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Profilhåndbok
Retningslinjer og eksempler på bruk
av heraldisk logo og profilelementer.
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VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG
Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom
for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre
deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern
og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange
av de mest særegne og krevende byggene i landet – fra 15 nasjonale
festninger til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for
Forsvaret.

Forsvarsbygg skal fremstå helhetlig og gjenkjennelig i alle kommunikasjonskanaler slik at vi oppleves som en troverdig offentlig aktør
i møte med andre etater, Forsvaret og befolkningen for øvrig. Dette
er med på å tydeliggjøre vår rolle som en offentlig etat og byggherre,
og som en del av forsvarssektoren. Profilen bidrar til å bygge stolthet
internt, tillit hos Forsvaret og i befolkningen, og legitimitet for
samfunnsoppdraget.

Thorbjørn Thoresen,
DIREKTØR FORSVARSBYGG
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Forsvarsbyggs visuelle profil

Retningslinjer for bruk

Visjonen vår og verdiene er viktige virkemidler for helhetlig
kommunikasjon i alle kanaler. Det gjør at mottakeren kjenner oss
igjen, og opplever budskapet troverdig og riktig.

Det er kun leverandører som har avtale med Forsvarsbygg som kan
benytte profilen. Alle som utarbeider produkter der Forsvarsbygg er
avsender, plikter å følge Forsvarsbyggs visuelle profil.

Forsvarsbyggs visuelle profil består av retningslinjer for bruk av
profilelementer som heraldisk våpen, logo, skrifttyper, farger og
symboler og bilder. Profilen skal være et verktøy og inspirasjonskilde
for å utvikle gode kommunikasjonsløsninger og et helhetlig uttrykk
i alle kanaler.
Den gir deg gode eksempler for beste praksis for hvordan vi ønsker å
kommunisere, og sikrer et fleksibelt handlingsrom som kan tilpasses
nye fremtidige behov.

Jeanette Christensen,
KOMMUNIKASJONSSJEF

Elementene i Forsvarsbyggs visuelle profil skal bare brukes i sammenhenger der
Forsvarsbygg er avsender. Eksterne leverandører plikter å håndtere materiale
de får utdelt slik at ikke uvedkommende får tilgang til det. Disse har også plikt
til å slette filer og tilsendt materiale etter bruk.
Produkter skal bare kobles med vår visuelle identitet innenfor avtalte og
tiltenkte områder. Dette vil fremgå av produktets egenart eller fremgå direkte
av produktets veiledning.

SANKSJONER

Innholdet i denne profilen er Forsvarsbyggs eiendom. Den visuelle profilen
kan ikke brukes i kommersiell virksomhet uten avtale med Forsvarsbygg.
Brudd på reglene om opphavsmannens rettigheter etter åndsverkloven,
kan gi grunnlag for erstatning og straffes med bøter eller fengsel.
Profilen er også beskyttet av Straffeloven, Kapittel 19 § 165 (lovdata),
a), b), c). Vern av offentlig myndighet og tilliten til den.
Forsvarsbyggs logo (heraldiske våpen og navnetrekk) er underlagt
Res. om Noregs riksvåpen (lovdata).
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Visjon og verdier

VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG
Kompetansen i Forsvarsbygg uttrykkes gjennom skjoldfiguren der hver
bastion representerer våre kjerneleveranser:

•
•
•
•
•
•

Vi bygger og drifter
Vi beskytter og sikrer
Vi tar vare på miljøet
Vi tar vare på kulturminner
Vi avhender og selger
Vi gir gode råd

Skjoldfiguren representerer summen av oss, og oppdragene vi er satt til
å løse: vi bygger forsvarsevne hver dag.

Forsvarsbyggs kjerneverdier er tillit, ansvar, innsikt og integritet.
De ligger til grunn for all virksomhet og måten vi kommuniserer på,
og representerer vår felles identitet. En måte å etterleve verdiene
på er å gi og få tillitt, gi og ta ansvar, ha innsikt og utvise integritet.

TILLIT
Tillit innebærer å være åpne for at vi er ulike, gi handlingsrom
og stole på at vi vil hverandre vel. Vi deler kunnskap, meninger,
lytter – og våger.

