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INLEDNING GRAFISK PROFIL
Syftet med en grafisk profil för Regionsamverkan Sydsverige 
är att kunna ha ett gemensamt uttryck och tilltal oberoende 
av respektive organisations profiler. Det är ett sätt att hålla 
ihop alla aktörer i den gemensamma kommunikationen. 

Regionsamverkans Sydsveriges grafiska profil ska inte ersätta 
respektive aktörs grafiska profil, utan enbart användas 
när Regionsamverkan Sydsverige kommunicerar och är 
avsändare.



FÄRG INTRO
Våra färgpalett består av ett begränsat antal färger som 
harmonierar med varandra. Respektive färg är kopplat 
till ett samverkansområde och kommunikation inom ett 
sådant område ska domineras av områdets färg. Övriga 
färger kan då användas sparsamt som komplementfärger 

tillsammans med samverkansgul som främsta 
komplementfärg. Vid sidan om svart, vit, grå finns fyra 
signalfärger. Signalfärgerna ska enbart användas i kartor 
och grafer och då mycket sparsamt.



GRAFISK PROFIL 
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

VÅRDSAMVERKAN REGIONAL
UTVECKLING

KOLLEKTIVTRAFIK KULTUR INFRASTRUKTUR

FÄRGER PRIMÄRA

Regionsamverkan Sydsverige är främst aktiv inom fem områden; Vård regional 
utveckling, kollektivtrafik, kultur och infrastruktur. Dessa är färgkodade för att 
visa vilket område kommunikationen rör. 

För att hålla samman all kommunikation och tydliggöra Regionsamverkan 
som avsändare kombinerar vi dessa områdesfärger med en gemensam kulör; 
Samverkansgul.



CMYK 75.75.0.20 CMYK 40.75.0.20 CMYK 70.0.100.20 CMYK 0.80.40.20 CMYK 100.0.45.20

De fem primära områdesfärgerna finns i tre ljusare nyanser. Dessa användes 
för att kunna skapa olika kontrastverkan i grafiska formelement som kartor, 
illustrationer och tonplattor. 

För tryckproduktion är de ovanstående CMYK-värden som ska användas. 
Arbeta inte med procentsatser av primärfärgerna. 

CMYK 75.75.0.0 CMYK 40.75.0.0 CMYK 70.0.100.0 CMYK  0.80.40.0 CMYK 100.0.45.0

CMYK 65.65.0.0 CMYK 30.60.0.0 CMYK 60.0.85.0 CMYK 0.70.30.0 CMYK 80.0.43.0

CMYK 40.40.0.0CMYK 0.3.45.0 CMYK 20.45.0.0 CMYK 48.0.70.0 CMYK 0.53.24.0 CMYK 62.0.45.0
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RGB 80.68.134
HEX #524486

RGB 144.76.135
HEX #904C87

RGB 70.150.43
HEX #46962B

RGB 199.71.93
HEX #C7475D

RGB 0.133.133
HEX #008585
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGEFÄRGER SKÄRM

RGB 94.79.156
HEX #5E4F9C

RGB 168.88.158
HEX #A8589E

RGB 82.174.50
HEX #52AE32

RGB 234.81.109
HEX #EA516D

RGB 0.154.155
HEX #009A9B

RGB 114.99.169
HEX #7263A9

RGB 114.99.169
HEX #BB7CB3

RGB 117.185.78 
HEX #75B94E

RGB 237.108.132
HEX #ED6C84

RGB 0.172.163
HEX #00ACA3

RGB 166.157.205
HEX #A69DCD

RGB 207.159.201
HEX #CF9FC9

RGB 152.198.110
HEX #98C66E

RGB 242.149.160
HEX #F295A0

RGB 99.189.162
HEX #63BDA2

RGB 255.242.165
HEX FFF2A5

Färgvärden i RGB och HEX för digitala produktioner. 
För till exempel användning på webb, word, powerpoint och excel.



