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VISUELL
KOMMUNIKASJON
Vi kommuniserer i stor grad gjennom ord, men
også gjennom hvordan vi fremstår visuelt. Med
en felles og enhetlig profil sikrer vi at mottakerne
raskt gjenkjenner kommunen som avsender.
Det bygger tillit i vår relasjon til innbyggere og
samarbeidsparter, og det bidrar til at ansatte føler
seg som en del av et større fellesskap.
Derfor skal Bergen kommune ha en felles visuell
identitet i alle trykte og digitale flater der Bergen
kommune er avsender. Det gjelder i alt fra nettsider,
annonser, plakater, video og planer, til skilt,
arbeidstøy, visittkort og brev.
Logo, farger, fonter og profilelement
Denne profilmanualen gir føringer for bruk av
kommunens logo, fonter, profilelement og farger.
Kommunens logo står i en særstilling, og andre
visuelle virkemidler skal være med å fremheve

denne. Uttrykket i kommunens hovedkanaler for
kommunikasjon skal ellers være enkelt og rent,
med hvite flater og klare farger.
Ansvar
Seksjon informasjon har ansvar for forvaltning av
kommunens logo og bestemmer overordnet grafisk
og visuell profil for Bergen kommune, samt bruken
av den i kommunens hovedkanaler.
Utover det har den enkelte avdeling og enhet
ansvaret for at den grafiske profilen brukes på
riktig måte i all utadrettet kommunikasjon. Det er
ikke krav til å følge profilen når målgruppen kun er
internt på egen avdeling eller enhet, men følg alltid
retningslinjer for plassering av logo.
I kommunikasjon fra kommunale foretak, og der
Bergen kommune er likeverdig samarbeidspart eller

støttespiller, skal ikke profilen brukes. Kommunen
skal da fremstå som likeverdig part. Ved bruk av
kommunens logo sammen med de andre, følg alltid
retningslinjer for plassering av logo.
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1 LOGO
Bergen kommunes logo består av logoelement
og navnetrekk i et fast definert, innbyrdes forhold,
og skal kun brukes i sin helhet. Logoen er
Bergen kommunes eiendom og kan ikke endres.
Størrelsesforholdet mellom elementene må heller
ikke endres. Bruk aldri kopier og logoer fra andre
trykksaker eller digitale flater. Logoen skal ikke
spres videre til andre.

straffbart ifølge Straffeloven §328.

Bergen kommunes logo skal kun brukes av
Bergen kommune. Dette omfatter kommunens
enheter, avdelinger, kommunale foretak, samt
tiltak der Bergen kommune er medarrangør eller
samarbeidspart. All annen bruk skal skje i samråd
med Seksjon informasjon. Logoen skal ikke
benyttes til kommersiell bruk.

Logoen består av logoelement og navnetrekk.
Logoens font heter Optima. Den er forbeholdt
logoen alene og skal ikke benyttes i noen annen
sammenheng. Det er ikke mulig å få tilsendt fonten
til bruk.

Er du usikker på om du bruker logo riktig, kontakt
Seksjon informasjon for avklaring. E-post:
redaksjonen@bergen.kommune.no.
Misbruk av kommunevåpen og kommunens logo er

Hvorfor har vi en logo og
hvorfor er vi streng i bruken?
Logoen er kommunens identitetsmerke. Den skal gi
mottakeren rask og utvetydig beskjed om hvem vi
er. Den skal tydeligere enn ord gi assosiasjoner om
identitet.
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HOVEDLOGO HØYDE
Navnetrekket er midtstilt under logoelementet
(norsk og engelsk). Dette er hovedvarianten av
logoen, og den som først og fremst ønskes brukt.
Skriften på teksten er svart. Logoen ønskes
fortrinnsvis brukt på hvit bakgrunn.
LOGO HØYDE
NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

HVILKET FILFORMAT?
CMYK er til trykk, RGB til digitale flater. PNG er
standard, AI mer fleksibel i ulike størrelser.

LOGO HØYDE
ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

HOVEDLOGO BREDDE
Navnetrekk til høyre for logoelementet (norsk og
engelsk). Denne varianten brukes der Logo Høyde
ikke fungerer på aktuell flate. Skriften på teksten
er svart. Logoen ønskes fortrinnsvis brukt på hvit
bakgrunn.
LOGO BREDDE
NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO BREDDE

ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI
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LOGO
HVIT SKRIFT
Logo med hvit skrift kan brukes dersom logoen i
en fargetrykksak gjengis mot mørk bakgrunn og
synligheten bedres med hvit skrift. Logo Høyde og
Logo Bredde (norsk og engelsk).
LOGO HØYDE

NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

HVILKET FILFORMAT?
CMYK er til trykk, RGB til digitale flater. PNG er
standard, AI mer fleksibel i ulike størrelser.

LOGO HØYDE

ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO BREDDE

NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO BREDDE

ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI
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NEGATIV LOGO
Logo Høyde og Logo Bredde
(norsk og engelsk).

LOGO HØYDE
NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

HVILKET FILFORMAT?
CMYK er til trykk, RGB til digitale flater. PNG er
standard, AI mer fleksibel i ulike størrelser.

LOGO HØYDE

ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO BREDDE

NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO BREDDE

ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI
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NEGATIV 60% LOGO
Logo Høyde og Logo Bredde
(norsk og engelsk).

LOGO HØYDE
NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO HØYDE

ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO BREDDE

NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO BREDDE

ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI
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POSITIV LOGO
PÅ MØRK BAKGRUNN IANT A
Logo Høyde og Logo Bredde
(norsk og engelsk).

