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Byvåpen

Symbolikken til byvåpenet er at Bodø er den første byen
nord for polarsirkelen og følgelig den sørligste byen i Norge
med midnattssol.
Det er gjort endringer for å modernisere byvåpenet, forrige gang
dette ble gjort var i 2008 og selv om det har blitt modernisert så
er våpenet fortsatt det samme som Hallvard Trætteberg tegnet i
1959. Det er satt opp et beskyttelsesområde for byvåpenet i de
tilfellene hvor det brukes alene.

3

Logo

Bodø kommunes logo er justert med strengere former,
avstander og farger. Den kommer i en positiv (svart) og en
negativ (hvit) versjon. Det er den positive varianten som
hovedsakelig brukes. Den negative varianten brukes i tilfeller
hvor bakgrunnen er så mørk at den svekker synligheten til den
positive varianten.
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Beskyttelsesområde

Det er definert et beskyttelsesområde for logoen. Dette området
er satt for å sikre at det alltid er et minimum med luft rundt
logoen – slik at logoen kommer tydelig frem og får stå
uforstyrret. Avstanden er applisert i logofilene og skaleres
proporsjonalt med logoen.
For å sikre et konsistent formspråk er det viktig at logoen ikke blir
brukt feil. under visualiseringen av beskyttelsesområdet er det
noen eksempler på feil bruk av logoen.
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Ikke endre på fargene i logo

Endre aldri logoens proposjoner

Rotér aldri logoen

Bruk aldri logoen som mønster

Legg aldri til effekter

Endre aldri logoens proposjoner

Underavdelinger/ institusjoner

Dette er logoen til Bodø kommunes underavdelinger/institusjoner
som tilhører kommunen. For eksempel kan dette være skoler,
helsestasjoner og sykehjem. Navnet på institusjonen skal settes
i versaler og høyrestilles under streken slik som logoene til
høyre illustrerer.

BYTEKNIKK

INNKJØPSKONTORET

KOMMUNIKASJON

OPPVEKST OG KULTUR

PARKERINGSENHETEN

ØKONOMI

Logo for de ulike bør produseres av grafiker ved
kommunikasjonavdelingen for å sikre at den blir satt opp korrekt.
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Fargepalett

Farger er en viktig del av kommunens
visuelle identitet. Fargene hjelper med å skille
mellom tema, kategorier og være med å styrke
og synliggjøre det helhetlige uttrykket. Ved å
være konsekvent i bruken av fargepaletten
oppnår man god gjenkjennelighet og får et
konsistent uttrykk.

Byvåpen
Arealplan, bygg og eiendom
c0 m100 y100 k0
r227 g28 b36
#ed1c24
PMS 1788 C/CP

Oppvekst/omsorg
c0 m50 y100 k0
r247 g148 b29
#f7941d
PMS 151 C

Teknologi/miljø
c75 m0 y100 k0
r57 g181 b74
#39b54 a
PMS 361 CP

Milj ø og naturbruk
c80 m10 y45 k0
r0 g167 b157
#00a79d
PMS 3262 CP

Næringsliv /politikk
c100 m65 y0 k0
r0 g97 b175
#0061af
PMS 2132 CP

Medvirknin g
c20 m90 y40 k0
r20 g64 b109
#c9406d
PMS 7634

Bodø Kommune grå
c50 m40 y45 k5
r134 g136 b131
#86888 3
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Bodø Kommune hvit
c0 m0 y0 k5
r167 g32 b36
#f1f2f2

Bildemanér

Det er satt klare regler til bildene som skal benyttes
i sammenheng med Bodø kommune. Disse reglene er satt for
å skape et helhetlig og profesjonelt uttrykk.
Bildene skal inneholde ekte, likestilte mennesker i ærlige og
naturlige situasjoner. Det skal være naturlig lys i bildene, om blitz
eller unaturlig lys må brukes skal dette fremstå så naturlig som
mulig i det endelige bildet.
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Naturlig lys

Likestilling

Ekte mennesker

Naturlig situasjon

Dybdeskarphet

Ærlighet

Grafiske elementer

De grafiske elementene brukes for å skille mellom de tre
temagruppene som står i sentrum hos Bodø kommune.
Hvert temaelement kommer i to former: utgangspunkt og utviklet
versjon. Elementene brukes både på skjerm og i trykksaker hvor
det er nødvendig å presisere hvilket tema budskapet faller under.
De kan også brukes ved mangel av passende bilde.
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Oppvekst/omsorg

Oppvekst/omsorg

Teknologi/miljø

Teknologi/miljø

Næringsliv/politikk

Næringsliv/politikk

Piktogrammer og symboler

Det er utviklet et sett med piktogrammer til bruk i offentlige bygg
i kommunen. Piktogrammenes former er hentet ut fra profilens
typografi for å gi en best mulig sammenheng.
Der piktogrammene skal stå for seg selv, som f.eks. på
toalettdører, er det ønskelig at de produseres som taktile skilt.
Piktogrammer må gjerne brukes i tillegg til tekst, da de oppfattes
intuitivt og uavhengige av språk.
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Typografi - primær

Hovedskriften til Bodø kommune er Aeonik Medium, Aeonik
Medium italic, Aeonik Regular, Aeonik Regular italic, Aeonik Light
og Aeonik Light italic.