CMYK 0.3.45.0 CMYK 0.0.0.25 CMYK 20.45.0.0
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CMYK 40.75.0.20CMYK 40.75.0.20

CMYK 0.90.85.0

CMYK 0.50.100.0

CMYK 100.30.0.10

CMYK 85.10.100.10

CMYK 0.0.0.100

CMYK 0.0.0.75

CMYK 0.0.0.50

CMYK 0.0.0.25

Som komplement till profilfärgerna finns ett antal färger att tillgå; 
Den fria, vita ytan skall ständigt vara närvarande i all kommunikation. 
Den ger syre till övriga element i formen.

Svart har sin naturliga funktion i all brödtext. Gråskalan användes i 
tonplattor och underrubriker för att bryta av mot profilfärgerna.

Utöver dessa finns fyra signalfärger. Dessa skall användas mycket 
sparsamt i diagram och statistik för att t.ex. visa på positiva och 
negativa tendenser.

Vit (Friytan, luft) Svart/Gråskala Signalfärger



TYPOGRAFI INTRO
Regionsamverkan Sydsverige har två typsnitt. 
Ett rubriktypsnitt och ett för brödtext. Typsnitten är fria 
att använda, de finns i en webbsäker version (det vill säga 
att de fungerar för skärm och webb).



LATO BLACK EB Garamond Regular

EB Garamond Italic

EB Garamond Medium

EB Garamond Bold

LATO BOLD

LATO BOLD

LATO LIGHT
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Lato är en stabil och seriös sans serif med mjukt och varma 
inslag. Hämta Lato från Google Fonts 
https://fonts.google.com/specimen/Lato

EB Garamond är en nytolkning det klassiska typsnittet. Elegant och 
lättläst. Hämta EB Garamond från Google Fonts 
https://fonts.google.com/specimen/EB+Garamond

https://fonts.google.com/specimen/Lato
https://fonts.google.com/specimen/EB+Garamond


BRÖDTEXT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

EB Garamond RegularIducilliqui utent, que peri dolupta temoluptae velesse 
quibus sum, culliqui dolut quiatiam eatur, quidusdam 
rescidi aut voluptaspera dollut quid quodit occusci 
mustent que laut ad que estiscil expliquas comnis sunt 
modi consequis eatum

INGRESS

RUBRIK

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

1 2 3 4 5 67 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Lato Light

EN KORTARE INGÅNG TILL EN LÄNGRE 

TEXT SKULLE KUNNA SÄTTAS MED 

DETTA TYPSNITT.

Lato BlackEN RUBRIK KAN
SE UT SÅHÄR
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SYDSVENSKA 
PRIORITERINGAR

INFRASTRUKTUR & TRANSPORT
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET 
”ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE”

2017

Rubrik omslag 
Lato Black & Bold i versaler 
(Optisk kerning, spärrad +20)

Årtal 
Lato Black 16,5pt 
(Optisk kerning, spärrad +50)

Unerrubrik omslag 
Lato Regular i versaler 

(Optisk kerning, spärrad +20)

Avsämdare fot 
Lato Bold & Regular 10pt i versaler 

(Optisk kerning, spärrad +30)
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Topprubrik 
Lato Black & Light i versaler 40pt/40pt 
(Optisk kerning, spärrad +20)

Ingress 
Lato Light i versaler 17pt/20pt 
(Optisk kerning, spärrad +20)

Brödtext 
EB Garamond Regular 10,5pt/14pt 

(Optisk kerning)

Underrubrik 
Lato Black i versaler 10pt/12pt 
(Optisk kerning, spärrad +20)

Inforuta + punkltista  
Lato bold & Regular 10pt/14pt 
(Optisk kerning)

2 3

Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, 
Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, samverkar politiskt 
från hösten 2015 över regiongränserna. 
Vi gör det bland annat inom kollektivtrafik- och infra-
strukturområdet för ett helhetstänk på samhällsutveck-
lingen.  Nu pågår en översyn av gällande infrastruktur-

planer inför perioden 2018-2029. Utifrån en unison 
systemanalys av Sydsveriges infrastruktur, har vi genom 
vårt beslutade positionspapper ”Ett enat Sydsverige ska-
par ett starkt Sverige” enats kring prioriteringar för den 
framtida infrastrukturen. 

