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Ny profil
 

På bakgrunn av oppdatert merkevarestrategi er det 

blitt utviklet en ny visuell profil til Bergen og Omland 

Havnevesen (heretter Bergen Havn).

Visjon: 

Bergen Havn skal være en fremtidsrettet, 

internasjonal miljøhavn.

Mål:

1. Fremme sjøtransport (for gods og passasjerer)

2. Norges grønneste havn

3. Tilrettelegge for næringsutvikling

4. En havn for alle

BOHs kjerneverdier:

Tydelig – åpen, ærlig, ansvarlig, forutsigbar og 

konsekvent.

Engasjert – imøtekommende, interessert, 

inkluderende, positiv og raus.

Løsningsorientert – kompetent, serviceinnstilt, 

konstruktiv og modig.

Hvordan bruke profilmanualen

Profilboken er en veileder til alle som formgir 

materiell der Bergen Havn er avsender.

Den tar for seg elementene i identiteten med  

eksempler og veiledning, samt retningslinjer for 

fotobruk.

Alt av materiell, fra foto til trykksaker og digitale 

flater, må være av en kvalitet som reflekterer 

merkevaren. Retningslinjene må følges konsekvent 

for å bevare helheten i all kommunikasjon fra Bergen 

Havn.

Har du spørsmål om designmanualen?

Hvis du har spørsmål til designmanualen, ta kontakt 

med kommunikasjonsansvarlig – Astrid Thomassen 

hos Bergen Havn.

Tlf: +47 976 77 133

Epost: astrid.tomassen@bergen.kommune.no

Bergen Havn sin visuelle identitet er utarbeidet av 

designbyrået Haltenbanken. www.haltenbanken.com

Introduksjon
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Logoen til Bergen Havn består av et logosymbol 

og en logotype med navnetrekket Bergen Havn.

Logosymbolet forestiller en knute (referanser 

fra tau og halvstikk) som symboliserer at Bergen 

Havn er Vestlandets viktigste knutepunkt som 

binder det sammen og knytter Bergen til resten av 

verden. Symbolet kan også forestille en stilisert  

B for Bergen.

Uttrykket er industrielt, men har en logotype 

som er vennlig og human i uttrykket. Det er 

kombinasjonen mellom disse to uttrykkene som 

viser at Bergen Havn er en havn for alle. For 

samfunnet, folket, byen, turister og næringen.

Logo
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Logoen finnes  i en norsk og en engelsk versjon. 

Begge er tilpasset så de kan brukes på mørke 

bakgrunner (negativ), i helt hvit og i helt sort (til 

fax og andre sort/hvit print).

Logo

Logo, norsk 

Logo, norsk – negativ

Logo, norsk  – hvit

Logo norsk – sort

Logo, norsk – negativ

Logo, engelsk – negativ

Logo, engelsk – hvit

Logo engelsk – sort

Logo, engelsk
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Logo

Beskyttelsessone

For at logoen skal fremstå mest mulig synlig, har 

den en beskyttelsessone – avstanden logoen 

skal ha til et annet objekt. Beskyttelsessonen er 

definert ut ifra høyden i versalen B (stor bokstav).

Minimumsstørrelse

Det er viktig å gjengi logoen så tydelig som 

mulig. Logoen har definert minimumsstørrelse 

som er på 17 mm i lengden. Logoen har ingen 

maksstørrelse. 

                 Beskyttelsessone  
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Logo

Feil bruk av logo

Det å endre, forvrenge eller behandle logoen 

dårlig kan føre til uklar kommunikasjon og et 

svakt varemerke. Forsøk aldri å lage logoen selv, 

bruke en annen font, eller endre proporsjoner. 

Eksemplene her viser hva man skal unngå.

1. Endre aldri logoens proporsjoner

2. Roter, skru eller vend aldri på logen

3. Ikke endre på størrelseforholdene mellom 

symbol og navnetrekk

4. Ikke endre på fargene i logosymbolet eller 

logotypen

5. Sett aldri logoen i outline

6. Ikke endre på oppsettet av navnetrekket. 

Det skal alltid stå på 2 linjer.

Bruk alltid godkjente filer av logoen til trykk, 

EPS eller PDF.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Typografi, profilfont

Se luzi-type.ch for kjøp av fontlisens

Profilskrifttypen til Bergen Havn er Buenos Aires, 

designet av det sveitsiske fontbyrået Luzi Type. 

Det er en moderne geometrisk skrifttype med et 

vennlig og åpent utrykk.

