
Världsarvet Falun 20 år
Riktlinjer för användande av jubileumssymbol



Nu uppmärksammar vi Världsarvet Falun 20 år!
Det historiska industrilandskapet kring Stora koppar
berget och Falun upptogs på Unescos världsarvslista den 
13 december 2001 och består av de tre delarna gruvan, 
staden och bergsmanslandskapet. I Världsarvet Falun ingår 
de miljöer som under  århundraden  formades av koppar
hanteringen, och detta är något vi ska uppmärksamma 
extra mycket under 2021.

Gemensam symbol för jubileumsåret
Under jubileumsåret kommer ett stort antal insatser och 
aktiviter göras för att uppmärksamma Världs arvet Falun. 
Dessa programpunkter kan skapas av olika aktörer, men 
oavsett arrangör är ambitionen att hålla ihop  insatserna 
och skapa en helhet. Om alla aktörer  använder den 
framtagna symbolen för jubileumsåret hjälps vi åt att 
synliggöra Världsarvet Falun, och det blir tydligare för 
mottagaren att vi i år firar vårt gemensamma  världsarv 
som fyller 20 år.

Fri användning för att synliggöra Världsarvet Falun
Så länge användandet följer dessa riktlinjer är det fritt 
fram för alla aktörer och näringsidkare inom Falu 
kommun att använda jubileumssymbolen. Symbolen 
kan användas i marknadsföring för att knyta aktiviter 
till jubileumsåret eller exponeras för att bidra till att 
uppmärksamma jubileumsåret. Symbolen får dock inte 
användas för strikt kommersiella ändamål (till exempel 
trycka symbolen på kläder) utan världsarvssamordnarens 
godkännande. Symbolen finns i två versioner (rund och 
frilagd) samt i ett antal olika färgvarianter.

Världsarvshuset vid Falu Gruva invigdes 2005 och 
är besökscentrum för Världsarvet Falun. Mosaiken 
på golvet visar området runt gruvan och centrala 
Falun som ingår den så kallade i Fredsmilen.



Frilagd symbol

Rund symbol

Den runda jubileumssymbolen finns i fem olika färger. De olika varianterna 
kan användas valfritt. Huvudregeln är att mörk symbol ska användas mot 
ljus bakgrund och att ljus symbol ska användas mot mörk bakgrund. Sträva 
alltid efter att skapa tydlighet och god läsbarhet.

Svart Brun Blå Rosa Vit (visas mot mörk bakgrund)

Den frilagda jubileumssymbolen finns i fem olika färger. De olika  varianterna 
kan användas valfritt. Huvudregeln är att mörk symbol ska användas mot ljus 
bakgrund och att ljus symbol ska användas mot mörk bakgrund. Sträva alltid 
efter att skapa tydlighet och god läsbarhet.

Svart Brun Blå Rosa Vit (visas mot mörk bakgrund)

Den frilagda jubileumssymbolen ska användas med varsamhet. 
Symbolen behöver större fritt utrymme runt symbolen, då när
liggande text och andra symboler lätt kan inkräkta på symbolen 
och göra den otydlig.

Alla varianter av jubileumssymbolen finns i filformat anpassade 
för både tryck (vektoriserade, eps) och digital publicering (jpg).

Ladda ned symbolen på varldsarvetfalun.se

Ladda ned symbolen på varldsarvetfalun.se

OBS!



Exempel på användning

Usdant volupiduciet eos coruptatiam, sitium acculparum cupic to blantibero eosani 
m quia dit aboreperae quam quis aut quae consequid everibus.
Epro dolorectatem esed moluptatur ratia aut el molorro reprorior aliquis sequas ad  
ut praerru ptatiistis experio ditam, corro con nos aut qui illest fugita dolupta ssent.
Lenduci piderum quia prentioribus rendant, comni sam hilibusapic te cum ant et

Xerspellanis eum fugia ius ressima gnimi, cus doluptatet audis doluptatem ium dip-
sae cum corepuda expliquo blanderunt, quas asperum sequiditium vollictia sit prat.
Atum quiasim agnatusdae di volutem ditis dia vitibus sequam harum et andis ex 
escilit faccull orepra sequae corro inctur? Qui voleni aut quia volor moles sequi te 
vit illeseditiis escid quae. Ugiae excessi doles voluptatem niendit enihicil modit harc 
i dolorernat.

Pliquis vollanimi
Fic tem ipsanti aut et ut parum quaturi consed magnam rem que sedigen issita-
tetur mi, sitaturit officatur anist, sintio. Dae cum nam dolorit venietur aligendae 
represcimus quis doluptatios aut et laut pliquis vollanimil id quiatest volum ventus 
voluptur? Intio idiciis moditis rest maximint, to dolore elessition reicia eaquis id ute 
volupta as dolor arument.

Maximagnis iust lab ipsaest volores trumqua musdand endebis expliberspe duntio 
eventem que et quis consece rnatet ius aut hiliae quae quunt ut dolor si te con ex-
Faccaborro ea sint reic tempelestint ommo cusae nusdandis essita dolo et reror adi-
pidel esti ommos dolorrum ducid endigenderia voluptiant quaspitiamus nim niatus 
quos dolupit, quiasperiae voloressum quossumquam sedit et errovit, tem faccus.

Vänliga hälsningar

Christina Staberg
Samordnare, Världsarvet Falun
Tel: 023-821 62
E-post: christina.staberg@falun.se

Hej!

Exempel på brev med symbol i sidhuvud. Exempel på bilder där symboler valts för att skapa kontrast och tydlighet.



Exempel på bilder där symboler inte har valts för att skapa kontrast och tydlighet.

Exempel på otillbörlig användning

Symbolernas proportioner får inte förvanskas.
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Symbolerna får inte kombineras 
med text eller andra objekt så 
att de kan uppfattas som nya 
varianter av symbolen.



Kontakt
Christina Staberg
Samordnare, Världsarvet Falun
Tel: 023821 62
Epost: christina.staberg@falun.se


