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Gamlebyen
Bakgrunn og konsept

Gamlebyen i Fredrikstad er en 
godt bevart festningsby, med en 
helt egen stemning. Ikke bare er 
det en populær attraksjon, det er 
og et område med stor betydning 
for innbygerne i byen. Kontrasten 
er stor i hvordan området både er 
en bydel med hverdagsliv, og et 
kulturminne med mye historie.  

Gamlebyens identitet er basert 
på visuelle referanser fra stedet, 
hvor formålet er å bringe frem 
bydelens unike karakter og au-
tentisitet. Målgruppen er byens 
lokalbefolkning, med turister som 
sekundærmålgruppe. I denne 
manualen presenteres de ulike 
elementene i profilen, med kort 
begrunnelse for valg og regler for 
bruk. Videre vises eksempler på 
ulike uttak.
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Gamlebyens primærlogo består av 
et ordmerke basert på gateskiltene 
i bydelen, og knytter seg på denne 
måten til det visuelle konseptet. 

Logoen kommer i to farger, sort 
og kremhvit, og skal ikke brukes 
i andre farger enn disse. Det er 
primært den sorte versjonen som 
brukes, men kremhvit brukes på 
mørke bakgrunner der kontrasten 
ved bruk av sort er for lav. 

Primærlogo 
Hovedfarger
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Sekundærlogoen består av for-
bokstaven fra primærlogoen og et 
stjerneformet symbol. Stjernen 
er et tydelig identitetsmerke fra 
Gamlebyen, og lett gjenkjennbar. 

Logoen skal brukes der flatens 
størrelse eller format er for lite til 
bruk av primærlogoen Den kan og 
benyttes på flater der stedsnavnet 
kommer frem på andre måter. 

Sekundærlogo
Hovedfarger
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Logoen kan settes på fargede 
flater. Positiv logo brukes på lys 
oransje bakgrunn, og negativ 
logo brukes på rustrød bakgrunn. 
Logoen skal ikke brukes i andre 
fargekombinasjoner enn disse, for 
å sikre god kontrast og lesbarhet.  

Fargebruk
Logo på farget bakgrunn



8

For å sikre lesbarhet og at logoen 
kommer godt frem skal det alltid 
være et beskyttet område rundt 
logoen uten andre elementer. 
Dette beregnes etter høyden på 
bokstavene i logoen.

Logoens minstestørrelse er 28 
mm bred for primærlogoen, og 
7,5 mm bred for sekundærlogoen. 

Logobruk
Minste avstand og størrelse

7,5 mm

28 mm
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Plantin er valgt som identitetens 
eneste typesnitt, og brukes til alle 
trykte og digitale flater. Dette 
skaper en tydelig helhet over all 
kommunikasjon, og med histo-
riske røtter og preg, bygger den 
opp under det autentiske.

Typografi
Typesnitt og regler

AaBbCc
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå 
0123456789!?@&#

Plantin MT Pro Regular

AaBbCc
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå 
0123456789!?@&#

Plantin MT Pro Bold
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Regular brukes til titler og brød-
tekst, mens undertitler settes i 
bold. Bruken av ulike størrelser og 
vekter skal minimeres, for å skape 
et renere uttrykk på flater med 
mange elementer. 

Typografi
Eksempel på bruk

Nordens best 
bevarte festningsby

Gamlebyen i Fredrikstad
Dette er ikke bare et godt bevart histortisk kulturminne, det er 
også en spill levende bydel. Blant gamle hus full av 1700-talls 
sjarm finner du butikker, spisesteder og gallerier, samt yrende 
naturliv og rik historie.

Stedet har en unik atmosfære og spennende tilbud du finner få 
andre steder. Uansett om du ønsker en pause i hverdagen eller 
kommer langveisfra og besøker for første gang, vil du alltid 
finne noe fint å gjøre i Nord-Europas best bevarte festningsby.
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Gamlebyens profilfarger henter 
inspirasjon fra fargeuttrykket i 
området. Det er og lagt vekt på en 
varm tone og uttryk, for å reflek-
tere den hyggelige stemningen 
stedet blir assosiert med. 