Med våra gemensamma utgångspunkter vill vi stärka 
hållbar utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i 
Sydsverige och i hela Sverige. Vi vill bidra till ett klimats-
mart transportsystem.

Vi vill också medverka till en välfungerande helhet 
genom att ta tillvara och bygga vidare på den befintliga in-
frastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur 
och bostadsbyggande går hand i hand.Det är viktigt att 
åtgärderna i gällande planer genomförs och vi utgår ifrån 

att så sker. En del nya förutsättningar har tillkommit, 
framförallt genom beslutet om utbyggnad av nya stam-
banor för höghastighetståg. Samtidigt är det viktigt med 
kontinuitet i planeringen. Det ekonomiska utrymmet har 
nu utvidgats och planeringshorisonten skjuts fram. Vi 
visar här hur detta utvidgade utrymme bör användas till 
projekt i Sydsverige.

Vi lyfter här de största satsningarna av gemensam bety-
delse för Sydsverige. I planerna ska det även ingå mindre 
projekt och sådana som är av mera specifikt intresse inom 
regionerna. Underlag och prioritering av sådana projekt 
kommer att föras fram av varje region och behandlas inte 
här.

Förutom de namngivna projekt som redovisas vill vi peka 
på följande insatser som bör ingå i de nya planerna:

• Förstärkt järnvägsunderhåll på både stambanor och 
regionala banor, där samverkan mellan Trafikverket 
och regionerna kring prioritering och genomföran-
de bör utvecklas.

• Ökade insatser för cykelutveckling, i partnerskap 
mellan nationella organ, regioner och kommuner.

• En mera aktiv gränsöverskridande planering både i 
Östersjöperspektivet och för Sveriges koppling till 
kontinenten via Öresund.

De prioriterade projekten bör finansieras huvudsakligen 
genom statliga medel via den nationella planen. Många 
projekt motiveras av och förutsätter samordning med den 
regionala kollektivtrafikens utveckling, med bostadsbyg-
gande samt annan kommunal stadsutveckling. I vissa fall 
kan samfinansiering ske av nationell och regional plan, 
och kommunal medfinansiering kan bli aktuell.

Mats Eriksson
Regionstyrelsens ordförande

Region Halland

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Region Jönköpings län

Henrik Fritzon
Regionstyrelsens ordförande

Region Skåne

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Region Kronoberg

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande

Region Blekinge

Ulf Nilsson
Ordförande

Regionförbundet i Kalmar Län

SYDSVENSKA 
PRIORITERINGAR

VÅRA GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER SOM REDOVISATS I POSITIONSPAPPRET ÄR

  Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya 

stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan, 

Södra stambanan och anslutande sidobanor.

  Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av 

järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen 

med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.

  Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad 

transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter 

för näringslivet.

I ”SYDSVENSKA PRIORITERINGAR” VILL VI FÖRTYDLIGA 
VÅRT TIDIGARE POSITIONSPAPPER, GENOM ATT FÖRESLÅ 
DE MER KONKRETA INSATSER SOM BÖR GENOMFÖRAS 
UNDER KOMMANDE PLANPERIOD. 

  Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya 

stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan, 

Södra stambanan och anslutande sidobanor.

  Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av 

järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen 

med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.

  Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad 

transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter 

för näringslivet.



UTTRYCK INTRO
En viktig del i Regionsamverkan Sydsveriges uttryck är 
manér och stil på grafik och kartor. För att hålla en röd 
tråd genom alla publikationer bör man använda manéret 
genomgående.
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Vi har gemensamt och väl sammanhållet 
illustrations -och kartmanér. Här arbetar vi 
med områdesfärgen i en eller flera nyanser i 
kombination med Samverkansgul.  

Exempel på hur signalfärgerna bör användas

TILLVÄXTMOTOR

REGIONAL KÄRNA

MAX 0,8

MAX 1,0

ÖVER 1,0

RESTIDSKVOTER 2040
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0,70

HELSINGBORG



EXEMPEL INTRO
Här visas några exempel på produktioner som gjorts.