LOGO HØYDE

NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO HØYDE

ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO BREDDE

NORSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI

LOGO BREDDE

ENGELSK
RGB
PNG
AI

CMYK
PNG
AI
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LOGOENS FARGER
Logoelementets farger kan gjengis med ulike
metoder, de mest vanlige er RGB, HEX eller CMYK.
PMS er rene farger til bruk på for eksempel skilt
og tekstiler. CMYK er blandingsfarger brukt for
eksempel ved fargetrykk i aviser. RGB og HEX er til
digitale flater.
Hvilket filformat på logo?
CMYK er til trykk, RGB til digitale flater. PNG er
standard, AI mer fleksibel i ulike størrelser.
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Logofarger
PA N T O N E ( P M S ) 1 7 9 5
C M Y K: 05/100/100/00
RGB:
220/30/35
HEX:
#D C1E23

PA N T O N E ( P M S ) 7 5 5 5
C M Y K : 2 0 /3 5 /1 0 0 /0 5
RGB:
1 9 1 /1 5 7 /3 5
HEX:
#B F9D23

Bakgrunn bak borgen inne i sirkel.

Sirkel rundt skrift, deler av de syv fjell.
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LUFT RUNDT LOGO
Luft rundt logoen er viktig for at den skal
vises tydelig. Luft rundt logo er definert som
en minimumsstørrelse. Det er halvparten av
logoelementets form; sirkelen som er den konstante
størrelsen. Det kan godt være mer luft, men
aldri mindre. Andre grafiske elementer skal ikke
plasseres innenfor dette området.

LOGO OG
STØRRELSESFORHOLD
Definert minimumsstørrelse for logoelementet i
logoen er 15 mm. Dette gir lesbarhet, gjenkjennelse
og kvalitet på trykk. Dette gjelder for alle logo- og
fargevarianter.
Det er ikke definert en maksimumsstørrelse
av logo. Logoen er vektorisert. Størrelsen på
logoelement og navnetrekk følger proporsjonalt
med ettersom man forstørrer eller minsker logoen.
Det er ikke anledning til å endre dette forholdet.

Minimumstørrelse
logoelement: 15 mm

Minimumstørrelse
logoelement: 15 mm
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PLASSERING AV LOGO
Bergen kommunes logo skal fortrinnsvis plasseres
øverst eller nederst til venstre/høyre/sentrert på
flaten den skal være på. Dette gjelder både digitale
flater og trykksaker.
Ingen tekst eller annen grafikk skal stå høyere opp
på den visuelle flaten enn logoen når den figurerer
på topp, eller lenger nede på flaten når den er
nederst.
Logoen skal plasseres på en rolig bakgrunn. Farget
logo skal fortrinnsvis stå på hvit bakgrunn.

LOGOBRUK SAMMEN MED
ANDRE LOGOER
Når logoen til Bergen kommune står sammen med
andre logoer, skal det være luft mellom logoene.
Minste avstand defineres som halvparten av
logoelementets form. Dersom aktørene er likestilte i
budskapet, skal logoene være like store.

13

B E R G E N K O M M U N E P R O F I L M A N U A L 2022

14

FEIL BRUK AV LOGO
1.

Endre aldri størrelsesforholdet mellom
logoelement og navnetrekk.

2.

Endre aldri farge på logoelement.

3.

Legg aldri til noen effekter på logo.

4.

Lag aldri mønster av logoelement.

5.

Roter aldri logo.

6.

Legg aldri andre elementer til ved logo.

7.

Forskyv aldri forholdet mellom høyde og
bredde.

8.

Dersom logoen står på mørk bakgrunn
bør logo med hvit skrift brukes.

9.

Dersom logo legges oppå et bilde bør
bakgrunn være rolig.

10.

Ikke bruk logoen for liten. Minimumsstørrelse: Logoelement 15 mm. Se side
12.

11.

Ikke legg farget logo på rødt eller
gullfargen fra logoen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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BYRÅDSLEDER

ybx

K

Arm

Stamme

Serif

Fot

A

ARIAL

En font med rette
avslutninger i enden av
strøkene

p

2
FONTER
FONTER OG FARGER

A

TIMES NEW ROMAN

En antikvafont med seriffer
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2 FONTER OG FARGER
STANDARD FONTER
Kommunens standard fonter er Arial og
Times, og på nettsider Source Sans Pro.
Standard font skal følges i all utadrettet
kommunikasjon der Bergen kommune er
avsender. Det er ikke nødvendig å følge
fontkrav i kommunikasjon internt på egen
enhet eller avdeling.

video og power point.
Arial
Brevmaler, signatur, flyers, brosjyrer,
dokumenter, skilt og planer:
Arial og Times
Digital planmal
Leverandør kan ha egen standard font. Om
ikke, brukes Source Sans Pro.

Bergen kommune følger krav om universell
utforming. Så skrift skal ha god kontrast og
lesbarhet.

Sosiale medier:
Sosiale medier som Facebook og Twitter
har egen standardfont. Bergen kommune
har ingen fontkrav til sosiale medier

I kapittel tre finner du verktøykasse
med maler. Standard font i de enkelte
kommunikasjonsflater er:

LOGOENS FONT

Eksterne og interne nettsider, nyhetsbrev:
Source Sans Pro

Logoens font er Optima og forbeholdt
logoen alene. Den skal ikke benyttes i noen
annen sammenheng.

