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1.1 Uppruni

Uppruni

ÍSJAKINN

Uppruna OR má rekja aftur til ársins 1909 þegar Vatnsveita 
Reykjavíkur var stofnuð til að bæta heilsufar bæjarbúa með 
hreinu og góðu vatni og nægu til brunavarna. 

Rafmagnsveita var stofnuð árið 1921 við virkjun Elliðaánna.
Með Laugaveitunni árið 1930 hófst nýting jarðhitans með 
hitaveitunni, sem allir íbúar höfuðborgarsvæðisins njóta í dag.

Veiturnar voru sameinaðar um síðustu aldamót undir nafni 
Orkuveitu Reykjavíkur.

Um það leyti hóf fyrirtækið fjarskiptastarfsemi og tók við 
rekstri fráveitna árið 2006.

Nú er rekstur OR undir þremur vörumerkjum; Veitna, Orku 
náttúrunnar og Gagnaveitu Reykjavíkur.

Auðkenni

Persóna



1.2 Persónuleiki

Persónuleiki

ÍSJAKINN

Heiðarleg
Segir hlutina eins og þeir eru. Upplýsir og útskýrir. 
Viðurkennir mistök, er auðmjúk og getur sett sig
í spor annarra. 

Skynsöm
Tekur ákvarðanir af yfirvegun með framtíðina í huga 
og hvetur til skynsemi. 

Kraftmikil
Dugleg með frísklegt yfirbragð og fas. Stolt af sögu sinni 
og tilbúin að leiða þegar við á.

Glaðleg
Á sína skemmtilegu hlið og vinnur verkin með bros á vör.

Auðkenni

Persóna



1.3 Sýn

Sýn

ÍSJAKINN

Ábyrg og hagkvæm auðlindanýting 
fyrir íbúa og atvinnulíf, til framtíðar.

Auðkenni

Persóna



1.4 Eiginleikar

Eiginleikar

ÍSJAKINN

Ytri þættir
 Góð auðlindastýring
  Umhverfisvæn orka
  Löng saga framsýnna ákvarðana
  Farsæl nýting jarðhita
 Vatnsvernd í verki
 Í almannaeigu 
 Í góðum tengslum við vísindasamfélagið 
 Í góðum samskiptum við íbúa 

Innri þættir
 Eftirsóttur vinnustaður
  Jafnréttisstefna í verki
  Fjölbreytt og skemmtileg verkefni
  Nýsköpunarmenning
  Símenntun
 Þjónandi og styðjandi 
 Öryggi starfsmanna í fyrirrúmi
 Góð fjármálastjórnun
 Reynsla og þekking á heimsmælikvarða
 Góður starfsandi sem einkennist af samkennd og stolti

Auðkenni

Persóna



1.5 Kjarninn

Kjarninn

ÍSJAKINN

Auðkenni

Persóna

Í góðri sátt – til framtíðar



1.6 Ásýnd

Ásýnd

ÍSJAKINN

Auðkenni

Persóna

Lykilloforð

Í góðri sátt – til framtíðar

Ásýnd er allt sem tilheyrir ytra útlit vörumerkis, 
s.s. vörumerkið sjálft og kynningarefni.



2.1 Merki OR

Merki OR

Merki OR

Verndun merkis OR

Merkið er leturmerki, klassískt og einfalt.
Varast ber að eiga við hlutföll milli leturmerkis og nafns. 

Heildstætt útlit krefst þess að merkinu sé sýnd virðing 
og að notast sé við þær útgáfur sem eru tilgreindar hér. 

Merki OR

Merki móðurfélagsins er fyrsta val í merkingu OR skjala Þegar móðurfélagið eitt kemur við sögu er OR 
merkið notað, en ekki samstæðumerki
(jafnvel í atvinnuauglýsingu þó ljóst sé að viðkomandi 
muni vinna fyrir dótturfélögin öll)

Merki OR skal notað í landscape-útgáfu verði því við 
komið.
 



2.2 ÚtgáfurMerki OR

Fyrsti valkostur merkis

Annar valkostur, þegar merkið er á litlu svæði 
og fyrsti valkostur hentar ekki.

Pantone   Black C
Pantone  2925 C

CMYK 75
 25
 0
 0

Negatívt – þegar merkið er á dökkum grunni



2.2 StaðsetningarMerki OR

Merki OR

Staðsetning og hlutföll merkis á markaðsefni OR.