PRIORITERING 2
SYDSVERIGE SAMVERKAR

När Sydsverige samverkar utnyttjas kompetens och 
resurser effektivt, och skapar både bredd och spets. 

Vi utvecklar, driver och initierar samarbeten mellan 
regionerna, dess kommuner och kulturaktörer. Vi delar 
med oss av vårt utbud. Genom att föra en kulturpoli
tik som främjar samverkan och kunskapsutbyte mellan 
institutioner, utövare och arrangörer kring till exempel 
produktioner, utställningar och turnéer, erbjuds ett 
utbud med större variation – mer kvalitet för fler.

Vi eftersträvar en stark infrastruktur för kultur med 
angelägna kulturverksamheter och föreningar – en 

samlande kraft som skapar möjligheter för Sydsverige. 
Vi underlättar tillgången till tekniska lösningar, bred 
kunskapsöverföring och gemensamma plattformar 
såsom nätverk, verkstäder, ateljéer och mötesplatser.

Genom att samarbeta med andra politikområden 
bidrar vi till utveckling och ökad kvalitet, tillväxt 
och välfärd. Det kan gälla områden som till exempel 
utbildning, social hållbarhet, stadsutveckling, hälsa, 
demokrati och yttrandefrihet.  

n  agera gemensamt i strategiska kulturpolitiska 
frågor

n  verka för att Sydsverige får ansvar för 
 nationella kulturpolitiska uppdrag

n  undanröja hinder för kulturproduktion och 
distribution över regiongränserna

n  underlätta för Sydsveriges kulturaktörer att 
samarbeta

n  stödja och uppmuntra samverkan med andra 
politikområden

KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:

INSATSER 

EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR SAMARBETEN 

6
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VARBERG

Den flerkärniga strukturen i Sydsverige är en tillgång som 
ska tas tillvara genom bra tillgänglighet mellan tillväxtmo-
torer och regionala kärnor och genom att stärka deras 
samspel med sitt omland.

Planerna på nya stambanor ger stora möjligheter 
tillsammans med den regionala persontågstrafiken, 
bland annat som ett medel att knyta samman Syd-
sveriges arbetsmarknadsregioner med korta restider 
och låg miljöpåverkan. De sydsvenska regionerna 
prioriterar en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken 
där den regionala tågtrafiken är ryggraden i syste-
met. I relationer där järnväg saknas kan högklas-
sig busstrafik, så kallade superbussar, vara ett bra 
alternativ.

HÅLLBAR PLANERING
För att klimatmålen ska nås krävs en omställning 
av transportsystemet. De olika färdmedlen ska 
samverka och komplettera varandra och erbjuda 
hållbara res- och transportmöjligheter utifrån ett 
hela resan-perspektiv. Sydsveriges regioner, kommuner 

och näringsliv har goda förutsättningar att bidra i 
denna utveckling. Här finns stor tillgång på förnyelse- 
bara energikällor och forskning kring framtidens 
bränslen och motorer. Här drivs ett aktivt arbete 
med kollektivtrafikutveckling, bland annat med 
det gemensamma Öresundstågsystemet och K2, 
ett nationellt kunskapscenter för forskning och 
utbildning inom kollektivtrafik. Sveriges mest 
framgångsrika cykelkommuner ligger i området. 
Dessutom finns ett flertal utvecklingsplattformar 
för hållbara städer, mobility management, miljö- 
anpassad logistik, och intelligenta transportsystem. 
I de stora städerna finns särskilda utmaningar att 
hitta utrymmessnåla och rena lösningar som kan 
möta kraven på attraktiva stadsmiljöer. Städerna och 
deras samspel med sitt omland är också särskilt viktiga 
i frågan att minska transporternas klimatpåverkan.