Plakater og oppslag, annonser digital og
trykk, skrift på bilder i sosiale medier,
visittkort, infoskjermer, standard-grafikk

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
Source Sans Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
Times

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
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FORTID OG FREMTID
Profilelement
I kommunens hovedkanaler og materiell sentralt
fra kommunen, brukes den røde streken som
et bærende profilelement. Den røde streken er
hentet fra byflagget (side 31). Den representerer
bergensk tradisjon og historie, samt energien i
byen, nysgjerrigheten og bergensernes glød og
hjertevarme. Det er den røde tråden fra fortid til
fremtid.
Rent og enkelt
Det grafiske uttrykket til Bergen kommune skal
være rent og enkelt, i harmoni med logoen. Hvitt
brukes aktivt for å skape luft og åpenhet. Lys grå,
grå og svart kan brukes til å understøtte de klare
fargene og enkle linjene.
I tillegg til logoens farger er det mulig å supplere
med sekundærfargene blå, grønn og lilla. Men
det skal ikke konkurrere med logoen eller gå på
bekostning av det enkle uttrykket.
Bruk av den røde streken
Den røde streken plasseres langs kanten til en
visuell flate, bredden er fem prosent av den korteste
siden i firkanten den innrammer. Den røde streken
kan følge en, to eller tre sider i firkanten (aldri fire
sider). Se også kapittel 3 for flere eksempler.
Den røde streken er fast element i annonser,
visittkort, standardmal plakater, grafikk video,
på nettsider, presentasjonsside i power point og
infoskjerm.

17
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FARGER
Fargepaletten til profilen tar utgangspunkt i logoens
farger rød og gull.
Rødfargen er hovedfarge, og den kan kun brukes
i 100 prosent. Svart, gull, blå, grønn og lilla kan
anvendes i ulike graderinger fra pastell til 100
prosent. En god regel er å begrense antall farger
som er med i uttrykket.
Pantone
Trykkfarge, brukes på særlige påkostede
trykksaker. Denne fargen er utgangspunktet for å
finne CMYK- og RGB-fargen.
CMYK
Brukes i trykksaker som offset (trykk i store
opplag) og utskrift med kopimaskin. Merk at
fargegjengivelsen på kopimaskiner avviker noe fra
offset.
RGB
Alle skjermer bør bruke gitte RGB-farger. Her vil
fargegjengivelsene variere en del på ulike skjermer.
For best fargegjengivelse bør skjermen kalibreres.
Bruk av kommunens farger
Fargene skal følges i all utadrettet kommunikasjon
der Bergen kommune er avsender. Det er ikke
nødvendig å følge fargekrav i kommunikasjon
internt på egen enhet eller avdeling.
Last ned fargekart til In design:
Asa-fil RGB
Asa-fil CMYK
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Hovedfarge
PA N T O N E ( P M S ) 1 7 9 5
C M Y K: 05/100/100/00
RGB:
220/30/35
HEX:
#D C1E23

C M Y K: 20/35/100/05
RGB:
191/157/35
HEX:
#B F9D23

Sekundærfarger
C M Y K: 00/00/00/100
RGB:
00/00/00
HEX:
#000000

C M Y K: 66/93/00/09
RGB:
11 2 / 4 4 / 1 2 8
HEX:
#702C80

C M Y K: 100/70/20/10
RGB:
22/75/129
HEX:
#164B81

C M Y K: 90/30/90/15
RGB:
17/120/69
HEX:
# 11 7 8 4 5
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BILDER
Den viktigste ressursen i en kommune er folkene.
Bergen kommune skal være åpen i sin virksomhet,
det innebærer at vi viser folkene som jobber i kommunen, og hva vi gjør.

Krav til bruk av og bilder video i Bergen kommune
(intern lenke)

F O T O : N I N A B L Å G E S TA D

På kommunens intranett finner du bildearkiv med
bilder til fri bruk i kommunens kommunikasjonskanaler: BkBilde. I Ansatthjelpen ligger veileder med
retningslinjer for bruk av bilder og video i kommunen,
inklusiv råd for personvern og samtykke. Se:

FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ

Byen, fjellene, fjorden, byliv og alle folkene som bor
og jobber i Bergen, er en viktig del av vår identitet.
Som hovedregel bruker vi derfor bilder og video
som viser folk og miljø fra Bergen kommune.

MALER

D I G I TA L E F L AT E R

3
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3 MALER
KONTORMATERIELL,
OPPSLAG OG ANNONSER
På disse sidene kan du laste ned maler og finne
lenker til veiledere med tips og råd. Tilgjengelige
fellesmaler til allmen bruk er plakater, power point,
infoskjerm, trykte og digitale annonser, flyer og
visittkort.

VÅRE NETTSIDER OG
DIGITALE VERKTØY
Kommunens eksterne og interne nettsider, felles
digitale verktøy og digitale planer er satt opp i faste
maler. Du må følge disse når du legger ut innhold.
De følger kommunens grafiske profil og har faste
krav til utforming av sidetyper, rammeverk, farger,
fonter og plassering av logo. Utforming av nettsidene
følger for øvrig teknologisk utvikling og nye krav til
funksjonalitet og standard på nett.
Kampanjenettsider som ligger utenfor kommunens
nettside, men der kommunen er avsender
(kampanjenavn.bergen.kommune.no), må bruke

faste elementer fra portaldesignet og godkjennes
av WeB-gruppen. Det samme gjelder andre
nettløsninger og verktøy der kommunen er avsender
av tjenesten.
Det samme gjelder for digitale planer, styrende
dokumenter og andre hovedkanaler knyttet til
kommunens virksomhet.
Veiledning:
Når det gjelder utforming av nettsider innenfor
eksisterende løsninger, kontakt WeB-gruppen på
ansattservice@bergen.kommune.no.
For utforming av nye løsninger og verktøy må du
også konferere med Seksjon informasjon.
redaksjonen@bergen.kommune.no.

