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BAKGRUNN
Innbyggere, besøkende, ansatte og andre som kommer i kontakt med
Sarpsborg kommune, skal kunne forholde seg til én visuell identitet som
gjør at de enkelt ser hvem som er avsender. Kontakt med kommunen
i form av brev, brosjyre, plakat, annonse, sosiale medier, portal, skilt,
bildekor, kommunal bygning eller personlig kontakt med en kommunal
ansatt - her skal kommunen framstå som lett gjenkjennbar og tydelig.
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Profilhåndbok for Sarpsborg kommune, gir anvisninger om hvordan
kommunen skal presenteres. Det er viktig at disse følges da kommunen
ønsker å stå fram på en ensartet måte. Det bærende visuelle elementet
er byvåpenet.
Informasjonsavdelingen er kontaktledd og veileder når grafiske produkter
og andre visuelle gjenstander skal produseres. Profileringsmateriell skal
godkjennes av denne enheten før det blir sendt til trykk eller distribueres.
For å ivareta profilen bør også trykkerier vi samarbeider med motta
denne profilhåndboken. Ved bruk av våre primær- og sekundærfarger
skal fargekodene (CMYK/RGB) som oppgis i profilhåndboken benyttes.
Kontaktpersoner:
Pål Nilsen, kommunikasjonssjef
Eva Rekvin, kommunikasjonsrådgiver
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VÅPENSKJOLD
Våpenskjold

Kong Olav Haraldsson grunnla byen Borg i 1016, opprinnelig som en
vernet borg med voll og grav rundt. Med borg i navnet var det derfor
naturlig at byens våpen hadde borg som motiv. Bjørnen skriver seg fra
Alv Erlingsson, som i 1285 ble utnevnt til jarl av Sarpsborg. Hans merke
var en bjørn.
Sarpsborg bystyre vedtok den 16. desember 1965 følgende beskrivelse
av byens våpen, flagg og våpenskjold:
Sarpsborgs byvåpen: «På gull bunn en gående svart bjørn over en
svart borg».
Sarpsborgs byflagg: «På gul bunn en gående svart bjørn over en svart
borg».
Festutgaven: “Våpenskjoldet kan, der det passer, bli flankert av to
skjoldbærere: En opprett svart bjørn som holder et banner med gult kors
på hvit duk og en opprett svart bjørn som holder et banner dannet som
en hvit plastisk lindorm”. Valgspråket til festutgaven er “NON DEBELLICATA” (Ikke overvunnet). Dette er hentet fra Alv Jarls brev til den
skotske regjeringen rundt 1286.
Det var i forbindelse med Sarpsborg bys 950-årsjubileum i 1966
at kommunen ga daværende førstearkivar i Riksarkivet, Hallvard
Trætteberg, i oppdrag å utforme en ny utgave av Sarpsborgs byvåpen.
For at byvåpenets kvaliteter skal komme til uttrykk, må høyden være
større enn 15 millimeter.
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BRUK AV VÅPENSKJOLDET
Regler for bruk av Sarpsborg kommunes våpenskjold

Våpenet kan ikke tillates brukt i varemerker, kommersiell reklame eller
liknende. Derimot kan det fritt gjengis til undervisning, belæring eller til
ren dekorasjon under slike forhold at bruken ikke kan misoppfattes som
representerende kommunal institusjon eller tiltak. Tvilstilfelle avgjøres av
ordføreren.
Framstilling og salg av suvenirer som inneholder våpenet kan bare
foregå med samtykke av formannskapet, og det vil da bl.a. måtte tas
hensyn til kvalitetsmessig standard og plassering.

Kommunevåpen som ikke lenger er i bruk

Det er generelt svært strenge regler for bruk av kommune- eller byvåpen.
Det generelle forbudet mt uhjemlet bruk av offentlig våpen, segl eller
merke står i straffelovens § 328 nr. 4.
Fra tid til annen kommer spørsmålet opp om bruk av et kommunalt
våpen eller flagg som er opphørt, i Sarpsborgs tilfelle kommunevåpnene
til Skjeberg, Tune og Varteig - kommunene som opphørte som egne
kommuner fra 1. januar 1992. I lovene, lovforarbeidene eller rettspraksis
er det ikke sagt noe spesielt om dette, men når kommuner er opphørt
som følge av sammenslåinger, er våpen og flagg blitt godkjent i ny
kongelig resolusjon. Dersom bruken av et kommunevåpen opphører, kan
våpenet ikke anses fritt og brukes av enhver.
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LOGO
Primærlogo

Sarpsborg
kommune

Skrifttype/font

“Sarpsborg kommune” står skrevet i skrifttypen Museo sans 300. Logo
med skrift til høyre er primærlogoen. Dersom det kan være vanskelig å
plassere denne, kan varianten med tekst under brukes.

