboler

Precis som vid val av bilder är det viktigt att valet av 
illustrationer är genomtänkt. En illustration är en 
visualisering i form av en skiss, ritning eller grafisk 
figur, som är tänkt att förstärka, förtydliga eller rama 
in det budskap som förmedlas i text. Även vid val av 
illustration är det viktigt att tänka på tonalitet, känsla 
och budskap. I samklang med våra värderingar ska de 
väcka målgruppens nyfikenhet och bidra till att göra 
vår vision, våra värderingar och verksamheten mer 
tydlig.

En illustration ska inte resultera i en projektsymbol 
och konkurrera med Trafikverkets logotyp. Den ska 
ses som ett komplement till budskapet och vara klart 
underordnad logotypen.

Trafikverket ska aldrig ta fram projektsymboler
Den generella regeln är att det alltid är Trafikverket 
som är avsändare i all kommunikation. Vi vill skapa 
en direkt association mellan all vår verksamhet och 
Trafikverket, oavsett om den är stor eller liten,  lokal 
eller rikstäckande. Regeln gäller med andra ord obe-
roende av målgrupp, projekt eller plats. Därför tar vi 
aldrig fram några projekt- eller verksamhetssymboler.

En egen projektsymbol förvillar snarare än förstär-
ker intrycket och konkurrerar med Trafikverket om 
uppmärksamheten som avsändare. En projektsymbol 
innebär i samtliga situationer en omväg till avsända-
ren och ger lätt intrycket att Trafikverket inte litar 
på budskapet eller styrkan och tydligheten i sin egen 
identitet.

När vi driver särskilda informationsprojekt riktade 
till allmänheten eller till specifika målgrupper skapas 
uppfattningen hos mottagaren genom innehållet, ton-
läget och trovärdigheten i vår information.  
Trafikverket är en garant för att det är seriös och 
viktig information, och det visar vi tydligast genom 
en enhetlig, samstämmig grafisk profil. Våra egna 
projekt använder Trafikverkets grafiska profil till 100 
procent, och huvudfärgen är röd. Projektet lyfter fram 
namnet på projektet och kan addera en komplement-
färg från Trafikverkets färgpalett. Våra projekt blir 
ändå snabbt kända under sina naturliga namn som 
oftast är geografiska och beskrivande.

För projektsamarbeten med andra aktörer, se avsnittet 
om samarbeten.



 Powerpoint,
tabeller och diagram
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5 2011-04-10

Rubrik för presentation 28 pkt

Erfero molorem nus, adic tem non aligene
caeptatisque nonseque. Es aut volorep erupta
voloreicae erempos sit. Sapiendis porerem aut et.

Inci to est se comnim harunt doloressunto. Uptas
distrum et rae vendelecatum inum.

Trafikverket i bilder

28 pktRubrik för presentation 284 2011-04-10

Rubrik för presentation 28 pkt

• Erfero molorem nus, adic tem non. 
• aligene caeptatisque nonseque.
• Es aut volorep erupta voloreicae erempos sit.
• Sapiendis porerem aut et.
• Inci to est se comnim harunt doloressunto.
• uptas distrum et rae vendelecatum inum.

6 2011-04-10

Rubrik för 
presentationen

2 2011-04-10

Rubrik för presentation Trafikverket 28 pkt

• Erfero molorem nus, adic tem non pro corum aspe labo. 
• Obis dolest officiam aligene caeptatisque nonseque.
• Es aut volorep erupta voloreicae erempos sit.
• Sapiendis porerem aut et.
• Inci to est se comnim harunt doloressunto di accae ea.
• Omni voluptas distrum et rae vendelecatum inum.

Presentationer i Powerpoint ska fungera som ett kom-
plement till en muntlig presentation. Tänk på följande:
•  Ha inte för mycket information på varje bild.
•  Dela upp omfattande information på flera bilder 

med en inledande eller avslutande översiktsbild.
•  Undvik versal text, som minskar läsbarheten.
•  Var sparsam med kursivering och understrykning.

Presentationsmall finns att hämta i O¯ce och på 
www.trafikverket.se/grafiskprofil.

Powerpoint

Exempel på presentation med text och bilder 

Presentationsmallar

Presentationsmallar i olika format
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Diagram
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Ett diagram är en grafisk visualisering som syftar 
till att förenkla och tydliggöra si¥eruppgifter. Vi ska 
därför inte komplicera dessa illustrationer med för 
mycket dekorativa e¥ekter.