SOSIALE MEDIER
Sosiale medier følger leverandørens premisser for
oppsett, men Bergen kommune har retningslinjer
for bruk av logo, bilder, informasjonstekst og
språkbruk. Det er kun kommunens hovedkanaler på
sosiale medier som kan bruke logo som profilbilde.
Trenger du råd, kontakt Seksjon informasjon via
redaksjonen@bergen.kommune.no.
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PLAKATER OG BROSJYRER
Digitale og trykte plakater og brosjyrer der kommunen er avsender, skal følge krav til bruk av fonter, farger og
plassering av logo. Husk å oppgi avsender (eks. navn på avdeling) samt utgivelsesdato på baksiden, langs
ryggen på brosjyren eller lignende. Tilgjengelige ferdige maler for plakater, malene er i Adobe InDesign:
Last ned mal rød strek
Last ned mal blå bakgrunn
Last ned plakatmal i pastell
Profilfarge lilla 10 prosent.
Font: Arial Narrow sperret 20

Tittel
plasseres her

Profilfarge rød 100 prosent
Font: Arial Regular, Times Regular

Profilfarge blå 100 prosent
Font: Arial Regular

• For digitale og trykte plakater og brosjyrer der hele kommunen eller hele tjenesteområder er avsender, følges krav
til forsidemoduler om bruk av
fonter, farger og plassering av
logo.
• Materiell der den enkelte
avdeling eller etat er avsender, står friere, men følg krav
til plassering av logo og oppgi
avsender og utgivelsesdato.
• For digitale og trykte plakater og brosjyrer der hele kommunen eller hele tjenesteområder er avsender, følges krav
til forsidemoduler om bruk av
fonter, farger og plassering av
logo.
• Materiell der den enkelte
avdeling eller etat er avsender, står friere.

Tekst må være hvit på farget bakgrunn. Rød, eller de andre fargene i profilen. Tekst må være hvit på farget bakgrunn. Rød,
eller de andre fargene i profilen. Tekst må være hvit på farget
bakgrunn. Rød, eller de andre fargene i profilen.
Tekst må være hvit på farget bakgrunn. Rød, eller de andre fargene i profilen. Tekst må være hvit på farget bakgrunn. Rød,
eller de andre fargene i profilen.

Tittel plasseres her
Tekst må være hvit på farget bakgrunn. Rød, eller de andre fargene i profilen. Tekst må være hvit på farget bakgrunn. Rød,
eller de andre fargene i profilen. Tekst må være hvit på farget
bakgrunn. Rød, eller de andre fargene i profilen.

^
Småvann på Kvitebjørnen på byfjellene.

Tekst må være hvit på farget bakgrunn. Rød, eller de andre fargene i profilen. Tekst må være hvit på farget bakgrunn. Rød,
eller de andre fargene i profilen.

Bergen kommune 55 56 55 56 - www.bergen.kommune.no
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PRESENTASJONER
I POWERPOINT
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Mal 1

Førsteside

Det finnes to ulike maler for powerpointpresentasjoner, en med norsk logo og en med
engelsk.
Logo og forside
Kommunens logo skal være synlig minst en gang
i presentasjonen. Men det er valgfritt om du vil
starte med stor Logo Høyde eller en bildeside eller
annen illustrasjon. På tekstsider viser Logo Bredde
nederst til venstre på flaten. Det er ikke anledning
til å utvikle egne varianter der logoen plasseres på
andre måter.
Slik bruker du farger og maler
Fargepaletten i profilen er lagt inn i malen, men
begrens helst til en eller to farger innenfor samme
presentasjon. I malen finner du også forslag
til variasjon av sidemaler som er i tråd med
kommunens profil. Bruk gjerne bilder over hele
flaten, det gir et rent og ryddig uttrykk.
For å få opp ulike malsider, velg “Sett inn” og så
pilen ved “Nytt lysbilde” oppe til venstre. Se veileder
på Allmenningen for flere tips om hvordan du kan
bruke malen.
Last ned norsk Powerpointmal.
Last ned engelsk Powerpointmal.
BkBilde (intern lenke Allmenningen) har bilder til fri
bruk i kommunens publikasjoner.
NB: Ved nedlastning anbefales det å bruke
nettleserene Chrome eller Safari.
Mal 2

Førsteside

Påfølgende sider eksempler

B E R G E N K O M M U N E P R O F I L M A N U A L 2022

INFOSKJERMER
Det finnes to ulike infoskjermmaler, tilpasset
henholdsvis 16:9 og 4:3-format. På infoskjermer
rettet mot innbyggerne i Bergen kommune, skal
malene brukes. Det er ikke nødvendig om skjermen
er rettet mot «interne» målgrupper, som for
eksempel elever på skolen.
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16:9
Førsteside og eksemple påfølgende sider
Denne malen har også farget påkgrunn som valg.

Førsteside og påfølgende side

Logo
Først eller sist i en infoskjermpresentasjon bør du
bruke siden med stor Logo Høyde på hvit bakgrunn.
På tekstsider viser Logo Bredde øverst til venstre
på flaten. Dette for å gi plass til eventuell rullerende
tekst i rødt felt nederst på sidene. Ikke plasser
logoen på andre måter i malen.
Slik bruker du farger og maler
Fargepaletten i profilen er lagt inn i malen, men
begrense helst til en eller to farger innenfor
samme presentasjon. I malen finner du også
forslag til variasjon av sidemaler som er i tråd med
kommunens profil. Bruk gjerne bilder over hele
flaten, det gir et rent og ryddig uttrykk.
Mal med hvit tekst på svart bakgrunn kan brukes
for å tilpasse lesbarhet for aktuelle brukere, for
eksempel for personer som har problemer med
kontrastfarge.
For å få opp ulike malsider, velg “Sett inn” og så
pilen ved “Nytt lysbilde” oppe til venstre. Se veileder
på Allmenningen for flere tips om hvordan du kan
bruke malen, samt redaksjonelle retningslinjer for
infoskjermer for krav til innhold.
Last ned lys 16:9 Infoskjerm.
Last ned mørk 16:9 Infoskjerm
Last ned lys 4:3 Infoskjerm
Last ned mørk 4:3 Infoskjerm

4:3

Førsteside og eksempler påfølgende sider
Denne malen har også farget påkgrunn som valg.