ANSVAR
Ansvar innebærer å ta ansvar for seg selv, for hverandre og for
helheten i Forsvarsbyggs virksomhet. Vi tar initiativ, vi utviser
handlekraft og vi gjør det vi sier vi skal gjøre.

INNSIKT
Innsikt innebærer å søke og dele kunnskap om sitt fagområde, om
organisasjonen vår og om sektoren vi er en del av. Vi samhandler
med andre, vi gjør valg basert på kunnskap og vi lærer.

INTEGRITET
Integritet innebærer å være redelige og opptre ansvarlig.
Vi står for vurderingene våre og vi har mot til å utfordre oss selv.
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Oversikt over bruk av heraldisk våpen, navnetrekk og skjoldfigur

BETEGNELSE

VISUELL UTFORMING

BRUKSOMRÅDE

Forsvarsbyggs heraldiske våpen

Forsvarsbyggs heraldiske våpen skal brukes
når Forsvarsbygg er avsender. Det brukes
i situasjoner der navnetrekk ikke kreves.

Forsvarsbyggs navnetrekk

Forsvarsbyggs navnetrekk skal brukes når
Forsvarsbygg er avsender. Det skal brukes i
situasjoner der sammenstilling med heraldisk
våpen ikke kreves.

I blått en sølv heksagonformet ringmur med seks
bastioner. Skjoldfiguren står opprett på spissen
av en av bastionene.

Den typografiske utformingen
av Forsvarsbyggs navn.

FORSVARSBYGG

Forsvarsbyggs logo
Sammenstillingen av Forsvarsbyggs
heraldiske våpen og navnetrekk.

FORSVARSBYGG

Skjoldfigur
Skjoldfiguren er innholdet i vårt heraldiske
våpen. Den kan brukes uavhengig av skjoldet
og settes mot en valgfri bakgrunn.

Forsvarsbyggs logo skal brukes i alle
eksterne sammenhenger der Forsvarsbygg
er avsender. Plassering av logo er styrt av
heraldiske regler.

Skjoldfiguren kan brukes som illustrativt
element, eller der flaten er for liten til å gjengi

våpenskjoldet i god kvalitet.
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Heraldisk våpen

FORSVARSBYGGS HERALDISKE VÅPEN

Forsvarsbyggs heraldiske våpen består av følgende
blasonering:

I blått en sølv heksagonformet ringmur med seks
bastioner. Skjoldfiguren står opprett på spissen av
en av bastionene.

Figuren viser et av de eldste militære byggverk,
citadellet eller ringmuren med sine bastioner.
Utformingen ga forsvarerne muligheter til å utnytte
ressurser, mannskaper og våpen på en gunstig måte.

HOVEDREGLER OM BRUK

Utenriksdepartementets bestemmelser om bruk av
riksvåpenet skal følges:

•
•

Riksvåpenet skal stå øverst til venstre eller øverst
midtstilt i forhold til teksten.
Overkant av tekst eller grafiske elementer skal
alltid være plassert under underkant av kronen
eller lavere.

Forsvarsbyggs heraldiske våpen skal ikke
modifiseres eller justeres. Fargene i det
heraldiske våpenet er bestemt og skal ikke
endres.
Forsvarsbyggs heraldiske våpen kan brukes i
formelt kommunikasjonsmateriell, for eksempel
invitasjoner, brev, rapporter, program, diplom,
og kursbevis. Det finnes office-maler for disse
kommunikasjonsflatene.

Våpenskjoldet kan brukes i variantene
farge, sorthvitt og strek.
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Navnetrekk

VARIANTER AV NAVNETREKKET

Forsvarsbyggs navnetrekk finnes på norsk, engelsk
og nordsamisk. «Forsvarsbygg» er et egennavn,
og dette profileres uansett språk. Det engelske og
samiske navnetrekket er satt som en undertekst.
Navnetrekket brukes i sort eller negativ (hvit).
Bruk den varianten som gir best kontrast til
bakgrunnen. Navnetrekket bør settes på ensfargete
eller rene bildeflater der hele navnet kommer
tydelig frem.

Forsvarsbyggs navnetrekk er satt med skrifttypen
Myriad pro regular. Det finnes ferdige filer som
skal benyttes i profilerende sammenhenger.