I första hand bör dessa tre diagram användas: stapel-
diagram, cirkeldiagram och linjediagram. För listor 
kan tabeller användas. Använd Trafikverkets färg-
palett, i första hand färgtema Solnedgång och Stad. 
Toningar av färger kan också användas i diagrammen 
och tabellerna. Dock tonar vi aldrig färgerna i färgte-
mat Solnedgång.

Kombinationen av färger är mycket viktig. Undvik att  
använda många olika färger i ett diagram. 

Genom att använda en eller två närliggande färger 
och toner av dessa skapas ett lugnt intryck. Valet av 
färger för diagrammen bör anpassas så att de passar 
eventuella andra färger på samma sida.

För att personer med nedsatt synförmåga alltid ska 
kunna uppfatta diagrammen är det viktigt att angräns-
ande färger håller god kontrast; en mörk och en ljus 
ton kan mötas men inte två mörka eller två ljusa. 
Färgmöten som vi helt undviker är grönt och rött 
eftersom de inte uppfattas av personer med röd–grön  
färgblindhet. Diagrammet ska också vara utformat så 
att det går att läsa utan att enbart förlita sig på färger.

När Trafikverket bedöms med andra i jämförande dia-
gram ska Trafikverkets färg alltid vara i 100 % medan 
den jämförda parten ska vara i en ton av cirka 50 %.

•  Stödlinjer, si¥ror och rubriker ska vara svarta.
•  Rubriker sätts i Whitney/Arial Bold 10 pt,  

underrubriker i Whitney Book/Arial 7 pt.
•  Si¥ror sätts i Whitney Book/Arial 7 pt
• Si¥ror står till vänster om diagrammet, men är  

högerställda
•  Stödlinjer är minst 0,3 pt.
•  Stapelbredden är minst 3 mm, med minst  

1 mm mellanrum mellan varje par.
•  Tjockleken på linjer i linjediagram är minst 2 pt.
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Tabeller

Miliatquibus ut labo
2006 2007 2008 2009

Mos sume 24,4 8,9 16,0 21,6

Nam ipsuntiscil ma 10,5 12,5 8,3 95,3

Ut veratqui 13,2 25,3 15,0 36,1

Udant o�cae voluptat 7,2 22,5 5,5 21,9

Lat late porem -10,2 2,6 21,8 -4,8

Ut veratqui 9,9 5,3 12,2 7,5

Cullat aut mos - - 0,2 1,9

Velest et alibusa - - - 1,3

Voluptat quia 65,3 95,3 105,3 99,2

Optatibus exeribus -12,0 -21,8 -0,8 1,6

Dignam quiamet 3,3 5,6 7,6 11,3

2006 2007 2008 2009

Mos sume 24,4 8,9 16,0 21,6

Nam ipsuntiscil ma 10,5 12,5 8,3 95,3

Ut veratqui 13,2 25,3 15,0 36,1

Udant o�cae voluptat 7,2 22,5 5,5 21,9

Lat late porem -10,2 2,6 21,8 -4,8

Ut veratqui 9,9 5,3 12,2 7,5

Cullat aut mos - - 0,2 1,9

Velest et alibusa - - - 1,3

Voluptat quia 65,3 95,3 105,3 99,2

Optatibus exeribus -12,0 -21,8 -0,8 1,6

Dignam quiamet 3,3 5,6 7,6 11,3

Miliatquibus ut labo
2006 2007 2008 2009

Mos sume 24,4 8,9 16,0 21,6

Nam ipsuntiscil ma 10,5 12,5 8,3 95,3

Ut veratqui 13,2 25,3 15,0 36,1

Udant o�cae voluptat 7,2 22,5 5,5 21,9

Lat late porem -10,2 2,6 21,8 -4,8

Ut veratqui 9,9 5,3 12,2 7,5

Cullat aut mos - - 0,2 1,9

Velest et alibusa - - - 1,3

Voluptat quia 65,3 95,3 105,3 99,2

Optatibus exeribus -12,0 -21,8 -0,8 1,6

Dignam quiamet 3,3 5,6 7,6 11,3

Tabellerna ska endast innehålla två färger. Standard-
tabellen har en bakgrund med tonade och vita fält, 
alla minst 3,5 mm höga. Ytterligare linjer eller boxar 
runt text och fält bör undvikas. Vid behov av större 
textstorlek ska höjden på fälten justeras så att de 
matchar textstorleken.

