Grafisk manual

Inledning
Om oss
Svensk Grundläggning är ett forum för intressenter
inom grundläggningsprocessens alla skeden. I vårt
arbete bidrar vi med att ta fram fakta och underlag för
att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö.
Vår grafiska profil
Med vår grafiska profil skapar vi förutsättningar för att
återge en konsekvent och korrekt bild av varumärket
Svensk Grundläggning. Målet är att alla som kommer
i kontakt med oss ska känna igen oss och förstå vilka
vi är och vad vi står för. Vi vill att vår kommunikation
ska ge ett samlat, tydligt och professionellt intryck.
Alla som arbetar med varumärket Svensk Grundläggning
ska följa dessa regler. Då uppnår vi ett samlat, tydligt och
professionellt uttryck i vår kommunikation.
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Vår logotyp
– en översikt
Logotypen är den grafiska symbolen för bolagsnamnet
Svensk Grundläggning. Som vår enskilt viktigaste
visuella tillgång ska vi värna om det regelverk som
omger den. Detta är av yttersta vikt för att vårt varumärkes trovärdighet inte ska ta skada.
Logotypen består av en ordbild, satt med typsnittet
DIN och en symbol som ska symboliserar markskikt
och stabilitet.
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VÅR LOGOTYP

Logotyp – versioner

Logotyp (positiv)

Logotypen finns i en positiv- och en negativ version
enligt exemplen till höger. Använd i första hand den
positiva versioner.
Den positiva versionen används mot vita eller ljusa
bakgrunder där logotypen återges på ett korrekt vis.
Den negativa versionen används när bakgrunden
inte klarar av att återge den positiva versionen av
logotypen.

Det är viktigt att säkerställa att logotypen syns och har god kontrast mot bakgrunden.

Logotyp (negativ)

Sv/v logtyp
Den svarta varianten används endast vid svart/vita
utskrifter och vid enfärgstryck i svart.

Mot mörk bakgrund används den negativa varianten.

Logotyp (sv/v)
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VÅR LOGOTYP

Logotyp – Frizon
Logotypen ska alltid placeras så att den uppfattas
så tydligt som möjligt. Ju mer friyta den får, desto
tydligare blir det visuella intrycket. Logotypen får
placeras ovanpå bilder och illustrationer så länge
hänsyn tas till det visuella intrycket.
För att värna om logotypens integritet ska den alltid
omges av en frizon. De angivna måttförhållandena till
höger gäller som minsta tillåtna frizon. Frizonen motsvarar x-höjden på logotypens alla sidor.
Mindre frizon i undantagsfall
Om det inte finns möjlighet att påverka storleken på
den tillgängliga exponeringsytan så kan det vara bättre
att minska friytan för att kunna öka storleken på logotypen. Om situationen uppstår behöver man överlägga
för- och nackdelar innan beslut tas. Minska dock aldrig
frizonen till mindre än halva x-höjden.
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VÅR LOGOTYP

Logotyp – storlekar

Logotyp

Storlekar
Vår logotyp är utformad för att kunna användas i de
flesta sammanhang och storlekar. För att logotypen
inte ska upplevas som otydlig finns en minsta tillåten
storlek. Se beskrivet till höger.
Undantagsfall
I undantagsfall där det krävs en mindre logotyp
(exempelvis pennor) får man göra en Individuell
bedömning utifrån de då givna förutsättningarna.
Symbolen
Symbolen får används ensam när storlek eller
tillverkningsteknik gör att ordbilden (SVENSK GRUNDLÄGGNING) blir otydlig. Exempelvis som avsändarikon i sociala medier.

Minsta tillåtna storlek – print

Minsta tillåtna storlek – digitalt

Minsta storlek – print: 30 mm

Minsta storlek – digitalt: 100 pixlar

Symbolen
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VÅRA FÄRGER

Färger
Våra färger
Färg är en viktig del av vår grafiska identitet. Genom
ett konsekvent användande skapar vi igenkänning
och bygger ett starkt varumärke. Våra färger utgår från
det gula och blåa i vår logotyp kompletterat med gråa
nyanser. De gråa nyanserna kopplar till markarbeten,
sten, betong och liknande material och harmoniserar
fint till det gula och blåa. Tillsammans skapar våra färger
förutsättningar för att uppnå en tonalitet som ligger i
linje med vårt varumärke.
Profilfärger
Våra profilfärger är blått och gult. Se specifikationer
här till höger.
Komplementfärger
Våra komplementfärger är viktiga för att hitta balansen
i vårt visuella uttryck. Dessa färger används också för
att skapa variation och dynamik. Allt utifrån hur det
samlade intrycket av färg, bild och form blir.
För att åstadkomma ett konsekvent visuellt uttryck
för Svensk Grundläggning ska enbart dessa färger
användas.
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VÅRA TYPOGRAFI