Logoplassering
Logo i strek,
brukes der kun én
farge kan benyttes.

Logo i negativ,
brukes der bak
grunnsfarge/bilde
er for mørk slik at
navnet ikke blir
lesbart.

Logoen skal stå på hvit eller lys bakgrunn, med unntak av blåfargen
som brukes som primærfarge. Med varsomhet kan også logo plasseres
ovenpå bilde der det ikke er “støy”. Hvit negativ variant av logo kan også
benyttes dersom primærlogo vanskelig lar seg plassere, som f.eks. på
mørk bakgrunn eller bilde.

Sarpsborg
kommune

Farge
Gul PMS 116 - CMYK: 0/14/100/0
Svart - CMYK: 0/0/0/95

Sarpsborg
kommune

Proposjoner

Det skal være godt med luft rundt logoen. Avstanden mellom byvåpen og
teksten “Sarpsborg kommune” er satt i et bestemt forhold, som alltid skal
holdes. Det skal ikke legges til organisasjonsnavn eller adresse i eller
nær logoen.

Laste ned logo

På vår portal kan logo og våpenskjold lastes ned i jpeg-format og epsformat (til trykk): www.sarpsborg.com/profil

Sarpsborg
kommune

S
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Logo med navn
under, brukes i
tilfeller hvor ikke
primærlogoens
format er uheldig,
f.eks. sammen
med andre logoer.

SKRIFTTYPE
Skrifttypen Arial benyttes i saksdokumenter - til brødtekst, mellomtitler og
overskrifter. Dette fordi denne skrifttypen gir god lesbarhet både på print
og på skjerm. Dette er også en font som er lett tilgjengelig for alle.

Skrifttypen

Museo (med serif)

I trykksaker og på web anbefales det å bruke Arial i brødtekst for god
lesbarhet, men i overskrifter og mellomtitler skal Museo-fonten benyttes.

brukes til hovedoverskrift

Arial - abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
Arial kursiv - abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
Arial bold - abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Skrifttypen

Museo (med serif)

Museo 300 - MUSEO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå - 1234567890

brukes til hovedoverskrift

Museo 500 - MUSEO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå - 1234567890

Skrifttypen

Museo 700 - MUSEO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå - 1234567890

Museo sans (uten serif)
brukes til underoverskrifter

Museo sans 100 - MUSEO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå - 1234567890

Skrifttypen

Museo sans 300 - MUSEO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå - 1234567890

Museo sans (uten serif)

Museo sans 500 - MUSEO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå - 1234567890

brukes til underoverskrifter
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PROFILFARGE

Logofarge

PMS: 116
CMYK: 0/14/100/0
RGB: 255/214/0

Sarpsborg kommune skal kommunisere med et visuelt
uttrykk som er moderne og friskt. Fargebruk skal understreke dette.

CMYK: 0/0/0/95
RGB: 40/40/41

Logofarge

Gul og svart, men våpenskjoldet kan også trykkes i gull i stedet for gul.

Primærfarge (t.v.)
Supplements
farge (t.h.)

Primærfarge - blå

PMS: 299
CMYK: 73/9/3/1

CMYK: 66/3/5/0

RGB: 0/ 173/221

RGB: 48/189/228

Sarpsborg kommune skal framstå blå. Kommunen har Europas største
foss samt ferskvann, saltvann og elver. Vannet har hatt og har stor
betydningfor byen og blått ble valgt for å forsterke dette.
Vi bruker to blåfarger som er nær hverandre på fargeskalaen for å få litt
dynamikk (gradering), men kun primærfargen (CMYK: 73/9/3/1) kan stå
alene.

Supplementsfarge

Supplementfarger - grønn og orange
CMYK: 44/4/100/0

CMYK: 35/0/100/0

RGB: 158/196/58

RGB: 176/225/42

CMYK: 8/67/100/1

CMYK: 11/43/100/0

RGB: 225/112/0

RGB: 225/153/0

Grønn og orange skal kun brukes som supplementfarger, for å fremheve
noe i en trykksak eller i portalen. Her brukes også to ganske nære farger
(på fargeskalaen) som kan brukes til gradering eller hver for seg.

Supplementsfarge
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VANNELEMENT

Foss

Det grafiske vannelementet, som skal forestille foss og sjø/innsjø/
elv, skal gi en rød (blå) tråd i vårt visuelle uttrykk. Vannelementet
(eller fossenalene) skal benyttes i alle trykksaker for å gi en
gjenkjennelseseffekt.