•  Texten sätts i Whitney Book, 7 pt (eller större om 
så behövs). Text som ska framhävas sätts i Bold 
eller Book Italic.

•  Texten ska vara svart. Bakgrunden ska vara 25 % 
av någon av Trafikverkets färger. Om svart an-
vänds som bakgrund ska den vara 10 %. 

• Si¥ror i tabeller ska vara högerställda.
•  Tabeller kan även användas för text med olika 

storlek på rutorna. Se exempel till höger.
•  Vid negativa (vita) texter bör Whitney Bold  

användas.

För att personer med nedsatt synförmåga alltid ska 
kunna uppfatta tabellerna är det viktigt att text mot 
färgplattor håller god kontrast. Färgmöten som vi helt 
undviker är grönt och rött eftersom de inte uppfattas 
av personer med röd–grön färgblindhet. Tabellerna 
ska också vara utformade så att de går att läsa utan att 
enbart förlita sig på färger.

Nequi od ea essequatio 
omnis as vel eum nis.

Totatia dicaborest mo erum que nissi que 
velluptas quatis dolorro remporporro 
coratemped modianto.

Discid eiciatusapid 
excerror sam volorem 
fuga .

Tem et im et distio voleni ducia etus re ver-
cium vit ium remporum hiligni hilit, cusciis 
alitis sinctur.

Nequi od ea essequatio 
omnis as vel .

Totatia dicaborest mo erum que nissi que 
velluptas quatis dolorro remporporro 
coratemped modianto.



Kontorstryck
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Trafikverket
Gatunamn 17
123 45 Staden
Tel: 0771-921 921
Fax: 031-635 270

Namn Namnsson-Namnsson
Titel
Enhet
namn.namnsson-namnsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 55 37
Mobil: 070-259 87 07

Visitkort

www.trafikverket.se

Uppgifter på våra visitkort
Personliga: namn, titel (benämningen på den befatt-
ning man har i Trafikverkets tjänst), e-post, direkt-
telefon. 
Kontaktuppgifter: Trafikverket, verksamhetsområde 
eller central funktion, avdelning eller sektion (den 
information som säger mottagaren mest), postadress, 
besöksadress, webbadress, telefonväxel.
Format: 90x55 mm.

Visitkort beställer du via Trafikverkets intranät.  
För mer information, kontakta oss på e-post  
grafiskform@trafikverket.se.

Trafikverket
Delegationen 
för sjöfartsstöd
Box 12333
123 45Staden
Tel: 0771-921 921
Fax: 031-635 270

Besöksadress:
Gatunamn 15

Namn Namnsson-Namnsson
Titel
Enhet
namn namnsson-namnsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 55 37
Fax: 031-15 80 85www.trafikverket.se

Exempel på visitkort 

Exempel på visitkort med besöksadress
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Korrespondenskort/noteringsblock

Trafikverket
Gatunamn 17
123 45 Staden
Tel: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Uppgifter på våra korrenspondenskort
Kontaktuppgifter: postadress, besöksadress, webb-
adress, telefonväxel. På de personliga korten ska det 
även finnas namn, titel det vill säga (benämningen på 
den befattning man har i Trafikverkets tjänst), enhet, 
e-postadress och direkttelefon.  

Format: A6, 105x148

Korrespondenskort/noteringsblock beställer du via 
Trafikverkets intranät. 

För mer information, kontakta oss på e-post  
grafiskform@trafikverket.se.

Trafikverket
Box 12345
123 45 Staden
Tel: 0771-921 921
Fax: 031-635 270

www.trafikverket.se

Namn Namnsson
Titel
Enhet
namn.namnsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 55 37
Fax: 031-15 80 85

Exempel på personligt kort/blockExempel på kort/block
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Kuvert

c4 kuvert

c5/e65 kuvert

c4 kuvert

c5/e65 kuvert

Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg

Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg

Obligatoriska uppgifter
Kontaktuppgifter: postadress
Format: C4, C5, C6, S65
Papper: Scandia eller motsvarande. Självhäftande 
kla¥, alternativt fukthäftande kla¥.

781 89  Borlänge
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Färdiga Wordmallar finns framtagna. Wordmallar 
finns att hämta i arbetsrum och O¯cepaketet.