HOVEDREGLER OM BRUK
•
•

•

Navnetrekket brukes i kombinasjon med våpenskjoldet (bruk ferdige logofiler) eller alene.
Navnetrekket skal gengis slik de ser ut i de
ferdige filene,
i enten sort eller hvitt, og i riktige størrelsesforhold.
Hvis det trengs spesialtilpasninger, kontakt
Forsvarsbyggs kommunikasjonsavdeling.

FORSVARSBYGG
FORSVARSBYGG
NORWEGIAN DEFENCE ESTATES AGENCY

FORSVARSBYGG
SUODJALUSHUKSEHUSAT
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Skjoldsymbol
Vårt unike merke er en ringmur av bastioner. Den
symboliserer «ett Forsvarsbygg» der hver bastion
uttrykker våre viktigste kompetanseområder.

HOVEDREGLER OM BRUK

Skjoldsymbolet brukes frittstående som
dekor- og mønsterelement, eller der flaten er
for liten til å gjengi våpenskjoldet i god kvalitet.
Bastionelementet kan gjengis i farger tilpasset
flate og budskap, og er ikke bundet til de
heraldiske reglene.
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Logo
Logoen består av våpenskjold, skjoldsymbol og
navnetrekk. Den kan gjengis i farger, sorthvitt
og sort og hvit strek. Variantene finnes midtstilt
og venstrestilt, og på norsk, engelsk og nordsamisk. Logovarianten tilpasses kommunikasjonsflate og målgruppe. Logoen bør i størst mulig grad
gjengis i farger.

x

x

FORSVARSBYGG

x

FORSVARSBYGG

FORSVARSBYGG
x

FORSVARSBYGG

KRONENS HØYDE = X

PLASSERING AV LOGO

Logoen skal ligge på nøytral ensfarget bakgrunn,
eller rolige bildeflater som ikke forstyrrer det
heraldiske våpenet og navnetrekket. Det skal alltid
være luft rundt logoen, minimum 1x tilsvarende
kronens høyde.
KRONEN ER ALLTID DET ØVERSTE ELEMENTET

Et heraldisk våpenskjold med rikskrone skal
behandles med respekt. Logoen settes øverst, eller
i et tydelig avgrenset felt. Våpenskjoldet skal ikke
gjengis på produkter av dårlig kvalitet, eller der
det er produktets materiale eller størrelse gjør det
vanskelig å gjengi skjoldet i god kvalitet.
Forsvarsbyggs kommunikasjonsavdeling hjelper
deg hvis du har behov som krever spesielle
tilpasninger. Logoene kan ikke brukes i
kommersiell sammenheng uten at det er avtalt
med Forsvarsbygg.

FORSVARSBYGG
NORWEGIAN DEFENCE ESTATES AGENCY

Alle logovarianter
finnes i midstilt og
venstrestilt versjon, og
kan gjengis i farger,
sorthvitt og sort
og hvit strek.

FORSVARSBYGG
NORWEGIAN DEFENCE ESTATES AGENCY

FORSVARSBYGG
SUODJALUSHUKSEHUSAT

FORSVARSBYGG
SUODJALUSHUKSEHUSAT
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Plassering av logo
STORTINGET
HERALDISK HIERARKI

Våpenskjold med riksløven og krone skal stå
øverst og lengst til venstre. Logoer sorteres
alfabetisk eller etter viktighet / ansiennitet hvis
ikke annet er avtalt. Eks. rekkefølge: Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsbygg, sivile
aktører uten heraldisk våpen.

FORSVARSDEPARTEMENTET

FORSVARET

FORSVARSMATERIELL

FORSVARETS
FORSKNINGSINSTITUTT

Eksempelet viser Forsvarsbyggs tilhørighet i forsvarssektoren.
Her er etatenes våpenskjold satt i alfabetisk rekkefølge. Logoer
uten rikskrone skal alltid plasseres til høyre.