Buenos Aires brukes i alle overskrifter og 

ingresser.
Buenos Aires, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890+ ,́.-;:_!"#$%&()=?`

Buenos Aires, Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890+ ,́.-;:_!"#$%&()=?`

Buenos Aires, Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890+ ,́.-;:_!"#$%&()=?`

Bergen Havn
En havn for alle
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Typografi, mengdetekst

Til mengdetekst i brosjyrer og på nettsiden vil 

det bli brukt en nøytral grotesk skrifttype (uten 

seriffer, føtter) som egner seg bedre til større 

mengder tekst som skal leses enten på papir 

eller på skjerm. 

Fontfamilien heter Usual og finnes på  

www.typekit.com De viktigste oppgavene til Bergen og 
Omland havnevesen er å fremme sjø-
transporten og å ivareta forvaltnings-
messige oppgaver etter havne og far-
vannsloven. 

BOH skal også ivareta både kundene, eiernes og 

samfunnets interesser i utviklingen av havnen.

Bergen og Omland havnevesen er en interkommu-

nal bedrift som består av medlemskommunene 

Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, 

Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner. 

Bergen og Omland havnevesen er organisert med 

havnerådet som øverste organ, og et havnestyre 

Se mer på bergenhavn.no

Vestlandets 
viktigste 
knutepunkt

Buenos Aires. Bold

28/32

Buenos Aires. Bold

11/16

Usual, Bold

9/15

Usual, Regular

9/15
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Typografi, systemfont
til Microsoft office

Til interne maler som Power Point og Word 

brukes  systemfonten Corbel som brukes. 

Denne følger med som standard i Windows og 

Office-pakken.

Corbel, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890+ ,́.-;:_!"#$%&()=?`

Corbel, Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890+ ,́.-;:_!"#$%&()=?`

Corbel, italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890+́ ,.-;:_!"#$%&()=?`

Bergen Havn
En havn for alle
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Farger

Pantone warm grey 1

C 14
M 14
Y 17
K 0 

#ece8e4

Pantone 294

C 100
M 86
Y 29
K 22

 #002e6d

Pantone 637

C 61
M 2
Y 8
K 0

 #4ec1e0

Pantone 7416

C 3
M 74
Y 70
K 0

 #eb6852

Pantone 354

C 94
M 0
Y 100
K 0

 #00af41

Hvit

C 3
M 36
Y 97
K 9

 #DE9D21

90 % svart

C 0
M 0
Y 0
K 100

 #231f20#231f20

30%

15%15%15%

15%15%

Primærfarger Bakgrunnsfarge

Sekundærfarger Tekstfarger
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Ikoner

For å fremheve de forskjellige tjenesteområdene 

til Bergen Havn er det blitt utviklet et sett med 

ikoner. Disse kan brukes på nettsiden og i andre 

sammenhenger som f.eks.  brosjyrer. 
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Foto

Bergen Havn sin fotostil skal omfavne den brede 

målgruppen. Det er viktig å vise at havnen har 

en samfunnsrolle, at den er en del av byen og 

for befolkningen, samtidig som den er et viktig 

knutepunkt for næringen.

1. Mennesker
Mennesker som jobber i havnen, mennesker som 

bruker havnen og mennesker i miljø.

2. Byens havn og andre lokaliteter
Det er viktig å vise at havnen er en del av bymiljøet 

og er der for byens befolkning. Bergen Havn 

er ikke bare en havn for gods og næring, men 

også for passasjerer (lokale og internasjonale 

passasjerer). Samtidig  er det viktig å vise de andre 

havneområdene Bergen Havn har. 

3. Næring
Last, cruise og eiendom er viktige områder 

å fremheve som et av Vestlandets viktigste 

knutepunkt.

4. Teknologi og bærekraft
Bergen Havn skal være en fremtidsrettet, 

internasjonal miljøhavn. Her er det viktig å vise at 

Bergen Havn satser på ny teknolgi og innovative 

løsninger.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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Visittkort Format: 85 x 55 mm

Astrid Tomassen

Kommunikasjonsansvarlig

tlf. 55 55 55 55

mob. 976 77 133

epost. at@bergenhavn.no

Bergen og Omland

Havnevesen

bergenhavn.no

Bergen
Havn

Forside Bakside
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Eksempel på presentasjonsforside
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Facebook-plakater

Et konkret tema med flere bilder Profilbilde + logo Generell profilplakat Tilbuds- eller informasjonsplakat

Sosiale medier, plakater
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Facebook-materiell: Logo, profilbilde, forsidebilde og plakater.
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Eksempel på mobil nettside