Typografi och storlek
Rubrik 1: Arial Regular 16/ 18 pt
Rubrik 2: Arial Bold 14/16 pt
Rubrik 3: Arial Regular 10/13 pt
Brödtext: Georgia Regular 10/13 pt
Punktlista: Georgia Regular 10/13 pt
Citat: Georgia Italic 10/13 pt 
 

PM
Ärendenummer Dokumentdatum
[Ärendenummer] 2012-10-23
Projektnummer Sidor
[Projektnummer] 1(1)

Trafikverket
Sundsbacken 3
971 25 Luleå
Besöksadress: Sunsbacken 2-4

Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Namn Namnsson
Xxx
Direkt: 0771-821 821
Mobil: 070-111 22 33
namn.namnsson@trafikverket.se
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Namn Namnsson Kopia till:

Namn Namnsson

Dokumentexempel på hur ett PM kan se ut

Tatis aut repernam lam, nessectata pore accupicil iumenda qui id quis acepel illectio. Tus, 
comniendest et, vendemoloria doloresti ut atustis expero dionece aquatem vellam, unt et, 
consect atumqui aut laborume reium que cor repta vendelestiis quist odipsam sunt ad quis 
rendam hillesto es idus soluptam eicipsam esediantis et eserum ex eictecto que volupta testrum 
ipid etur?

Aximus ratibus dolliquatur, cor aut aliquis undignam et molumque qui doluptus iust, omnisque dolesectur, con 
peraerum ideles eost pro te volum doluptatur abo. Ut fugit am eum lia dolorerferum fuga. Onsequam est, ut 
volorum, quam, tem dis ipsum et quodis voluptat intestiost vit la quiatquatur, coriorit eos dist, si alis sit odissit 
modi desti vent ut ium fugia ea voluptatia suntiustis esto volore, simossin est, voluptio. Olor as assimin ctureribus, 
quamusam debit et mo blaut vel iunt am quodion parchicid moditasi blabores modi ipsam, occum aliquid elitatur? 
Millam, nate odis min re nam quibustibus esseque latquam volorios et ad molestr uptusam, coremquo desci odio 
conem quaspic aborrum re delit ut officto corro esti in pore prendic iusapid eriberum arum labor am quatem eius 
disit mo oditi bearum fugia eaturiorrum voluptatem etur, omnim nonsequis ario. Nequi comnisquod maximi, 
autemodicil il es debis in reicimetur? Equodigentia dolores re vero beatia quae esequae consequias eosapidi ut am 
ipis as sectore rumendam exerum is mil iurempor sequoditas aperatiis sitatemo cus earchilitem rerci dolorrum 
quam non cus plaboriae cullandaeste vere, volesse dolore et que latibus alitatem nihit eiusand ebissin nobis ut 
volum re sus est adis ipicium ipiet quibus molorunt, ommosande officto beraestem am quo verci dis ulpa corepe 
prerum est quibust, totatem olorect oratinc itemqui corio. Itas quati beribus a sitata que mi, ut aboremo 
occulparitas acest, solentur alit voluptu restius rene posapie ndenimillab inctaquam que simus, optaere quo quatis 
atet, eiume videria delesci mperferum fuga. At.

PM

Wordmallar

Ärendenummer Dokumentdatum  
1234 2012-10-01 
Ert ärendenummer Sidor 
Exempel 1(1) 
 

Trafikverket 
Rödavägen 1 
781 89 Borlänge 
Besöksadress: Rödavägen 1 
 

Texttelefon: 0243-750 90 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Namn Namnsson 
Nnn 
Direkt: 0771-921 921 
namn.namnsson@trafikverket.se 
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Namn Namnsson Kopia till: 
Namn Namnsson 