Typografi
Våra typsnitt har en viktig del i att skapa en enhetlig
profil. För att vår typografi ska fungera bra i alla
sammanhang har vi ett kommunikationstypsnitt
och ett systemtypsnitt.
Kommunikationstypsnitt
Kommunikationstypsnitten är profilbärande och
används för externt kommunikationsmaterial som
trycks såsom: visitkort, broschyrer, annonser osv.
Vårt kommunikationsypsnitt heter Avenir och finns
i många vikter och skärningar.
Läs mer om våra system- och webbtypsnitt på
sidorna 9 och 10.

Light
Regular
Italic
Demibold
Bold

Avenir
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VÅR TYPOGRAFI

Systemtypsnitt
Vårt systemtypsnitt heter Calibri och används för
kontorsdokument, kontorsmallar och presentationer
i exempelvis MS Office-dokument. Det är ett
standardtypsnitt som finns förinstallerat hos de allra
flesta användare oavsett operativsystem.

Regular
Italic
Bold
Calibri
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VÅR TYPOGRAFI

Webtypsnitt
Webtypsnitten heter Poppins och används på
hemsidan och i exempelvis digitala nyhetsbrev
(om stöd finns, annars avänds vårt systemtypsnitt
Calibri).

Regular
Italic
Semibold
Bold
Poppins
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VÅRA BiLDER

Bilder
Att välja rätt bilder är viktigt för att uppnå en tonalitet
som ligger i linje med vårt varumärke.
Bilderna ska visa autentiska miljöer, sammanhang
och föremål med koppling till våra medlemmars
vardag. För att inte uppfattas favoriserande väljer
vi i möjligaste mån bort bilder som visar logotyper
(eller andra tydliga kännetecken) med koppling till
medlemmar, eller andra intressenter. Ett neutralt
ställningstagande är viktigt för vår trovärdighet som
företrädare för alla våra medlemmar.
Till höger finns exempel på bilder som ligger i linje
med våra riktlinjer.
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LAYOUT

Layoutexempel

Folder

CERTIFIERAD
GRUNDLÄGGARE/
OPERATÖR

Till höger finns exempel som ligger i linje
med våra riktlinjer.

Ett utbildningsprogram för en säker grund

Svensk Grundläggning, är ett brett forum med syfte att
utveckla utförande av grundläggning. Genom utbildning
och samverkan mellan individer och organisationer vill vi
öka säkerheten och kompetensen inom upphandling,
arbetsmiljö, i dokumentation, etik, teknik och branschpraxis,
samt främja grundläggningsarbete enligt gällande regler.
Svensk Grundläggning
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31
Postadress: Box 22307, SE-104 22 Stockholm
Tel +46 8 400 268 90
E-post: info@svenskgrundlaggning.se
www.svenskgrundlaggning.se

www.svenskgrundlaggning.se

ÅR 3-5

Certifiera din kompetens

ÅR 2

Din kompetens är beroende av dina kunskaper, erfarenheter och
förmågan att tillämpa dessa. För att ytterligare höja kompetensen inom
grundläggningsbranschen erbjuder Svensk Grundläggning en utbildning
som leder till en personlig certifiering ”Certifierad Grundläggare/Operatör”,
som omfattar operatörer, medhjälpare utanför maskinerna, arbetsledare och
platschefer. Kurserna är gemensamma för yrkesarbetare och tjänstemän.

Steg 2 Påbyggnad riktar sig även till konsulter, beställare, projektledare
och byggledare för att säkerställa tillräcklig kompetens i alla led. Målet
är att branschen alltid ska efterfråga en kompetenssäkrad medarbetare
inom grundläggning.