Førsteside og påfølgende side
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BAKGRUNNER I TEAMS
Anbefalte maler i teams viser Bergen kommune
som avsender og er utformet slik at de skal fungere
når vinduet varierer i utsnitt etter hvor mange som
deltar i et Teams-møte.
Utforming
Utformingen er variasjoner over samme prinsipp:
Til venstre i bildet er det en stolpe med transparent
filter. Logo er midtstilt oppe på stolpen. Stolpen
kan være hvit (50 prosent transparens) eller i
en av profilfargene angitt på side 18 (40 prosent
transparens).
Hovedmal har hvit stolpe, farget logo og bilde
Bildemal 01 har farget stolpe, hvit logo og bilde.
Bildemal 02 har farget stolpe, hvit logo, bilde og
blått filter over bildet i bakgrunnen.
Mal uten bilde har farget stolpe, hvit logo og blå
bakgrunn.
Last ned maler
Flere varianter finner du i denne veilederen for
teams på Allmenningen. Ønsker du å bruke et
eget bilde, kontakt Seksjon informasjon for bistand
eller å få malen tilsendt - redaksjonen@bergen.
kommune.no.
Last ned In design-mal med Teams-bakgrunner.
Merk: Følg plassering av logo og grad av
transparens som ligger i dokumentet.

25
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ANNONSER
Alle annonser hvor Bergen kommune er avsender
skal følge kommunens profilhåndbok og
retningslinjer. Disse må oppfylle retningslinjer om
plassering, størrelse og luft rundt logo fra kapittel 1.
Standard annonse
Logo skal stå på hvit eller lys grå bakgrunn. Den
røde streken skal gå langs tre sider. Langs den
fjerde kanten skal det være en tynn sort strek.
Standard annonse bredt bilde
Logo skal stå på hvit bakgrunn. Den røde streken
skal gå langs bunnen. Langs sidekantene skal det
være en tynn sort strek.

Stillingsannonse mobil 320 x 250 mm

BT.NO og BA.NO mobil 320 x 250 mm

Stillingsannonser
Alle stillingsannonser skal følge kommunens
visuelle profil. Disse må oppfylle retningslinjer om
plassering, størrelse og luft rundt logo. Den røde
streken skal gå langs to sider i en L-form. Langs
kant med hvitt felt skal det være en tynn sort strek.
Bredden på den røde streken
Bredden skal være fem prosent av den korteste
siden i firkanten den innrammer. Malene under har
dette ferdig definert i seg.
Last ned maler (Adobe InDesign) mobilannonser
320 x 205 mm:
Last ned mal rød kant, uten bilde
Last ned mal rød kant, med bilde
Last ned mal bredt bilde, rød strek i bunn
Last ned mal stillingsannonse mobil
Last ned mal stillingsannonse trykk
Se veileder på Allmenningen med eksempler på
hvordan du kan bruke malen.
For flere maler annonser
kontakt redaksjonen@bergen.kommune.no.

Digital annonse BA 580 x 500 mm

Trykk BT
80x365 mm
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VISITTKORT
Det er en definert minimumstørrelse for
logoelementet i logoen på 15 mm. I øvrig tekst er
fontene Arial Regular, Arial Bold og Arial Italic brukt.
Malene er i Adobe InDesign.
Last ned mal visittkort norsk
Last ned mal visittkort engelsk

Fornavn Etternavn
Stilling

Mobil 999 99 999
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no

Bergen Rådhus | Postboks 7700 | 5020 Bergen

Fornavn Etternavn

DIGITAL SIGNATUR
Anbefalt digital signatur i e-post ser du til høyre.
Fonten er Arial Regular. Arial Bold og Arial Italic.
Vi bruker ikke logo i digital signatur.

Arial Bold, sort, 11 pt

Tittel, Arbeidssted/Seksjon

Arial Italic, grå, 10 pt

Bergen kommune
Postboks 7700
5020 Bergen
Telefon 123 45 678

Arial Regular, sort, 10 pt
Arial Regular, sort, 8 pt

www.bergen.kommune.no
Facebook | Twitter
Bergen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i
offentlighetsloven og arkivlovgivning. Det betyr at inngående og utgående e-post kan bli gjenstand for offentlig
innsyn dersom det er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon.
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NB: Ved nedlastning anbefales det å bruke
nettleserene Chrome eller Safari.

Byrådsleders avdeling

Til:
Alle byrådsavdelinger

BREVMALER, FLYER OG
KONVOLUTTER

Fra:
Byrådsleders avdeling

Intern korrespondanse
Vår referanse:
Saksbehandler:
Dato:
Deres ref.:

2021/12345-67
Ola Nordmann
4. mai 2021

Lorem ipsum dolor

Alle brevmaler, brevark og konvolutter skal følge
kommunens visuelle profil. Disse må oppfylle
retningslinjer om plassering, størrelse og luft rundt
logo fra kapittel 1. Brevark skal alltid ha Logo
Bredde med navnetrekk til høyre for logoelementet
øverst til venstre på siden. Oppsett av logo på
brevark gjelder også på konvolutter. Logoen skal
kun vises på side 1 i brev.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Med helsing
Byrådsleders avdeling
Berit Bergenser – seksjonsleder
Kari Nordmann – rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk.

