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1. Nordre Follo kommune
Nordre Follo kommune gir tjenester til ca. 60 000 innbyggere. 
Vi driver blant annet barnehager, skoler og eldreomsorg og 
sørger for vann, renovasjon og gode kulturopplevelser. 
Nærmere 4 700 ansatte jobber for å gjøre kommunen til et 
godt sted å bo. 

Visuell profil 
I arbeidet med den nye kommunen er det utviklet noen grafiske 
elementer spesielt for oss: Våpenskjold, skrifttype, logo, farger 
og profilelementer. Den visuelle profilen er  enkelt fleksibelt og 
tilpasset kommunens IKT-verktøy og retningslinjer for  
universell utforming.

Effektiv kommunikasjon
Kommunen består av en rekke  enheter innenfor mange 
ulike fagområder. Likevel er vi alle Nordre Follo kommune. 
Vi som jobber her er stolte over å gi gode tjenester til inn-
byggerne. Derfor vil vi at alle skal vite når de får en tjeneste 
fra kommunen!  

Gro Herheim
rådmann
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2. Hvordan bruke den visuelle profilen?
Profilhåndbok tar for seg elementene i den visuelle profilen og gir en detaljert  
beskrivelse av hvordan vi skal bruke de ulike elementene.   I alle sammenhenger og i 
alle kanaler hvor Nordre Follo kommune opptrer visuelt, skal det skje i samsvar med  
profilhåndbokens retningslinjer. Avvik vil svekke profilens helhetlige inntrykk.

Nordre Follo kommunes profilhåndbok er utviklet som en ressurs for kommunen,  
grafisk designere, reklamebyråer, trykkerier og andre eksterne aktører som har ansvar 
for design og kreativ produksjon tilknyttet Nordre Follo kommunes profil.
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2. OVERSIKT 1. Slik er profilen 
2. Identitetselementer
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Tittel

STED OG DATO

Tittel
2019

Nær og nyskapende

Nordre Follo
 kommune

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Arrangementstittel
STED OG DATO

ARRANGEMENTSTITTEL
ARTISTNAVN

STED OG DATO

Billettinfo/SoMe arrangement

Nordre Follo
 kommune
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Kommunevåpen
Kommunevåpenet er symbolet for Nordre Follo 
kommune, og skal brukes av alle kommunens  
enheter. Kommunevåpenet skal være godt synlig 
og må derfor ha tilstrekkelig luft på alle kanter og 
ikke konkurrere med andre elementer.

Fonter
Encode Sans er en allsidig font som skal brukes i alt 
markedsføringsmateriell for Nordre Follo  
kommune. Fontsnittet er en åpen font med lik 
strektykkelse i overgangene. I tillegg har den god 
over-/underlengde på bokstavene. Dette gjør at 
fonten oppfyller kriteriene til lesbarhet og  
universell utforming.

ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl

Designelement
Designelementet skal gi Nordre Follo kommune  
et ekstra verktøy for å gi profilen flere variasjons-
muligheter. Designelementet gjenspeiler verdier, 
egenskaper og aktiviteter i kommunen.

Kommunevåpen med 
navnetrekk
Kommunevåpen med navnetrekk er Nordre Follo 
kommunes logo og identitetsmerke. Den skal gi 
mottakeren rask og tydelig beskjed om hvem vi er. 
Alle kommunens enheter skal markere tilhørighet til 
kommunen ved bruk av kommunens logo.

Farger
Farger er en viktig del av Nordre Follo kommunes 
identitet. En konsekvent bruk av farger hjelper til å 
etablere relasjoner mellom følelser og egenskaper, 
opplevelser, enheter og mennesker. Fremfor alt 
bidrar farger til å styrke en identitet.
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3. DEN VISUELLE  
 IDENTITETEN

2. Logo - kommunevåpen med navnetrekk 
 [Nordre Follo kommune] 
 2.1 Logo - kommunevåpen med navnetrekk 
 2.2 - bredde [Farger] 
 2.3 - høyde [Farger] 
 2.4 - bredde [Farger med kontur og hvit skrift] 
 2.5 - høyde [Farger med kontur og hvit skrift] 
 2.6 - bredde [Sort/hvit] 
 2.7 - høyde [Sort/hvit] 
 2.8 Luft rundt kommunevåpen med navnetrekk 
  - bredde to linjer [Clear space] 
 2.9 Luft rundt kommunevåpen med navnetrekk 
  - bredde en linje [Clear space] 
 2.10 Luft rundt kommunevåpen med navnetrekk 
  - høyde [Clear space] 
 2.11 Minimumsstørrelse 
 2.12 Kommunevåpen med navnetrekk -  
  virksomhetsnavn/tjenestested 
 2.13 Plassering av eksterne logoer 
 2.14 Plassering av logo i hjørne 
 2.15 Plassering av logo sentrert 
 2.16 Feil bruk av logo

