VEILEDNING FOR
BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON 14. 7. 2016

GJERDRUM KOMMUNE
Bakgrunn og vedtatte regler for
Gjerdrum kommunes våpen
Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993.
Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med
skigard utført i sølv med grønn bakgrunn.
I vedtaket er følgende beskrevet:
«Utvalget har ønsket å markere at Gjerdrum er
ei jord og skogbruksbygd, ved fargevalg
og/eller valg av motiv for våpenet. Videre
ville vi unngå et for abstrakt motiv.
SKIGARDEN ivaretar dette, og har også direkte
forbindelsemed bygdenavnets opprinnelse.
En skigard er et vakkert og tradisjonsrikt
byggverk, som gir assosiasjoner til trivsel,
flid og nøysomhet. Den er der for å verne om
bufeet, og verne om innmark og hager mot
villdyr og ødeleggelse.»
1. DEFINISJON
Gjerdrum kommunevåpen er: en skigard utført i sølv
med grønn bakgrunn.
Til dekorativ bruk kan våpen utformes som vimpel
eller hengende banner, men slik at merkeidentitet
og heraldisk stil er den samme.
2. GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av
administrasjonen og institusjoner under utøvelse av
kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på souvenirer for salg er ikke tillatt.
Formannskapet kan i spesielle tilfelle gi dispensasjon
for dette, og kan da stille krav til gjengivelse av
merket, og til kvaliteten på souveniren.
Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som
privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke
sammenstilles med våpenet.
3. BRUK AV VÅPENSKJOLD
Våpenskjold kan brukes med sine farger med mindre
særskilt tillatelse foreligger.
OBS
Av tekniske grunner, for å sikre god gjengivelse
i trykk og elektroniske medier, har de fleste
kommuner erstattet sølvfargen med hvitt, dette
gjelder også Gjerdrum.
Sølv brukes derfor nå kun unntaksvis.
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TILLATT FULLFARGEVERSJON AV KOMMUNEVÅPEN

Bruk av kommunevåpen
Det finnes to oppsett som er tillatt brukt.
VERSJON 1:
En høydeversjon, der våpen og tekst står sentrert.
VERSJON 2:
En breddeversjon, der våpen står til venstre
for teksten.
Det er ikke tillatt å endre på oppbyggingen eller
utseende på våpen med tekst.
I enkelte tilfeller kan det tillates å bruke kun
våpen, uten tekst. Dette skal godkjennes av
kommunikasjonsansvarlig.
Våpen skal, så langt det er mulig, gjengis i grønt og
teksten i sort. I de tilfeller det er kun mulig å g
 jengi
våpen med tekst i én farge brukes hvit eller sort
versjon.

TILLATT SORT VERSJON AV KOMMUNEVÅPEN

I enkelte tilfeller vil det være riktig å bruke en hvit
versjon av våpen med tekst på en mørk bakgrunn
eller bilder. Her må det vises varsomhet og tenkes
helhetlig. Vi ønsker at vår visuelle kommunikasjon
preges av det grønne.

TILLATT HVIT VERSJON AV KOMMUNEVÅPEN
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Fontbruk
For å sikre at kommunens visuelle kommunikasjon
alltid er tydelig og lettlest har vi valgt å bruke fonten
DIN. Fonten ble designet for det tyske jernbaneverket
i 1905 og senere viderutviklet. I dag er dette en font
som blir brukt mye for å tilfredsstille krav til skilting
og universell utforming. Hver bokstav har sine
særtrekk som hindrer sammenblanding av enkelte
bokstaver. Skriften er åpen og med god kontrast som
bidrar til god lesbarhet.
Vi anbefaler at DIN brukes i størst mulig utstrekning.
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BRUKES I HOVEDSAK PÅ NETTSTED, BROSJYRER, SKILTER OG LIGNENDE KOMMUNIKASJON
Til brev, dokumenter presentasjoner og lignende som
kommunen produserer selv kan Arial benyttes, hvis
DIN ikke er tilgjengelig.

FONT: DIN PRO LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPqrstuvwxyzæøå

FONT: DIN PRO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPqrstuvwxyzæøå

FONT: DIN PRO MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPqrstuvwxyzæøå

FONT: DIN PRO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPqrstuvwxyzæøå

BRUKES TIL BREV, DOKUMENTER, PRESENTASJONER OG LIGNENDE
FONT: ARIAL NORMAL (REGULAR)

ABCDEFGHIJKLMNOPqrstuvwxyzæøå
FONT: ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPqrstuvwxyzæøå
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Beskyttelsesområde
For å sikre at kommunevåpenet med tekst står fram
tydelig skal det ikke plasseres andre elementer for
tett innpå. Generelt er det bra med mest mulig luft
rundt kommunevåpenet.

BESKYTTELSESOMRÅDET RUNDT
KOMMUNEVÅPENET SKAL
VÆRE TILSVARENDE HØYDEN
PÅ BOKSTAVENE.