Foss som
vannmerke
(20%)

Vannelement
- foss med
sjø/
innsjø/
elv.

Vannelement
som vannmerke
(20%).
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VANNELEMENTET I BRUK
Vannelementet skal brukes nederst på trykksaker, foss og vann hører
naturlig til i bunn. Graderingen kan økes i størrelse (nedover). Vann
elementet har en avsluttende høyreside og skal helst fylle siden, men
kan også avsluttes uten å gå helt til høyre kant. Venstre side skal alltid
gå utfallende ut på venstre kant.
Webadresse og annen informasjon kan plasseres i underkant av
vannelementet.Og våpenskjoldet (samt festutgaven av logoen vår) kan
plasseres til høyre som en del av elementet, enten i overkant eller delvis
ovenpå vannlinjen.

Org.nr:
938 801 363
Postadr:
Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Fakturaadr: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
Sarpsborg rådhus: Glengsgt. 38, 1707 Sarpsborg
tlf: 69 10 80 00 / faks: 69 15 00 13 / e-post: postmottak@sarpsborg.com

www.sarpsborg.com

Byjubileum i 2016 - Sarpsborg 1000 år
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BREVARK OG KONVOLUTT

Sarpsborg
kommune

Brev fra Sarpsborg kommune skal skrives på fortrykte brevark, med
unntak av multifunksjonsskrivere. Toppen av brevarket skal inneholde
kommunens logo. Dette gjelder for alle kommuneområder og enheter og
ingen skal plassere navn eller adresse nær logoen. Bunnteksten består
av nødvendig kontaktinformasjon.
Konvoluttene inneholder kommunens logo øverst til venstre. Etter
Postens ønske er også postadresseninkludert.På høyre side er det
utarbeidet et eget frankeringsmerke. Det inneholder en strektegning
basert på Gustav Lærums Olavsmonument.

Sarpsborg
kommune

www.sarpsborg.com

Org.nr:
938 801 363
Postadr:
Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Fakturaadr: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
Besøksadr: Sarpsborg rådhus, Glengsgt. 38, 1707 Sarpsborg
tlf: 69 10 80 00 - faks: 69 15 00 13 - e-post: postmottak@sarpsborg.com

Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg
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VISITTKORT
Visittkort bestilles av den enkelte, som også belastes utgiften.
Bestillingengjøres på internett via vår nåværende leverandør InPublish
og trykkes digitalt.

Navn (Museo 700 12pkt)

Visittkort er primært beregnet på ledere i Sarpsborg kommune og andre
med særskilte behov.

Tittel (Museo 500 8pkt)
Område (Museo sans 100 8 pkt)
(Evt. team (Museo sans 100 8 pkt))
Tlfnr. (Museo sans 300 8 pkt)
E-post (Museo sans 300 8 pkt)

NØKKELKORT/ID

Sarpsborg kommune
+47 69 10 80 00, pb. 237, 1702 Sarpsborg
www.sarpsborg.com

Kortformatet: ISO standard 86 x 54 mm. Produseres hos servicetorget
i rådhuset. Informasjon som skal med: Ansattes navn, tittel og
organisasjonstilhøringhet.

Navn Navnesen

Foto

rådgiver
Enhet kommunikasjon og service

Sarpsborg - der barn og unge lykkes

Sarpsborg kommune
+47 69 10 80 00, Glengsgt. 38, Pb. 237, 1702 Sarpsborg
www.sarpsborg.com
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PRESENTASJONSMAL
I presentasjonsmalene (PowerPoint) vil både vannelement og logoskjold
være med i bunnlinjen på forsidemal. På de underliggende sidene vil kun
vannelementet være plasserti bunn. Overskrift og undertitleri blå arialfont. Brødtekst i svart. P
 unktmerker i blå kvadratbokser.
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MAL FOR PLANDOKUMENT
Fargefyll og bilder med mye farger bør unngås dersom planen skal
kopieres i flere eksemplarer. Et lyst uttrykk bør prioriteres, dette gjelder
spesielt bildebruk slik at det ikke blir et tungt uttrykk i topp. Dersom
den skal trykkes opp kan vår blåfarge være en del av bakgrunnen og
et fargerikt bilde kan prege forsiden. Bildet/illustrasjonen som brukes
skal samsvare med innholdet. Bildet kan plasseres i topp eller ned mot
vannelementet, litt avhengig av hvordan bildet eller illustrasjonen er. Ved
bruk av heldekkende bilde skal det være hvitt under vannelementet.
Font forside og evt. overskrifter: Museo sans (uten serif) i primærfargen
blå. Arial benyttes i brødtekst.
Vannelement i bunn på forside og som et vannmerke i bunn på de neste
sidene.
Fram til offentliggjøring av dokumentet, skal forsiden være tydelig merket
«unntatt offentlighet», eller «utkast» dersom det skal til høring, men ikke
er unntatt offentlighet.