STEG 3
KOMPETENSUTVECKLING

PÅBYGGNAD
För dig som är:

GRUNDKURS

• Arbetsledare

• Operatör/Maskinist
• Medhjälpare utanför
maskin

För dig som är:

• Platschef

• Arbetsledare

INTRODUKTION

• Operatör/Maskinist

• Konsult

• Projektledare

För dig som är:

• Medhjälpare utanför maskin

• Beställare

• Byggledare

• Operatör/Maskinist

• Arbetsledare med mer
än 3 år i yrket

• Projektledare

• Konsult

• Byggledare

• Beställare

• Medhjälpare utanför maskin

Certifiering
gynnar branschen
genom:

För dig som är:

Minskad risk för
skador och olyckor
▼
Säkrare arbetsmiljö

• Arbetsledare med mindre
än 3 år i yrket

GRUNDLÄGGARE/
OPERATÖR

1800 TIM

2 DAGAR

+ 900 TIM

2 + 2 DAGAR

TJÄNSTEMAN/
ARBETSLEDARE

< 3 ÅR
I YRKET

2 DAGAR

> 3 ÅR
I YRKET

2 + 2 DAGAR

med förkunskapskrav

INNEHÅLL

Höj kompetensen och ansök nu
Anmälan till utbildningen sker via utbildningsansvarig på ditt företag.
Anmälningsblanketter finns på Svensk Grundläggnings hemsida
www.svenskgrundlaggning.se. Där hittar du också en kursplanering,
läroplan och övrig information kring utbildningen och certifieringsprocessen.

+ 900 TIM

+ 1800 TIM

2 DAGAR

INNEHÅLL

INNEHÅLL

2 DAGAR

2 DAGAR

INNEHÅLL

• arbetsmiljö

• geologi, geoteknik

• pålar

• geoteknik

• yttre miljö

• arbetsberedning

• stödkonstruktioner

• arbetsmiljö

• maskinsäkerhet

• regelverk
• riskhantering

• omgivningspåverkan
vid utförande

• beställarrollen

• byggprocessen
• bygghandlingar

• maskinteknik

• grundvattensänkning

• teknik

• arbetsmiljö

• miljö

• diskussion kring aktuella
case

• projektstyrning

• beräkningar

• aktuellt från branschen

CERTIFIERING*

Fråga efter en certifierad grundläggare/operatör!
En bristfällig grundläggning kan bli mycket problematisk och kostsam.
För en beställare är det därför alltid viktigt både med en säker upphandling
och ett kompetent utförande. Det kräver välutbildade medarbetare med
en hög medvetenhet om en säker arbetsmiljö utan onödiga risker.

STEG 2 (1-2)

ÅR 1

STEG 1

ÅR 3

STEG 2

Ökad förståelse för
metoder och maskiner
▼
Kompetenssäkrade
grundläggare
Dokumenterad
kunskap
▼
Högre kvalitet, status
och konkurrenskraft
Vidgade vyer,
personlig utveckling
▼
Tryggare upphandling

• juridik & etik

* Med rep av Steg 3 vart 5:e år

Webb

Powerpoint

Om oss

Branschen

Medlemmar

Utbildning

Arbetsmiljö

Kontakt

Sök

SVENSK GRUNDLÄGGNING

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

Svensk Grundläggning är ett
forum för intressenter inom
grundläggningsprocessens
alla skeden.

Lorem ipsum dolor sit amet

LÄS MER

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

NYHETER OCH INFORMATION

www.svenskgrundlaggning.se

Pålar för Nordens högsta hus

GDPR – Vad gäller?

Varningslistan för bluffakturor

Din personliga integritet och

Din personliga integritet och

Din personliga integritet och

uppgifter är viktig för oss. Den

uppgifter är viktig för oss. Den

uppgifter är viktig för oss. Den

vår hantering av dina person25 maj 2018 träder GDPR...

vår hantering av dina person-

vår hantering av dina person-

25 maj 2018 träder GDPR…

25 maj 2018 träder GDPR...

Svensk Grundläggning
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31
Postadress: Box 22307, SE-104 22 Stockholm
Tel +46 8 400 268 90
E-post: info@svenskgrundlaggning.se

Följ oss

© 2018 Svensk Grundläggning SAFE Service AB

SVENSK GRUNDLÄGGNING | GRAFISK MANUAL

12