Farger
Profilfarger

Lys oransje

RGB: 235 168 71 
CMYK: 0 36 84 0 
HEX: EBA847 
Pantone: P 17-7 C

RGB: 215 136 37
CMYK: 1 47 93 7
HEX: D78825
Pantone: 7569 C

RGB: 169 83 63
CMYK: 6 71 67 24
HEX: A9533F
Pantone: 4054 C

RGB: 252 252 243
CMYK: 0 0 6 1
HEX: FEFCF3
Pantone: P 1-1 C

RGB: 0 0 0
CMYK: 0 0 0 100
HEX: 000000
Pantone: Process Black C

Mørk oransje

Kremhvit Sort

Rustrød
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Eksempel på bruk

Lys oransje er profilens hoved-
farge, og brukes på alle flater for å 
skape gjennkjenlighet. Den mørke 
oranjse er til bruk på mønster, og 
rustrød til flater som krever en 
mer variert fargebruk, som for 
eksempel nettside. 

Kremhvit erstatter hvitt og brukes 
på bakgrunner, samt mønster og 
tekst på mørke bakgrunner. Sort 
skal kun benyttes til tekst.  
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Grafiske
elementer
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Til profilen er det utviklet et 
mønster, som tar utgangspunkt i 
glassrutene i mange av bygårdenes 
porter. Dette bidrar til å få frem 
Gamlebyens unike personlighet 
og karakter. Mønsteret kan brukes 
som bakgrunn, eller som grafisk 
element over bilder og fargeflater.

Mønster
Hovedelement
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Dersom mønsteret brukes som 
bakgrunn skal det stå i de oransje 
fargene i fargeprofilen. Der det 
står over andre elementer skal 
det settes i kremhvit. Mønsteret 
er alltid utfallende og går ut over 
flatens marg, og det anbefales så 
langt det lar seg gjøre å ikke kutte 
noen av mønsterets former.   

Mønster
Eksempel på bruk
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Pilen tar utgangspunkt i symbolet 
fra sekundærlogoen, og brukes 
til navigasjon på både trykte og 
digitale flater. 

Ikonet er hentet ut fra mønsteret, 
og brukes på flater med ren tekst 
for å skille tittel og brødtekst. 
Dette skal alltid brukes midtstilt. 

Pil og ikon
Pil og ikon
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Et annet symbol fra Gamlebyen er 
de buede portene ved inngangene 
til området. Dette er grunnlaget 
for den buede formen brukt som 
bilderamme. 

Formen skal kun brukes til bilder, 
og ikke til fargede flater eller 
andre elementer. Bildene som blir 
plassert i buen bør være tydelige, 
ikke for detaljerte og motivet må 
komme godt frem. Dersom dette 
ikke er mulig å oppnå, skal bildene 
heller settes i sitt originale format. 

Bue
Bilderamme
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Grid
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Oppsett

Plakatene står på et 12 x 12 grid, 
med fast plassering av tekst og 
mønster. Dette gir et rammeverk 
med åpenhet for variasjon, men og 
en tydelig helhet. Andre flater tar 
og utgangspunkt i dette. Nettsiden 
er bygget på de samme prinsip-
pene, og baserer seg på et grid 
med 12 kolonner.

Alle flater har gjennomgående lik 
marg, med unntakk av midtstilt 
oppsett. Der dette er brukt skal 
elementene stå sentrert på flaten. 
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Gridet og hvordan det brukes til 
ulike layouts. 

Byferger
City Ferries

Historisk 
byvandring
21.06. - 15.08.

Se og gjøre

Historie

Natur

Grid
Eksempel på bruk

Turistkontoret
Bli med, hver dag
i sommer kl. 12:00
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Uttak og
eksempler



24Plakater
Arrangementer på stedet

29.05.

Gamlebyen
Reis tilbake i tid
med årets gatespill

Kongen 
kommer

21.06. - 15.08.

Turistkontoret
Bli med, hver dag 
i sommer kl. 12:00

Historisk
byvandring



25Nettside
Forside, mat og drikke



26Nettside
Se og gjøre

Prototype

https://www.figma.com/proto/goJUswBhqIe4PSj2RRA3PY/Gamlebyen?scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&node-id=1%3A2


27Sosiale medier
Facebook



28Sosiale medier
Instagram

Historisk
byvandring

Bli med på guidet tur
gjennom Gamlebyen!
Hver dag i sommer

kl. 12:00

Frimarked

Det tradisjonelle markedet 
er tilbake for sesongen!

Hver helg mellom 
kl. 09:00 og 16:00



29Omgivelsesdesign
Veivising og skilter til bygg

Byferger
City Ferries

Museum
Museum

Kongens torv
Town Square

Kirke
Church

Toalett
Toilet

Turistkontor
Tourist O�ce

Hotell
Hotel

Byferger
City Ferries

Kongens torv
Town Sqaure

Museum
Museum

Turistkontor
Tourist O�ce



30Omgivelsesdesign
Banner

Nordens
best bevarte
festningsby

Velkommen!
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31Postkort



32Totebag
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