Vi sex regioner skapar tillväxt, fler arbeten och social 
sammanhållning genom att öka närheten mellan tillväxt-
motorer och regionala kärnor, via utbyggd kollektiv- och 
cykeltrafik samt genom att införa ny teknik och lös-
ningar för resande och transporter av varor. Vi bygger 
ut högklassiga busslösningar vilket kräver insatser i 
infrastrukturen såväl i tätorter som på landsbygden. 
Tillsammans med kommunerna bygger vi ut kollektiv-
trafiken med fordon som drivs av fossilfria bränslen och 
ersätter korta bilresor med cykelvägnät. Vi har höga 
ambitioner gällande utbyggnad av cykelvägar i stads- 
miljöer och för att knyta ihop landsbygd och stad. Vi 
ser därmed sju punkter som bör prioriteras från statligt 
håll för bästa effektivitet och användning av resurser:

1.  Säkerställa underhåll och drift på järnvägar som 
trafikeringen kräver. Södra stambanan och Västkust-
banan är särskilt viktiga.

2.  Trimma järnvägssystemet för ökad kapacitet och 
förbättrad hastighetsstandard.

3.  Tillgång till de nya stambanorna även för ett snabbt 
regionaltågsystem.

4.  Uppgradera sidobanorna för ökad kapacitet och 

högre hastighet så att ett sammanhållet tågsystem 
skapas och trafikunderlaget till stambanorna vidgas. 
Skapa effektiva knutpunkter för samordning av 
regional och interregional trafik. Den långsiktiga 
funktionen för Södra stambanan säkerställs, både 
före och efter utbyggnad av den nya stambanan.

5.  Effektiva och miljövänliga kopplingar mellan städer 
och deras omland. Säkra vägunderhållet och bygg 
busshållplatser med hög kvalitet på det statliga 
vägnätet samt öka framkomligheten för buss.

6.  Utveckling och incitament för införande av ny 
teknik för hållbara drivmedel, trafikantinformation 
och effektivt utnyttjande av infrastrukturen.

7.  Öka satsning på cykelvägar för att skapa ett 
sammanhängande cykelnät i södra Sverige. 
Knyta ihop det statliga väg- och cykelvägsnätet 
med det kommunala.

VAD KRÄVS?

1

ETT ENAT 
SYDSVERIGE 
SKAPAR 
ETT STARKT 
SVERIGE

POSITIONSPAPPER
INFRASTRUKTUR & TRANSPORT

2016
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POSITIONSPAPPER
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
KULTUR

2017

ETT ENAT
SYDSVERIGE
SKAPAR
ETT STARKT
KULTURSVERIGE

 REGIONSAMVERKAN.SE

VI ÄR ENIGA OM
ATT VARA ÖVERENS
En välplanerad infrastruktur är a och o för 
samhällsutveckling. Och därför har vi utvecklat 
denna regionsamverkan. Att ha god tillgänglig-
het vare sig det gäller arbete, bostad, utbild-
ning, kultur eller service. Oavsett var man bor. 
I Sydsverige innefattar det uppdraget även att
förvalta möjligheterna med den nya stam-
banan för höghastighetståg. 

Om stambanan samordnas med satsningar
på och förstärkningar av sidobanor kommer 
det att ge en rejäl skjuts i arbetet med att 
knyta samman Sydsveriges olika delar. Sam-
hällsekonomiskt kommer det att märkas
genom upplösta fl askhalsar i både gods- och 

persontrafi k. Men framför allt kommer vi att 
se hur en ny stambana för höghastighets-
tåg knyter regionerna närmare varandra.
Inte minst dess arbetsmarknader. Det fi nns 
stor kompetens och kunskap i det arbetande 
Sydsverige. Men den har ibland svårt att hitta 
rätt. Med tätare, snabbare förbindelser ökar 
möjligheterna att arbetspendla både längre 
och snabbare – och med det den så viktiga 
kompetensförsörjningen.

Att tala i absoluta tal när det gäller effekt 
och tillväxt är vanskligt. Men vi vet alla att när 
avstånd krymper växer möjligheterna till sam-
arbete. Det är det lätt att vara överens om.  

Trycksak A4

Trycksak A4

Annons, dagspress
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