Kommunedelplan

kommunikasjon
2011-2023
med handlingsdel 2011-2014

Sarpsborg kommune
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MAL FOR FORSKRIFTDOKUMENT
Forskrift om
Fargefyll og bilder med mye farger bør unngås dersom forskrift etc skal
kopieres i flere eksemplarer, eks. ordensreglement for grunnskole som
ofte distribueres til foresatte/elever. Dersom den skal trykkes opp kan
vår blåfarge være en del av bakgrunnen og et fargerikt bilde kan prege
forsiden. Bildet/illustrasjonen som brukes skal samsvare med innholdet.

ordensreglement
for grunnskolen
i Sarpsborg kommune

Font forside og evt. overskrifter: Museo sans (uten serif) i primærfargen
blå. Arial benyttes i brødtekst.
Vannelement i bunn på forside og som et vannmerke i bunn av de neste
sidene. Våpenskjold/logo kan plasseres til høyre overfor vannelementet
eller øverst til venstre på toppen av siden.
Fram til offentliggjøring av dokumentet, skal forsiden være tydelig merket
«unntatt offentlighet», eller «utkast» dersom det skal til høring, men ikke
er unntatt offentlighet.

Sarpsborg - der barn og unge lykkes!

Vedtatt av bystyret i Sarpsborg xx.xx.2011
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ANNONSEMAL
Sarpsborg kommune har felles annonsering av kunngjøringer osv. i
lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad annen hver tirsdag. Dersom det må
annonseres utenom fellesannonsene, benyttes vanlig annonsemal for
kunngjøringer. Denne annonsemalen, med små variasjoner, kan også
benyttes til stillingsannonser.

Sarpsborg
kommune

Kunngjøringsannonse til avis

Skrifttype Arial og størrelse 10 pkt i annonsetekst, overskrift i Museo
sans 500 i størrelsen 14pkt.

Tekst om endrede åpningstider i julehøytiden
2011. Servicetorget og Gatedalen miljø
anlegg. Tekst om endrede åpningstider i jule
høytiden 2011. Servicetorget og Gatedalen
miljøanlegg.

Logo plasseres øverst til venstre med lik luft over og til venstre mot kant.
Tittelen skal plasseres i underkant av logoens nedre del slik at den ikke
kommer i konflikt med logoen. Vannelementet i bunn med nettadressen
og telefonnummer til servicetorget.

Tekst om endrede åpningstider i julehøytiden
2011. Servicetorget og Gatedalen miljøan
legg. Tekst om endrede åpningstider i jule
høytiden 2011. Servicetorget og Gatedalen
miljøanlegg. Tekst om endrede åpnings
tider i julehøytiden 2011. Servicetorget og
Gatedalen miljøanlegg.

Annonser i svart/hvitt har byvåpenet i strek.

Tekst om endrede åpningstider i julehøytiden
2011. Tekst om åpningstider hos service
torget og Gatedalen miljøanlegg.

SPENNENDE LEDERSTILLING

Tekst om endrede åpningstider i julehøytiden
2011. Servicetorget og Gatedalen miljøan
legg og deres åpningstider.

BRANNSJEF
Nåværende brannsjef i Sarpsborg skal gå av
med pensjon og vi søker derfor hans etterfølger.
Hovedfokus for ny brannsjef blir i tiden framover å videreutvikle framtidens brannvesen i en
voksende region.

Brannvesenet er en av tre enheter
i Kommuneområde teknisk.
Brannsjef rapporterer til
kommunesjef teknisk.

Søknadsfrist: 19.05.2017

Ansatte i Sarpsborg kommune
jobber etter verdiene
“Framtidsrettet. Åpen.
Respektfull. Troverdig”.

Se fullstendig utlysning her:

www.sarpsborg.com/ledigstilling

www.sarpsborg.com
servicetorget: 69 10 80 00

Sarpsborg brannvesen
består av om lag
46 årsverk, har et
driftsbudsjett på ca. 40
mill. og er lokalisert i
Sarpsborg sentrum.

www.sarpsborg.com
servicetorget: 69 10 80 00
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Sarpsborg kommune søker enhetsleder
i Kommuneområde organisasjon.
Stillingen er en av fire enhetslederstillinger
som sammen med kommunesjef har ansvar
for strategisk og helhetlig ledelse og planlegging. Kommuneområde organisasjon bidrar
strategisk innenfor hele kommunen.
Stillingen er lokalisert i Sarpsborg sentrum.
Søknadsfrist: 15.02.2017
Se fullstendig utlysning her:
www.sarpsborg.com/ledigstilling
www.sarpsborg.com
servicetorget: 69 10 80 00

BROSJYREMAL
Med bilde i brosjyren kan vannelementet med hvitt felt under, brukes i
bunn. Logo/våpenskjold kan bli plassert enten i venstre hjørne i topp,
eller nederst til høyre sammen med vannelementet.
Font: Museo og Museo sans i titler (i blått) og Arial i brødtekst (svart).