Aeonik light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890&%({[£€$¥§@#]})©®

Aeonik regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890&%({[£€$¥§@#]})©®

Aeonik medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890&%({[£€$¥§@#]})©®

Medium brukes på tekst som skal utheves og light brukes på
brødtekst og lignende.
Fontfilene kan kjøpes her: https://aeonik.co.uk/font/
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Typografi - sekundær

Arial Regular, Italic, Bold og Bold Italic er valgt som
sekundærtypografi. I motsetning til Aeonik er Arial en gratis
font som er tilgjengelig på de fleste operativsystemer i dag.
Arial brukes til presentasjoner, på skjerm og til
mail- og brevskriving.
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Arial regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890&%({[£€$¥§@#]})©®

Arial Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890&%({[£€$¥§@#]})©®

Grid

For å få en rød tråd i kommunens flater er det satt opp et grid
hvor formatet på kommunikasjons-flaten deles i 3. Det er også
satt opp regler for størrelse på marger og avstander mellom
innholdet i flatene, disse reglene er utgangspunktet for oppsettet
i reklame-malene til kommunen.

Tema

Tema

Tema

En liten ingresstekst som går over to elle r tre linjer. Lorem
ipsum dolo r sit amet, consectetue r adipiscin g elit, sed diam
nonumm y nibh euismod tincidunt ut laor eet dolo re magna .
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Annonser

Tema

Stilling ledig

Prosjektleder CityLoops
Næring- og utviklingsavdelingen har ledig 100% stilling som prosjektleder for CityLoops

Kommunen har behov for å kunne annonsere med mange
forskjellige budskap: Stillingsannonser, utlysninger og eksterne
annonser. Det er satt opp overordnede maler for annonsering.
De vil videre settes opp i to forskjellige størrelsesformater.

Helse og velferd

Legestilling
Sølvsuper – Velferd og helsesenter/Havna legesenter
Delt mellom institusjon og allmennpraksis
Søknadsfrist: 15.11.2019

Miljøterapeut
Sølvsuper – Velferd og helsesenter/Havna legesenter
Delt mellom institusjon og allmennpraksis
Søknadsfrist: 15.11.2019

Prosjektleder
Sølvsuper – Velferd og helsesenter/Havna legesenter
Delt mellom institusjon og allmennpraksis
Søknadsfrist: 15.11.2019

Tlf: 75 55 50 00

bodo.kommune.no

Arbeidsoppgaver
• Strategisk og taktisk ledelse av Bodø kommune
sine aktiviteter i CityLoops-prosjektet
• Bidra til å skape et marked for organisk avfall,
byggematerialer og løsmasser i Bodø
• Ansvar for koordinering og samordning av
prosjektet – tett samhandling med andre
avdelinger internt og eksternt.

Tlf: 75 55 50 00

Tema
bodo.kommune.no

Tema
bodo.kommune.no
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Kvalifikasjoner
• Relevant høyere utdanning på høgskole-/universitetsnivå, minimum bachelor helst master
• Erfaring med prosjektarbeid
• Ønskelig med forståelse for offentlige beslutningsprosesser – faglig og politisk
• Ønskelig med erfaring eller en interesse for
byutvikling, miljø og teknologi

bodo.kommune.no

Postale elementer

Det er satt opp maler for brevark, konvolutter (C5 uten vindu,
C5 med venstre vindu, C4 stående uten vindu, C4 stående
med vindu, B4 uten vindu, visittkort og en generell Word-mal.
Disse er overleveret som maldokumenter levert i Word- og
indesign format .

Ola Nordmann
Adressegata 12
8001 Bodø

Dato:
xx.xx.xx

Navn Navnesen

T: + 47 00 00 00 00
M: + 47 000 00 000
E: n avn.navnesen@bodokommune.no

Dette er en overskrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Viverra accumsan in nisl nisi scelerisque eu ultrices vitae auctor. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et tortor. Consectetur a erat
nam at lectus urna duis convallis convallis. At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada. Tristique et egestas quis ipsum. Bibendum at varius vel pharetra vel turpis nunc. Nibh
venenatis cras sed felis. Sem viverra aliquet eget sit. Posuere sollicitudin aliquam ultrices
sagittis orci a scelerisque purus semper. Dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum
enim. Turpis egestas sed tempus urna et pharetra pharetra. Egestas erat imperdiet sed
euismod nisi. Sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat. Eu lobortis elementum
nibh tellus molestie. Diam sollicitudin tempor id eu.
Amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus. Ligula ullamcorper malesuada proin
libero. Sit amet mauris commodo quis imperdiet massa. Mauris rhoncus aenean vel elit.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum. Leo in vitae turpis massa sed
elementum tempus egestas. Libero id faucibus nisl tincidunt eget. Ut placerat orci nulla
pellentesque dignissim enim sit amet venenatis.
Med vennlig hilsen
Kari Nordmann