Brevmaler og konvolutter åpner for informasjon
om avsender til høyre for logoen i tråd med
retningslinjer om plassering, størrelse og luft rundt
logo fra kapittel 1. Det er valgfritt om man vil bruke
farget eller ensfarget logo (svart eller grå),
Det er også gjort tilgjengelig mal for flyer, ved behov
for forenklet oppsett.
Last ned mal for enkel flyer (Word)

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, NÆRING OG
EIENDOM
Seksjon for administrasjon

Berit Bergenser
Bysmauet 1
5000 BERGEN

Vår referanse:
Saksbehandler:
Dato:
Deres ref.:

2021/12345-67
Ola Nordmann
4. mai 2021

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt
Avdelingens
Navn ut
Rådhusgaten
10, 5020 Bergen
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Brevmaler er
tilgjengelig i Bk360.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Med helsing
Seksjon for administrasjon
Ola Nordmann – sakshandsamar
Dokumentet er godkjent elektronisk.

BREVMAL I BK360
Bergen kommunes visuelle profil er lagt inn i
malene i Bk360, se eksempel til høyre.
Lenke til Bk360 (intern lenke)

Postadresse:
Postboks 7700, 5020 Bergen
Kontoradresse:
Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10

Telefon: 55 56 55 56
E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 55 56
www.bergen.kommune.no

Flyer når det er behov
for forenklet oppsett til
å dele ut informasjon
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C4

C4

KONVOLUTTER
E6/5
110 mm x 220 mm

EC4
EC4

C5 Vindu
162 mm x 229 mm
Vindu nr. 16
C5
162 mm x 229 mm
C4
229 mm x 324 mm

AVDELINGSNAVN
Postadresse, 0000 Bergen

EC4 Vindu
229 mm x 312 mm
Vindu nr. 18
Det er valgfritt om man vil ha logo i farge eller svart/
hvitt. Men vanlig praksis er svart hvitt, og med
avdelingsnavn og avsenderadresse plassert til
høyre for logo.

AVDELINGSNAVN
Postadresse, 0000 Bergen
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SKILT OG INFOTAVLER
Alle kommunens bygg, skal ha kommunens logo
på utsiden av bygget. Skilt skal være utformet i
tråd med kommunens visuelle profil og må oppfylle
retningslinjer om plassering, størrelse og luft rundt
logo fra kapittel 1.
Skiltmalene er laget for å støtte deg som arbeider
med å lage skilt i Bergen kommune. Skilting er et
omfattende arbeid som alltid vil være i utvikling, i
tråd med erfaringer og organisatoriske behov. De
til enhver tid gjeldende føringene vil du finne her i
profilmanualen.

Logo 3/9

Bergen byarkiv

Hensikten med felles mal for skilting er å gjøre det
enkelt for innbyggerne å finne fram og være trygg
på at det er Bergen kommune de besøker. Skiltene
skal være utformet etter retningslinjer for universell
utforming og anbefalinger for god lesbarhet.
Fasadeskilt
Seksjon informasjon jobber med å få på plass felles
standard for fasadeskilt. Ta kontakt med Seksjon informasjon for å få råd om utforming - redaksjonen@
bergen.kommune.no.
Skilt ved inngang
På utendørsskilt ved inngang skal bare Logo Høyde
med navnetrekk midtstilt under logoelementet
brukes. Skiltene skal være kvadratiske. Dersom
informasjonsmengden krever større skilt, skal de
utvides til høydeformat. Unntaksvis, f.eks. ved
lange ord som vanskelig lar seg dele, skal skiltene
være i breddeformat. Skiltene produseres i ulike
størrelser, alt etter bruksområder og leseavstand.

mandag–fredag kl. 09.00–15.00

Nonnesetergaten 4

Skilt ved inngang
1.
Logo plasseres alltid oppe, sentrert.
2.

Uansett skiltstørrelse skal logo alltid ha
proporsjonalt samme størrelse i forhold til
skiltflaten. For å sikre dette, deles skiltet inn i
kvadratiske modulenheter, med ni moduler i
bredden.

3.

Selve logoen skal alltid være tre modulhøyder,
tittel skal forrtrinnsvis være en modulhøyde.

Tittel: Times Bold
Tid: Times Italic
Adresse: Times Italic
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SKILT OG INFOTAVLER forts.
Infotavler
Det er tilgjengelig en mal for infotavler i formatet
liggende og stående, 50x70 centimeter. Den har
profilelement den røde streken, samt profilfargene
tilgjengelig i malen. Se eksempel på utforming til
høyre.
Anbefaling for fonter, oppsett, bilder med mer finner
du i en egen veileder for skilt på Allmenningen.
For å få malen tilsendt, kontakt Seksjon informasjon
via redaksjonen@bergen.kommune.no.

Vaskedammen i Fyllingsdalen
Vaskedamene fra Nebbestølen Gård.
Tidligere var det vanlig at kvinner «på landet» vasket klær for
folk i byene. I Fyllingsdalen var det flere slike vaskerier, blant
annet på Nebbestølen gård.