FORSVARSBYGG

NASJONAL
SIKKERHETSMYNDIGHET
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Gjengivelse av logo – prinsipper
Verdighetsnivåene beskriver hvordan Forsvarsbyggs logo skal brukes på ulike
kommunikasjonsflater. Vi har tre nivåer der formelt nivå 1 er det høyeste og
hvor logoen gjengis i sin helhet i fullfarge, nivå 2 standardnivå der logoen kan
gjengis i stiliserte varianter og nivå 3 der bare skjoldfiguren eller navnetrekk
benyttes. Med logo menes sammenstillingen av Forsvarsbyggs heraldiske
våpen og navnetrekk.

VERDIGHETSNIVÅ 1

VERDIGHETSNIVÅ 2

VERDIGHETSNIVÅ 3

Formelt

Standard

Frittstående skjoldsymbol eller navnetrekk

Logogjengivelse
Alltid farge

Logogjengivelse
Alle logovarianter

Ingen logogjengivelse
Kun skjoldfigur eller navnetrekk

Brukes når vi trenger statlig myndighet. Det høyeste
nivået der logoen i de fleste sammenhenger gjengis sin
originale stil med heraldiske farger. Formell logo brukes
på Forsvarsbyggs dokumenter til Forsvarsdepartementet og Forsvarets ledelse, og formell kommunikasjon,
f.eks. offisielle markeringer, kontrakter, viktige rapporter
og ved samarbeid med andre statlige eller kommunale
aktører.

Logoen gjengis i farger, sorthvitt eller strek. Budskap og
målgruppe er førende for valg av logovariant. Standardnivået er noe friere enn formelt nivå, og skal sikre at
profilen kan brukes på en moderne og fleksibel måte.

Navnetrekket kan brukes alene i situasjoner der statlig
myndighet ikke trenger å være framtredende. F.eks i
intern kommunikasjon, eller i uformelle situasjoner der
navnet fremstår som en signatur / hilsen. Hvis det blir
mange like / gjentagende ord, kan navnetrekket skilles
ut og sentreres i bunnen av flaten og kombineres med
tilleggsord. F.eks Forsvarsbyggs verdigrunnlag
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Farger
Hovedfarger

CMYK
RGB
SCREEN
PANTONE

0/0/0/0
255/255/255
#ffffff
–

Ærverdig grønn
Tilleggsfarger

Kommunikasjonsflate og målgruppe vil
medvirke til hvordan fargene brukes for
å underbygge budskapet.

CMYK
RGB
SCREEN
PANTONE

100/0/44/17
0/134/136
#008688
327

Signalgul
Spesialfarger

Fargesettingen skal bidra til at Forsvarsbygg fremstår nøkternt, troverdig og
tilgjengelig.

Hvit

CMYK
RGB
SCREEN
PANTONE

0/14/100/0
254/203/0
#fecb00
116

Solid grå

alle nyanser av sort

CMYK

100/100/100/100

Sort

CMYK

RGB

–

RGB

SCREEN

–

SCREEN

PANTONE

–

PANTONE

100/100/100/100
0/0/0
# 000000
–

Troverdig blå

Frisk grønn

CMYK

CMYK

100/17/0/51

RGB

0/87/130

RGB

SCREEN

#005782

SCREEN

PANTONE

3025

Signalrød

PANTONE

20/0/100/19
190/188/0
#BEBC00
383

Sølv

(benyttes bare som spesialfarge)

CMYK

0/94/78/0

CMYK

–

RGB

224/00/52

RGB

–

SCREEN

–

SCREEN
PANTONE

#e00034
185

PANTONE

877

Profilerende rød

CMYK

0/100/79/20

RGB

193/0/43

SCREEN

#C1002B

PANTONE

187

Sporty oransje
CMYK
RGB
SCREEN
PANTONE

0/60/100/0
224/108/8
#E06C08
716

Profilhåndbok v. 01 – 2018 | FORSVARSBYGG

Typografi
Bokstavenes utforming gir karakter, og
måten man setter sammen skrifttypene
på gir ulike stemninger. Derfor er typografi
et viktig virkemiddel for å underbygge og
fremheve et budskap.

Skrifttypene Forsvarsbygg bruker som
hovedskrifttyper er Cambria og Myriad
pro. Cambria og Myriad pro kan brukes om
hverandre i alle tilgjengelige snitt.
Arial brukes som erstatning for Myriad
pro. Den ligger for eksempel som standard
i alle office-maler. Som hovedregel brukes
Cambria som brødtekst (mengdetekst).