Avstanden til andre objekte, til alle kanter, skal alltid
være minimum tilsvarende høyden av bokstavene i
kommunevåpenet.
Hvis kommunevåpenet plasseres oppå et bilde
er det viktig å passe på at det ikke er mørke eller
forstyrrende elementer innenfor kommunevåpenets
beskyttelsesområde.

BESKYTTELSESOMRÅDET RUNDT
KOMMUNEVÅPENET SKAL
VÆRE TILSVARENDE HØYDEN
PÅ BOKSTAVENE.

VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN SIDE 5

GJERDRUM KOMMUNE
Farger
Konsekvent og helhetlig bruk av farger er viktig for Gjerdrum kommune.
Kommunevåpenet skal i hovedsak alltid gjengis i grønn og teksten sort.
TEKNISK
For å sikre et mest mulig konsekvent fargeuttrykk er det viktig at alle
bruker fargene våre korrekt. Fargene her er oppgitt med tanke på
trykksaker og skjermbruk. Det vil alltid måtte aksepteres et lite avvik
i farger i forhold til ulike papirkvaliteter, skjermtyper, lysforhold og
lignende. Er det tvil om fargegjengivelse, kontakt servicesenteret.
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PMS-fargene er basert på PANTONE+ Solid Coated i InDesign.
Fargene brukes kun som referanse og når det trykkes i rene farger
eller brukes folier og lignende. For 4-fargetrykk benyttes alltid
CMYK-verdiene.
CMYK-fargene er basert på PMS-fargenes CMYK-verdier gitt i
InDesign, men er spesielt tilpasset og ikke en direkte konvertering av
PMS. 4-fargetrykk skal alltid lages med CMYK-verdiene oppgitt her,
på den måten sikres et mest mulig riktig og helhetlig fargeuttrykk.
RGB-fargenes verdier er basert på skjermbilde (PNG-fil) av
CMYK-fargenes visning i InDesign, hvor fargeverdiene er målt
i Photoshop. RGB-fargene brukes til PowerPoint, Word, nettsider,
tv-skjermer og lignende. Er også kvalitetssikret med http://rgb.to/
RAL-fargene er det i starten nødvendig å sjekke nøye hver gang,
da disse ikke er kvalitetssikret hos leverandør.
Fargekodene her baserer seg på http://rgb.to/
NCS-fargen for den grønne (kommunevåpen-fargen) er hentet
fra http://www.gelki.com/ncs-fargkod/
Fargen er ikke kvalitetssikret hos leverandør.
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Uriktig bruk av kommunevåpenet
For å sikre korrekt bruk av kommunevåpenet
anbefaler vi at det alltid brukes de ferdige filene som
finnes på ansattportalen. Er det tvil om filformat eller
andre ting rundt kommunevåpenet: kontakt
profilansvarlig.
Enhetlig bruk av kommunevåpenet er viktig for
Gjerdrum. Det hjelper oss i å stå fram tydelig og
helhetlig og sikrer en jevn kvalitet i kommunikasjonen
vi sender fra oss.
Ikke bytt farger
Det er ikke tillatt å gjengi kommunevåpenet i andre
fargekombinasjoner enn det som oppgis på side 3.
Ikke gjør endringer i oppsettet
Det finnes to forskjellige oppsett, en bred og en høy.
Det er kun disse to oppsettene som er tillatt.
Ved skalering – pass på proposjonene
Ved skalering i Word eller andre programmer
er det fort gjort å skalere et objekt slik at det får
feil proposjoner. Dette må ungås.
Skråstilling
Kommunevåpenet skal stå rett. Det er ikke tillatt
med noen form for skråstilling.
Ikke endre på våpenskoldet
Kommunevåpenet skal ikke gjengis med tynn
strek i ytterkant.
Skrifttype
Skrifttypen (font) skal være DIN.
Det er ikke tillatt å endre på dette.

GJERDRUM
KOMMUNE
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Signatur e-post
For å sikre jevn kvalitet og et helhetlig uttrykk er det
bestemt et eget oppsett for signaturer til e-post.
Vi ønsker å ha våre signaturer enklest mulig, slik
at de gjengis best mulig i ulike e-postklienter og på
forskjellige typer telefoner og pc-er.
Er du i tvil om hvordan du skal sette opp din signatur,
kontakt profilansvarlig.

VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN SIDE 8

FONT OG STØRRELSE:
12 PUNKT ARIAL/HELVETICA/GROTESK
LINJEAVSTAND: 16 PUNKT
MELLOMROM: 6 PUNKT
FONT OG STØRRELSE:
12 PUNKT BOLD ARIAL/HELVETICA/GROTESK
LINJEAVSTAND: 16 PUNKT

Vennlig hilsen
Mari Aa. Rjaanes
Fagleder - service, informasjon og arkiv
Gjerdrum kommune
Tlf. 66 10 60 28 - 977 477 62

GJERDRUM KOMMUNE
Presentasjonsmal - PowerPoint
Det er utviklet en egen PowerPoint-mal som skal
brukes når vi lagere presentasjoner.
Denne fås ved henvendelse til servicekontoret.
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