På Nebbestølen var det to ugifte søstre som bodde
i Kårhuset: Karina og Lina. De vasket sengetøy og
håndklær for rike folk i byen. Karina (1860-1949)
var tvillingsøster til Oluf (1860-1947) som var
bonde og drev Nebbestølen gård, Lina var yngre
(1863-1947). De hadde en tung jobb, så de måtte
være sterke. De hentet tøyet som skulle vaskes i
melsekker og fikk kjøre hjem med hest og kjerre,
med guttene på gården som hadde vært i byen
og solgt melk. Det var mye arbeid før de kunne
få tøyet tilbake til byen. Nabo guttene Erling og
Ivar Løvaas prøvde å fiske ørret med jutesekker i
elven. Men da fikk de kjeft av damene fordi vannet
ble grumset.
I sommerhalvåret bygget de en grue (et åpent
ildsted) ved elvebredden foran våningshuset. «De
fyrte opp med ved tidlig på morgenen, slik at barn
på vei til Sælen skole så både røyk og flammer»,
har eldre Fyllingsdøler fortalt. De plasserte en stor
gryte opp i gruen slik at tøyet ble kokt. Deretter
skylte de tøyet i elven. Deretter var det turen til
byen med det rene tøyet på ryggen. De ble tilbudt
skyss med hest og vogn, men ville ikke, når det var
nyvasket tøy var ikke vognene rene nok mente de.
De reiste over Puddefjorden med «Dokkefergen» en lang og slitsom vei.

Fyllingsdalen historielag - Kontaktinfo mm

BILDEKOR
OG ANDRE ELEMENTER
Disse skal følge kommunens visuelle profil og må
oppfylle retningslinjer om plassering, størrelse og
luft rundt logo fra kapittel 1.
Bildekor
Bildekoren til Bergen kommune er begrenset til bruk
av kommunens logo på begge sider av fordørene.
Her skal Logo Høyde brukes.
Bestilte biler leveres ferdig med dekor.

Når været tillot det, lå tøyet til bleking på marken.
Om vinteren ble tøyet vasket og kokt i kjelleren.
Tøyet ble liggende 1-2 dager til bleking ved elvebredden, for så å bli skyldt enda en gang. Etter
siste skylling ble tøyet hengt opp på snorer foran
huset. Om vinteren brukte de en grue i kjelleren på
våningshuset. I regnvær og kulde ble tøyet tørket
under tak. Det var på loftet i et uthus som ikke var
i daglig bruk. Noen av vognene til gården sto der.
Når tøyet var nesten tørt, ble det strøket. De hadde
ikke «rulle».

Tove Mjanger kjente vaskedamene» på
Nebbestølen gård, har sine aner fra denne gården.
Faren hennes, Carl Fyllingen var født og oppvokst
på Nebbestølen. De eldste damene hun forteller
om her var tantene til Carl. De yngste var søstrene
til Carl, og hennes egne tanter.

Nebbestølen Gård.

Tørking av klær.

bunter med gulerøtter fra gårdene der elven rant
igjennom.
På Lynghaug gård ble elven brukt som kjølerom for
melk. Her var det bygget et melkehus over elven,
der melkespannene ble avkjølt i det rennende
vannet før de ble levert til meieriet.

I neste generasjon på Nebbestølen var også ugifte
døtre på gården, det var Karoline Mathilde (18981983), Martha Elisabeth (1903-1994) og Olga
Josefine (1905-1989). Under krigen og i tiden etter
vasket de tøy for folk i byen. Også disse brukte
gruen ved elven og skyldte tøyet der, slik som
tantene hadde gjort.
Andre bruksområder og livet ved elvene
Det var tre elver som møttes nedenfor det gule
huset: den ene kom fra øvre Fyllingen, den andre
kom fra Løvåsen, og så var det elven som kom fra
Lynghaugtjernet. Elvene var viktige i dagliglivet.
Det var klesvask flere plasser i elvene. I Øvre
Fyllingen var det også Mølle ved det som ble
hetende Møllergården. Det var ørretfiske langs
hele elvesystemet helt ned til Sælenvannet. Disse
elvene ble også brukt som vaskeplass for grønnsaker. Om høsten når gulerøttene skulle høstes,
vaskes og buntes, var det elven som var vaskeplassen. Her kunne det daglig bli vasket flere tusen

Det Gule Huset,
et kulturminne i
Fyllingsdalen

FLAGG, VÅPEN OG SEGL
FLAGG,
VÅPEN, SEGL

FOTO: ELLEN ØKLAND 27.5.2003

4
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4 FLAGG, VÅPEN OG SEGL
12
BYFLAGGET
På flagget brukes kommunens våpen.

9

BERGENS FLAGG,VÅPEN
OG SEGL
Bergens flagg, våpen og segl har en århundrelang
historie, og særlig gjelder dette for seglet. Byens
flagg, våpen og segl er i sin nåværende form
fastlagt av bystyret i 1923 og 1924 og godkjent ved
kongelig resolusjon av 15. august 1924.
Flagget
Flagget er hvitt med rød rand på tre sider og med
byvåpenet midt i duken. Den røde fargen skal være den
samme som i det norske flagget. Proporsjoner: Hvit duk,
høyde 9 deler, bredde tolv deler. Rød kant på tre sider
1 del. Avstand mellom skjold og øvre og nedre kant er 2
deler.
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Regler for bruken av flagg, våpen og segl
For bruken av Bergen bys flagg, våpen og segl
gjelder følgende regler vedtatt av formannskapet
5. januar 1928, med endringer av 22. juni 1948,
4. november 1959, 12. november 1969 og 4.
september 1996:
Anvendelse i sin alminnelighet av byflagget skal være
kommunen forbeholdt, saaledes at private ikke i sin
alminnelighet skal kunne anvende det.
En undtagelse skal gjælde for Bergenske skibe, der gives
anledning til at anvende flagget i liten maalestokk foran
i skibets baug. Formannskapet kan dog i særlige tilfeller
dispensere fra denne plassering.
For kommunens vedkommende skal flagning med det
officielle byflag i almindelighet kun ske paa Raadhuset
og paa Torvet. For anvendelsen av byens vaapen skal - i
henhold til lovbestemmelse av 19. mars 1926 – følgende
forskrifter gjælde for Bergen:
1. Bergen bys vaaben maa bare benyttes av Bergens
kommunale myndigheter i utøvelsen av deres kommunale
gjøremaal. Formannskapet kan dog i særlige tilfælder
dispensere fra denne bestemmelse.
2. Det er intet til hinder for at byens vaaben gjengis i
plastisk fremstilling eller f.eks. malet, tegnet, vævet eller
brodert, naar bare den gjenstand hvorpaa vaabenet er
gjengit ikke benyttes i forretningsøiemed, f.eks. som
salgsvare, til skiltning, annoncer eller reklamer m.v.,
men alene til dekoration, belærelse eller lignende.
Avbildningen maa heller ikke anvendes paa en saadan
måte at den uriktig gir indtryk av at den som benytter den,
indehar nogen kommunal stilling. Formannskapet ved et
utvalg kan dog i særlige tilfælder dispensere fra denne
bestemmelse.