1. Kommunevåpen 
 1.1 Kommunevåpen  
 1.2 Kommunevåpen [Farger] 
 1.3 Kommunevåpen 
  [Farger med kontur] 
 1.4 Kommunevåpen [Sort/hvit]  
 1.5 Luft rundt kommunevåpen 
  [Clear space] 
 1.6 Minimumsstørrelse 
 1.7 Eksempel på bruk 
 1.8 Feil bruk av kommunevåpen 
 1.9 Bruksregler 

3. Bordflagg 
 3.1 Bordflagg - Kommunevåpen  
  med navnetrekk 
 
4. Designelement 
 4.1 Designelement - Samspillet 
 4.2 Sammensatt designelement 
 4.3 Varianter av designelementet 
 4.4 Strek med bølge 
 4.5 Ikonsett - Samspillet 
 4.6 Fargevarianter [Ensfarget] 
 4.7 Fargevarianter [Negativ] 

5. Fonter 
 5.1 Primærfontsnitt [Encode Sans] 
 5.2 Sekundærfontsnitt [Calibri] 

6. Farger 
 6.1 Farger 
 6.2 Fargepalett kommunevåpen 
 6.3 Fargepalett - Nordre Follo kommune
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1. Kommunevåpenet for Nordre Follo kommune
Kommunevåpenet er symbolet for Nordre Follo kommune, og skal brukes av alle kommunens 
enheter. Kommunevåpenet skal være godt synlig og må derfor ha tilstrekkelig luft på alle kanter 
og ikke konkurrere med andre elementer. Andre logoer/kjennemerker plasseres som del av 
designet.Havreaks er valgt som symbol fordi jordbruk og fruktbarhet har vært viktig både i  
Ski og Oppegård helt tilbake til 1600-tallet. Det gir assosiasjoner til natur, mat og samhold.

Akset representerer livets eller årets syklus og et bærekraftig samfunn, der det spirer og gror. 
Blåfargen representerer himmel, vann og hav, mens sølv representerer fred og det gode.
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1.1 Kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av Johan 
Austin Stormoen. Fellesnemnda vedtok 
kommunevåpenet 5. februar 2019 og nytt 
kommunestyre fatter endelig vedtak.

1.2 Kommunevåpen 
[Farger]
Dette er hovedvarianten av kommune-
våpenet og er den som først og fremst skal 
brukes. Kommunevåpenet skal fortrinnsvis 
ha hvit eller lys bakgrunn.
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1.3 Kommunevåpen 
[Farger med kontur]
Når kommunevåpenet står på mørke flater, 
benyttes en variant med kontur rundt 
våpenskjoldet.
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1.4 Kommunevåpen 
[Sort/hvit]
Dette er sort/hvit-varianten av kommune-
våpenet. Den skal brukes når det kun er 
tilgang til til sort/hvitt eller gråtoner.  
Kommunevåpenet skal fortrinnsvis brukes 
på hvit eller lys bakgrunn.
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1.5 Luft rundt  
kommunevåpen 
[Clear space]
Luft rundt kommunevåpenet er viktig for 
at det skal vises tydelig. Luften rundt er 
definert som en minimumsstørrelse og ved 
unntak. 
 
Clear space minimumsstørrelse er bredden 
av de nederste aksene i kommunevåpenet. 
Ved unntak er det halvparten (se illustrasjon 
nedenfor). Clear space defineres ut fra  
størrelsen på akset i kommunevåpenet. 
 
Det kan godt være mer luft, men aldri 
mindre. Andre grafiske elementer skal ikke 
plasseres innenfor dette området.

Clear space sirkel. Minimum clear space sirkel.

Clear space kvadrat. Minimum clear space kvadrat.

Minimum clear space.

Clear space ved unntak.

Clear space kvadrat ved unntak.