Ett exempel på hur brev kan se ut 
Lit odis ad que prem. Issus, corion corum etur aute non nonse veni dolorae quam aut voluptame velis 
nonsendae dollab inum vit ut voluptas eos ea volorep ererundel iust, qui sum quisciassi aut porios ipiet 
estiorum fugia corpor ari qui con coneseq uidunt. 
Untur, volorenis delenti cor acestrundit et et eicimax imporeped quamet apiduntia is pores et, utem utae 
nectat fugitatem asit aut aut et volore, solupta este sume imentur? Qui ommolorisi aut modis debit unt ra 
volumquam voloria quam fugiti am is magnatus repe persped mo temperum quas eatiatur abor atur maio. 
Acit pore is qui nam culliqu idelecte voloren isciaerfero et laborro riosape liquiatum et que es sum lab 
inimusa pedita peresed que perferepe doluptatur magnim ratus prerspedi con eum ea nobis ad eserum abo. 
Usani blaccum fugitib erovitas ab ipsa non coneserferem que mincide ntores quam niassit repeditatium 
eni ipiciis cipsus, sequi delibus eiuntemquis maxim doluptatione esto magnim et essit dit, verum latur, si 
dolorio consequ atius. 
Harioreped modipsa ndusda quideliquis elibusa sit quo to explis inctur ad quibusdam, versperio. Et eium 
quissitio et venda quati iundamus as ea ne dolles nemque net fuga. Nem adit ut parchil imoluptatur? 
Illigni dolorum sunt magnam fuga. Natin pori doluptatas pore cum incturem nihiliquias sequatemquo 
oditem ium incil ipsant fugias se est restotate si imintin ex eum comnis remoluptae expernamus. 
Natur aut haribusdaere essumque venimet volori dis est, tem escipsum diatur sed quossin ctionse ipsunt 
aliscimet odia quatinc tatur? 
Udit reperitius rectiis quae di to coneture conseditatur sam, sam as sunt. 
Ibus. Faci dolenectat. Tiate into blaces endigent, nus iliqui berferum ut aut aut volorehento di cum re 
velique eic to erae occuptatius molessi magnisquiat que modipsam atem quid quas aut re alit laborib 
usdaes sint quia as volumqui culparundae. Itaturi aturem dit plis arum volesequatur moluptur sum quae 
volest aspe consequodit fugia vel ipsae laci ditaepernam voluptatius mil et quassita dolupta nonsequae 
quatiis nonse sequas re soloris volore niendes truptatem reiciun torrum dolupta temquam et pos dendit et 
eaquia ab imagniam fugitatur?  

 

Brev

Rödavägen 1
781 89 Borlänge
Besöksadress: Rödavägen 1

Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Nnn
Direkt: 0771-921 921
namn.namnsson@trafikverket.se

Ärendenummer Dokumentdatum
1234 2012-10-01
Ert ärendenummer Sidor
Exempel 2(2)

Trafikverket
Rödavägen 1
781 89 Borlänge
Besöksadress: Rödavägen 1

Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Namn Namnsson
Nnn
Direkt: 0771-921 921
namn.namnsson@trafikverket.se
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inimusa pedita peresed que perferepe doluptatur magnim ratus prerspedi con eum ea nobis ad eserum abo. 
Usani blaccum fugitib erovitas ab ipsa non coneserferem que mincide ntores quam niassit repeditatium 
eni ipiciis cipsus, sequi delibus eiuntemquis maxim doluptatione esto magnim et essit dit, verum latur, si 
dolorio consequ atius.
Harioreped modipsa ndusda quideliquis elibusa sit quo to explis inctur ad quibusdam, versperio. Et eium 
quissitio et venda quati iundamus as ea ne dolles nemque net fuga. Nem adit ut parchil imoluptatur? 
Illigni dolorum sunt magnam fuga. Natin pori doluptatas pore cum incturem nihiliquias sequatemquo 
oditem ium incil ipsant fugias se est restotate si imintin ex eum comnis remoluptae expernamus.
Natur aut haribusdaere essumque venimet volori dis est, tem escipsum diatur sed quossin ctionse ipsunt 
aliscimet odia quatinc tatur?
Udit reperitius rectiis quae di to coneture conseditatur sam, sam as sunt.
Ibus. Faci dolenectat. Tiate into blaces endigent, nus iliqui berferum ut aut aut volorehento di cum re 
velique eic to erae occuptatius molessi magnisquiat que modipsam atem quid quas aut re alit laborib 
usdaes sint quia as volumqui culparundae. Itaturi aturem dit plis arum volesequatur moluptur sum quae 
volest aspe consequodit fugia vel ipsae laci ditaepernam voluptatius mil et quassita dolupta nonsequae 
quatiis nonse sequas re soloris volore niendes truptatem reiciun torrum dolupta temquam et pos dendit et 
eaquia ab imagniam fugitatur? 
Lit odis ad que prem. Issus, corion corum etur aute non nonse veni dolorae quam aut voluptame velis 
nonsendae dollab inum vit ut voluptas eos ea volorep ererundel iust, qui sum quisciassi aut porios ipiet 
estiorum fugia corpor ari qui con coneseq uidunt.
Untur, volorenis delenti cor acestrundit et et eicimax imporeped quamet apiduntia is pores et, utem utae 
nectat fugitatem asit aut aut et volore, solupta este sume imentur? Qui ommolorisi aut modis debit unt ra 
volumquam voloria quam fugiti am is magnatus repe persped mo temperum quas eatiatur abor atur maio. 
Acit pore is qui nam culliqu idelecte voloren isciaerfero et laborro riosape liquiatum et que es sum lab 
inimusa pedita peresed que perferepe doluptatur magnim ratus prerspedi con eum ea nobis ad eserum abo. 
Usani blaccum fugitib erovitas ab ipsa non coneserferem que mincide ntores quam niassit repeditatium 
eni ipiciis cipsus, sequi delibus eiuntemquis maxim doluptatione esto magnim et essit dit, verum latur, si 
dolorio consequ atius.
Harioreped modipsa ndusda quideliquis elibusa sit quo to explis inctur ad quibusdam, versperio. Et eium 
quissitio et venda quati iundamus as ea ne dolles nemque net fuga. Nem adit ut parchil imoluptatur? 
Illigni dolorum sunt magnam fuga. Natin pori doluptatas pore cum incturem nihiliquias sequatemquo 
oditem ium incil ipsant fugias se est restotate si imintin ex eum comnis remoluptae expernamus.
Natur aut haribusdaere essumque venimet volori dis est, tem escipsum diatur sed quossin ctionse ipsunt 
aliscimet odia quatinc tatur?
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Namn Namnsson Kopia till: 
Namn Namnsson 