Avdeling
Postadresse: Postboks xxx, xxxx Bodø
Besøksadresse: Adresseveien xx, xxxx Bodø
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Tel: xx xx xx xx
E-post: fornavn.etternavn@bodo.kommune.no

Orgnr: xxx xxx xxx

bodokommune.no

Powerpoint-mal

Tema

Overskrift som kan
gå over en eller to linjer

Tid og sted

Bodø kommunes Powerpoint-mal inneholder 13 ulike
lysbilde-oppsett. Malen er overlevert som digital mal-fil,
og tekstfelt og andre elementer har låst plassering.
Disse er satt for å følges og det er viktig at man følger malen
og ikke gjør endringer utover de reglene som er satt slik at alle
presentasjoner fra kommunen fremstår visuelt lik.

Oppvekst/omsorg

Overskrift som kan
gå over en eller to linjer
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Tid og sted

Brosjyre

Det er satt opp eksempler og stilsett for trykte brosjyrer, da også
med en beskrivelse av bruke av fargetema. Eksemplene gir
retningslinjer for bruk av profilen når disse elementene skal
designes.
Det er satt regler for blant annet logo-størrelse, marger,
tekststørrelse, tekstvekt og linjeavstand:
Forside:
Logo:
Marger:
Tekststørrelse og vekt:
Tittel:
Tema:
Undertittel:
Innside:
Marger:
Tekststørrelse og vekt:
Tittel:
Ingress:
Undertittel:
Brødtekst:
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10 mm (høyde)
10 mm
Light, 27 pt, linjeavstand: 31 pt
Medium, 9 pt, linjeavstand: 10,8 pt
Light, 9 pt, linjeavstand: 10,8 pt

10 mm
Light, 23 pt, linjeavstand: 27,6 pt
Medium, 9 pt, linjeavstand: 12 pt
Medium: 9 pt, linjeavstand: 10,8 pt
Light, 9 pt, linjeavstand: 10,8 pt

Plakater

Det er satt opp tre maler på hvordan identiteten skal brukes
på plakater. Malene vil gjenspeile budskap med tre forskjellige
måter å bruke typografien på.
Det er satt regler for blant annet logo-størrelse, marger,
tekststørrelse, tekstvekt og linjeavstand:
Plakat:
Logo:
Marger:
Tekststørrelse og vekt:
Tittel:
Tema:
Brødtekst:
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30 mm (høyde)
30 mm
Light, 120 pt, linjeavstand: 144 pt
Light, 140 pt, linjeavstand: 168 pt
Medium, 25 pt, linjeavstand: 30 pt
Light, 30 pt, linjeavstand: 36 pt

Roll-ups

For kommunens roll-ups er det satt opp tre overordnede maler,
for bruk med ulike budskap, rettet mot ulike målgrupper.
Det er satt regler for blant annet logo-størrelse, marger,
tekststørrelse, tekstvekt og linjeavstand:
Roll-up:
Logo:
Marger:
Tekststørrelse og vekt:
Tittel:
Tema:
Brødtekst:
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80 mm (høyde)
80 mm
Light, 270 pt, linjeavstand: 324 pt
Medium, 80 pt, linjeavstand: 96 pt
Light, 80 pt, linjeavstand: 96 pt

Sosiale medier

Sosiale medier blir viktigere og viktigere når identiteten
og merkevaren skal kommuniseres ut til målgruppene. På grunn
av dette er det satt opp maler og elementer som passer inn
i header og profilbilde på Facebook og Instagram. I tillegg er det
satt opp maler for annonser og innlegg.
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215 mm

centered

ca 37,3 mm

ca 102,8 mm

ca 166,3 mm

Profilering klær

Det er satt opp maler på hvordan identiteten anvendes på profilmateriell som t-skjorter og eksempler på hvordan arbeidsjakker,
allværsjakke, hettegenser og genser.

215 mm
37,377 mm

ca 102,8 mm

ca 166,3 mm

centered

ca 310,9 mm
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ca 112,9 mm

ca 310,9 mm

112,962 mm

Profilering av kjøretøy

Dekoren er bygget på det nye kommunikasjonskonseptet til
profilen. Det er ikke satt opp maler men det er laget eksempler
for hvordan dekoren skal settes opp.
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bodo.kommune.no