Skrifttypene brukes også av Forsvaret og
av andre etater i sektoren. Dette er med på
å bygge en visuell helhet for hele forsvarssektoren.

Cambria
Myriad pro
Arial
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Profilen i bruk
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Verdighetsnivå 1 – Formelt
PRINSIPPER
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Verdighetsnivå 2 – Standard
PRINSIPPER
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Verdighetsnivå 2 – Standard
PRINSIPPER

FORSVARSBYGG

FORSVARSBYGG

FORSVARSBYGG

FORSVARSBYGG

NORWEGIAN DEFENCE ESTATES AGENCY

FORSVARSBYGG

NORWEGIAN DEFENCE ESTATES AGENCY

FORSVARSBYGG

FORSVARSBYGG

NORWEGIAN DEFENCE ESTATES AGENCY

FORSVARSBYGG

FORSVARSBYGG

SUODJALUSHUKSEHUSAT

FORSVARSBYGG

SUODJALUSHUKSEHUSAT

FORSVARSBYGG

SUODJALUSHUKSEHUSAT

FORSVARSBYGG
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Verdighetsnivå 2 – Standard
STEMPEL

Forsvarsbyggs offisielle stempel er et
rundstempel med riksvåpenet og navnet skrevet «feil
vei». Dette er standard for Norge, og derfor skal aldri
Forsvarsbyggs våpenskjold brukes i rundstempel.
Rundstempelet kan brukes i alle anledninger der
dokumenter skal stemples.
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Verdighetsnivå 2 – Standard
ARBEIDSTØY OG HJELMER

FORSVARSBYGG

Forsvarsbyggs arbeidstøy følger en nøktern og stilisert linje.
Logoen gjengis i hvit strek på sort tøy og sorthvitt på tøy med gul refleks.
På ryggen skal det kun brukes navnetrekk, FORSVARSBYGG.
Se egen sortilogg hos rammeleverandør.

FORSVARSBYGG

Forsvarsbygg er byggherre og bruker blå hjelm.
Gjester skal bære hvit hjelm.
Verneombud har grønn hjelm.
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Verdighetsnivå 3 – Frittstående skjoldfigur
PRINSIPPER
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Verdighetsnivå 3 – Frittstående navnetrekk
PRINSIPPER

Når Forsvarsbygg ikke er hovedavsender, og der
plasseringen gjør at det er vanskelig å overholde
regelen om «ingenting over kronen», fungerer det
godt med bare navnetrekket.

Opplev
Kulturverftet

Velkommen til Kulturverftet på Karljohansvern. Opplev museer,
gallerier, kunst og design, kafé, markedsdager, guidete turer, konserter
og festivaler. Den tidligere marinebasen byr også på badestrender,
populære turområder og hoteller med historisk sus.
Garasjetorget * Artilleriverkstedet * Marinemuseet * Preus museum

FORSVARSBYGG

www.karljohansvern.no

Dette er særlig aktuelt ved profilering av festningene
og arrangementer på festningene., der innholdet er
viktigere enn avsender eller tilrettelegger. Avhengig
av Forsvarsbyggs rolle, andre medvikrende aktører og
arrangementstype, kan også logovarianter i sorthvitt
eller strek vurderes.
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Foto
Forsvarsbyggs bildestil skal gjenspeile
verdiene våre, og vår rolle i sektoren. Vi
søker å ha naturlige og autentiske bilder
der byggene våre, og bygg som brukes av
Forsvaret er sentral tematikk.

Lyset i bildene skal gi fotostilen et lett,
nordisk og autentisk uttrykk. Bruk av
naturlig lys skal i størst mulig grad brukes
i alle motiver.

Sterke linjer i bildene skaper spenning
enten det er rette linjer i et frontalt og
symmetrisk uttrykk eller skarpe vinkler og
skrå linjer. Mange av eiendommene har et
særpreg og det bør legges vekt på å få frem
dette i bildene, enten med detaljer eller
oversiktsbilder.
Mennesker som er til stede i bildene bør
fremstilles som en naturlig del av motivet
og utføre en naturlig handling.

FORSVARSBYGG