Ett exempel på hur brev kan se ut 
Lit odis ad que prem. Issus, corion corum etur aute non nonse veni dolorae quam aut voluptame velis 
nonsendae dollab inum vit ut voluptas eos ea volorep ererundel iust, qui sum quisciassi aut porios ipiet 
estiorum fugia corpor ari qui con coneseq uidunt. 
Untur, volorenis delenti cor acestrundit et et eicimax imporeped quamet apiduntia is pores et, utem utae 
nectat fugitatem asit aut aut et volore, solupta este sume imentur? Qui ommolorisi aut modis debit unt ra 
volumquam voloria quam fugiti am is magnatus repe persped mo temperum quas eatiatur abor atur maio. 
Acit pore is qui nam culliqu idelecte voloren isciaerfero et laborro riosape liquiatum et que es sum lab 
inimusa pedita peresed que perferepe doluptatur magnim ratus prerspedi con eum ea nobis ad eserum abo. 
Usani blaccum fugitib erovitas ab ipsa non coneserferem que mincide ntores quam niassit repeditatium 
eni ipiciis cipsus, sequi delibus eiuntemquis maxim doluptatione esto magnim et essit dit, verum latur, si 
dolorio consequ atius. 
Harioreped modipsa ndusda quideliquis elibusa sit quo to explis inctur ad quibusdam, versperio. Et eium 
quissitio et venda quati iundamus as ea ne dolles nemque net fuga. Nem adit ut parchil imoluptatur? 
Illigni dolorum sunt magnam fuga. Natin pori doluptatas pore cum incturem nihiliquias sequatemquo 
oditem ium incil ipsant fugias se est restotate si imintin ex eum comnis remoluptae expernamus. 
Natur aut haribusdaere essumque venimet volori dis est, tem escipsum diatur sed quossin ctionse ipsunt 
aliscimet odia quatinc tatur? 
Udit reperitius rectiis quae di to coneture conseditatur sam, sam as sunt. 
Ibus. Faci dolenectat. Tiate into blaces endigent, nus iliqui berferum ut aut aut volorehento di cum re 
velique eic to erae occuptatius molessi magnisquiat que modipsam atem quid quas aut re alit laborib 
usdaes sint quia as volumqui culparundae. Itaturi aturem dit plis arum volesequatur moluptur sum quae 
volest aspe consequodit fugia vel ipsae laci ditaepernam voluptatius mil et quassita dolupta nonsequae 
quatiis nonse sequas re soloris volore niendes truptatem reiciun torrum dolupta temquam et pos dendit et 
eaquia ab imagniam fugitatur?  
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