(Håndbok for Bergen kommune 1998, bind 1).
Da Bergen kommune innførte parlamentarisme i
2000, ble formannskapets myndighet overført til
byrådet. Byrådet har delegert sin myndighet til å
dispensere fra disse bestemmelsene til Bergen
byarkiv.

Byvåpen

Byvåpenet består av et gullkantet
rødt skjold. Plassert på skjoldet er en
tretårnet borg over syv fjell. Borgen er
i sølv (hvitt), fjellene og omkretsen i
gull (en definert gulfarge). I særskilte
og påkostete tilfeller gjengis våpenet
reelt med sølv og gull. Byvåpenet skal i
motsetning til logo-elementet kun brukes
uten tekst i gullkanten rundt skjoldet. I
svart-hvite trykksaker skal byvåpenet
ikke brukes, fordi det krever farger: Der
er det fargeløse seglet et alternativt
valg. Byvåpenet kan brukes alene, i
motsetning til logo-elementet som kun
kan brukes i kombinasjon med logoens
tekst.

Segl

Seglet viser som våpenet den
tretårnede borgen over syv fjell. Langs
seglets omkrets står “SIGILLUM
COMMUNITATIS DE CIVITATE
BERGENSI”, som kan oversettes til
“segl for Bergens bysamfunn”. Seglet
er alltid fargeløst (eller ensfarget lik
bakgrunnen det er trykt på). Seglet kan
gjengis som trykt med svake svarte
eller hvite konturlinjer (se ovenfor) eller
som lakksegl (se nedenfor illustrasjon
med lakksegl og seglstamp).

KONTAKTD I G I TA L E F L AT E R

FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ

5
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5 KONTAKT
Seksjon informasjon har ansvaret for å ivareta Bergen kommunes visuelle profil, og bruken av den i kommunens hovedkanaler.Ved eventuelle tvilstilfeller skal saken tas
opp i en profilgruppe. Profilgruppen settes sammen av representanter fra Bergen byarkiv, Bystyrets kontor, en byrådsavdeling og kommunikasjonssdirektør. Byarkivaren
har myndigheten over heraldisk utforming av byvåpen, flagg og segl og ansvaret for regelverket for bruk, med adgang til å gi dispensasjon.

HER TAR DU KONTAKT

Seksjon informasjon
redaksjonen@bergen.kommune.no

Ansattservice
ansattservice@bergen.kommune.no

Bergen byarkiv
post.byarkivet@bergen.kommune.no
•
Regelverk for bruk av byvåpen, segl og
flagg

•

•
•

Etat for bygg og eiendom
ebe@bergen.kommune.no
•
Bestille skilt til kommunale bygg. Det er
byggherre som har ansvaret for å bestille
skilt på bygg som ikke er eid av kommunen.

•
•
•
•
•
•
•

Regelverk og praktisering av
kommunens grafiske profil
Annonsering - regelverk
Trykksaker
Digitale flater
Sosiale medier
Pressemeldinger
Logobruk
Bilder

Bk360 og andre fagsystemer
Domenepolicy og utvikling av
nettsider

Seksjon HR konsern
hr@bergen.kommune.no
•

Stillingsannonser

HISTORISK BAKGRUNN
HISTORISK
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6 HISTORISK BAKGRUNN
SYMBOLET
Byvåpenet er et symbol for Bergen kommune. Det
runde skjoldet der borgen med tre tårn og dobbel
port står på sju fjell, er tilnærmet lik baksiden av
Bergen bys segl fra 1376. Seglet har følgende
omskrift: Sigillum communitatis de civitate bergensi,
som kan oversettes til: Segl for Bergen bysamfunn.
Byvåpenet bruker ikke denne teksten. Byvåpen,
flagg og segl er fastlagt av bystyret i 1923 og 1924
og er godkjent ved kongelig resolusjon av 15.
august 1924. Illustrasjonen av byvåpenet øverst
til venstre var vedlagt saken i 1924. Ved dagens
utforming av byvåpenet er vektlagt heraldisk
enkelhet og stor nærhet til byvåpenet slik det ble
godkjent i 1924.
I dag brukes en variant av det fargeløse seglet, men
fargelagt i byvåpenets farger, som hovedelement
i kommunens logo. Dette logoelementet skal aldri
brukes alene.
Også seglet er et symbol for Bergen kommune.
Illustrasjonen til høyre på midtrekken var vedlagt
saken i 1924. Rødfargen er Koren Wibergs måte
å vise at han tenkte det brukt som lakksegl. Seglet
skal aldri fargelegges.
Kun Bergen kommune kan og skal bruke byvåpenet
offentlig. Andre må ha spesiell tillatelse, enten
gjennom vedtatte regler, eller ved at det søkes
dispensasjon om unntak fra reglene. Saksbehandler
er Bergen Byarkiv.
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