PROGRAM
for markering av reformen

Rom for alle - bruk for alle!

Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer
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Teaterforestillinger og
teaterturer for barnefamilier

Markering av Ansvarsreformen 20 år

15. september - 4. oktober

www.sarpsborg.com/ansvarsreformen
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PLAKAT OG BOARDS
Plakatformat: A3, 50x70cm

Dansegalla
Tid:
Sted:
Pris:

Boardsformat: 3,2x1,6m.

Fredag 16.

september kl. 19.00 - 23.00
Quality hotell Sarpsborg
Kr. 300,- inkl. enkel servering
Aldersgrense 18 år

Sarpsborg kommune inviterer alle utviklingshemmede i
Østfold til Stor dansegalla med Ole Ivars.
Billetter kan bestilles hos Visit Sarpsborg (tlf: 69 13 00 70,
e-post: info@visitsarpsborg.no eller www.billettluka.no).
Husk å oppgi om det blir med en ledsager. Dersom det er
ledige plasser vil det være billettsalg ved inngangen.
For de som ønsker å overnatte kan rom bestilles på Quality
hotell til kr. 880,- for enkeltrom og kr. 1080,- for dobbeltrom
(inkl. frokost). Pris badeland; kr. 95,- (inkl. en runde minigolf).

Rom for alle - bruk for alle!

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nygårdshaugen dagsenter
(tlf: 69 10 31 60).

Rom for alle - bruk for alle!

Markering av Ansvarsreformen 20 år

Markering av Ansvarsreformen 20 år

15. september - 4. oktober

15. september - 4. oktober
Les mer på våre nettsider:
www.sarpsborg.com/ansvarsreformen

www.sarpsborg.com/ansvarsreformen

www.sarpsborg.com/ansvarsreformen

Plakat

Boards
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SKILT TIL INNEBRUK
Skilt i ramme der man kan skifte ut plakaten ved behov, for bruk på
utsiden og innsiden av rådhus, administrasjonsbygg og andre (f.eks.
Sarpsborg svømmehall).

SKILT FOR INNEBRUK
(Font: Museo 500)

Printes med vår primærfarge (blått) på hvitt papir eller transparent, før
det settes i skiltholderene som vi har i ulike størrelser (A3, A4, A5 og
mindre til dører). Skilt bestilles hos Pepe reklame.
Overskrift: Museo 500
Tekstfont: Museo sans 300
Logo i vannmerke. Vannelement i bunn.

Informasjon om åpnings
tider på utsiden bygninger,
om hvilke enheter som
holder til i hver etasje etc.
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SKILT TIL BYGNINGER
Det bør være enkelt å gjenkjenne et kommunalt bygg, og profileringen
bør være lik. Unntaket er at skoler kan ha sitt eget emblem i tillegg.
Våpenskjold (med folie på en metallplate) kan stå til venstre for
bygningensnavn eller i nærheten. Navnet gjengis i utfreste svarte
bokstaver der bakgrunnen ikke er for mørk. Aluminiumsfarget bokstaver
kan benyttesnår svartfargen ikke fungerer.
Font: Museo sans 900

K

KURLAND SKOLE
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BILDEKOR
Alle kommunens biler skal være merket med Sarpsborg kommunes
våpenskjold. Bilene kjøres stort sett i kommunen og flesteparten
gjenkjenner våpenskjoldet.
Våpenskjoldet i gult/svart kan brukes på alle farger uten at synligheten
blir dårlig. Merket plasseres rett over listkant på dørene foran (under
speilet), på begge sider av bilen (evt. bak da dette er hensiktsmessig).
Her skal ikke “outline” (hvit strek rundt) benyttes.
Format: 15 cm høy
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PORTALDESIGN
Portalen skal framstå som moderne og frisk. Primærfargen og sekundærfargene (blå, grønn og orange), kvalitetsmessig gode bilder, lekne
illustrasjoner og godt innhold skal være med på å framheve dette.
Font: Museo i overskrifter og Arial i brødtekst
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