2.2 Útgáfur – Grátónar og svarthvíttMerki OR

Svarthvítt merki – rastað

Merki í einlit

Negatívt rastað – þegar merkið er á dökkum grunni

Óheimilt er að nota rastað merki nema þar sem litur er ekki í boði

Óheimilt er að nota einlitt merki nema þar sem litur og rasti eru ekki í boði, 
t.d. í sandblástursfilmu, á fatnaði o.þ.h.

Merki í einlit



2.2 Enskt merki ORMerki OR

Ensk útgáfa merkis. 
Reglur um íslensku útgáfu merkis gilda
einnig um ensku útgáfuna.

Reykjavík
Energy   

Reykjavík    Energy

Negatívt – þegar merkið er á dökkum grunni

Reykjavík
Energy   

Reykjavík    Energy



2.3 Það sem ekki má

Það sem ekki má

Merki OR

Til að viðhalda fallegu og sterku merki þarf að 
meðhöndla það af virðingu. 

Nokkur dæmi um það sem ekki ætti að gera: 

Ekki breyta um lit

Ekki breyta um lit á bláa punktinum

Ekki birta letur án merkis

Ekki birta merki án leturs

Ekki stilla nafni að vild með merkinu

Ekki breyta hlutföllum

Ekki skekkja merkið

Ekki nota skugga undir merkið

Dæmin eru ekki tæmandi.
Orkuveita 
Reykjavíkur   

Orkuveita Reykjavíkur   
Orkuveita 
Reykjavíkur   

Ekki lita merki

Ekki birta letur án merkis

Ekki birta merki án leturs - nema í ákveðnum tilfellum
t.d. þar sem Orkuveita Reykjavíkur er það lítið að 
það þjónar ekki tilgangi.

Ekki stilla nafni að vild með leturmerkinu

Ekki breyta hlutföllum

Ekki skipta um lit á punkti inni í O-inu 



Merki OR

Samstæðumerki

OR er þjónandi móðurfélag og framsetning 
samstæðumerkis tekur mið af því.

2.4 Samstæðumerki

Samstæðumerki

Samstæðumerkið er eign OR. 

Samstæðumerkið er á ábyrgð Samskiptamála OR.

Samstæðumerkið er eingöngu notað þegar öll samstæðan talar, 
t.d. vegna verkefna eða viðburða sem öll fyrirtækin standa að 
sameiginlega (t.d. Ársfundur, Vísindadagur). Að öðrum kosti eru 
merki viðkomandi fyrirtækja notuð.

Verkefni sem starfsmaður móðurfélags vinnur fyrir dótturfélag má 
setja fram undir merki dótturfélagsins, óski það eftir því.

Önnur notkun samstæðumerkis er háð samþykki 
Samskiptamála OR.

  



2.5 Aðallitir/aukalitir – litagildi

Aðallitir – litagildi

Aukalitir – litagildi

Litir

Blár og svartur eru aðallitir OR. Ljósgrár er notaður 
sem grunnlitur.

Aukalitir eru notaðir sem skraut til að styrkja heildarútlit.

Aukalitir eru sóttir í dótturfélög OR – þeir eru t.d. notaðir í 
skýrslum, kynningum, súluritum og á fleiri stöðum þar sem 
þörf er á fleiri litum. 
 

Pantone   Black C
Pantone  2925C

CMYK 75
 25
 0
 0

100    60    20    50

2955 C 143 C 368 C

    0    35    90      0   58      2   100     0
CMYK

Pantone

    0      0      0   100

Black C 1595 C Black C 80%

  10    75   100      0     0      0      0     80
CMYK

Pantone



2.6 Meginletur

Meginletur

Letur

Meginletur OR er Helvetica Neue.

Stór fjölskylda. 

Gengur bæði fyrir prent og skjá. 

Þegar Helevtica Neue er ekki í boði skal nota Arial.



2.7 Grafík

O-ið 

Merki OR

O-ið í merki OR má nota sem grafískt element svo lengi merki 
OR í heild sinni er sýnilegt samtímis. Einnig má nota hluta af 
O-inu sem grafískt element á jaðri blaðsíðu og skjás án þess 
að það sé stutt af merkinu í heild sinni.

Dæmi um rétta notkun: O-ið notað sem 
grafískt element og merkið í heild sinni
sýnilegt á sama tíma. 
 