193. DEN VISUELLE IDENTITETEN   ·   1. KOMMUNEVÅPEN



1.6 Minimumsstørrelse
Minimumsstørrelse for kommunevåpenet
på trykte flater er 5,5 mm i bredden.
Det gir lesbarhet, gjenkjennelse og kvalitet
på trykk. Dette gjelder for alle fargevarianter.

På digitale flater er minimumsstørrelse for
kommunevåpenet 14 px i bredden.
Det gir gjenkjennelse på digitale flater.
Dette gjelder for alle fargevarianter.

Det er ikke definert maksimumsstørrelse
for kommunevåpenet.

Minimumsstørrelse på kommunevåpen
til bruk på trykte flater:
5,5 mm i bredde.

Minimumsstørrelse på kommunevåpen
til bruk på digitale flater:
14 px i bredde.
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1.7 Eksempler på bruk
Kommunevåpenet skal brukes på ulike
flater. Det er viktig at clear space og
minimumsstørrelse overholdes for at
kommunevåpenet skal fremstå visuelt
riktig og gjenkjennelig.
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1.8 Feil bruk av  
kommunevåpen 
1. Det er ikke lov å endre farge på
 våpenskjold eller akset i  
 kommunevåpenet.

2. Det er heller ikke lov til å
 - legge til effekter.
 - lage mønster av kommunevåpenet.
 - rotere våpenet.
 - forskyve forholdet mellom høyde og  
   bredde.

Hvis kommunevåpenet legges oppå et
bilde, bør bakgrunnen være rolig.

Servicesenteret kan hjelpe deg
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1.9 Bruksregler
Kommunen eier sitt eget våpen og har  
eneretten til å bruke dette som kjennetegn, 
både som identifikasjonsmerke og eiermerke. 

Farger:
• Skjold blått
• Aks sølv

Kommunevåpen

1. Som hovedregel skal kommunevåpenet bare representere/brukes i forbindelse med kommunal 
 virksomhet.

2. Kommunen kan bruke våpenet som eiermerke på bygninger, biler, klær og andre  gjenstander.  
 Våpenet brukes også på brevark, konvolutter, trykksaker, digitale flater mm. 

3. Profilprogrammet gir retningslinjer for hvordan kommunal virksomhet skal bruke og plassere  
 våpenet. Rådmannen, eller den han delegerer myndighet til avgjør tvilstilfeller og skal følge  
 opp feil bruk av kommunevåpenet.

4. Formannskapet kan dispensere fra punkt 1 i spesielle tilfeller. Bruken må imidlertid ikke kunne  
 misforstås dithen at de som bruker våpenet utøver kommunal virksomhet. Kommunevåpenet  
 må ikke brukes slik at det kan oppfattes som et privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller  
 ikke settes sammen med kommunevåpenet.
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2.1 Logo -  
kommunevåpen med 
navnetrekk
Nordre Follo kommunes logo består av 
kommunevåpen og navnetrekk i et fast 
definert, innbyrdes forhold. Kommunevåpen 
med navnetrekk er kommunens identitets-
merke. Det skal gi mottakeren tydelig  
beskjed om hvem vi er. Alle kommunens  
enheter skal markere tilhørighet til  
kommunen ved å bruke kommunens logo 
og grafiske profil i sin visuelle kommunikasjon.

Navnetrekket er forbeholdt logoen alene, og 
skal ikke benyttes i noen annen sammenheng. 
Størrelsesforholdet mellom elementene må 
ikke endres. 
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Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Follo
kommune

2.2 Kommunevåpen 
med navnetrekk 
- bredde [Farger]
Navnetrekket er plassert til høyre for  
kommunevåpenet. Dette er hovedvariantene 
av kommunevåpen med navnetrekk og er 
de som først og fremst skal brukes. Skriften 
på navnetrekket er sort. Kommunevåpen 
med navnetrekk skal fortrinnsvis brukes på 
hvit eller lys bakgrunn.

2.3 Kommunevåpen 
med navnetrekk 
- høyde [Farger]
Navnetrekket er midtstilt under  
kommunevåpenet. Denne varianten brukes 
der kommunevåpen med navnetrekk – 
bredde ikke fungerer på aktuell flate.  
Skriften på navnetrekket er sort.  
Kommunevåpen med navnetrekk skal for-
trinnsvis brukes på hvit eller lys bakgrunn.

Kommunevåpen med navnetrekk
- bredde en linje.

Kommunevåpen med navnetrekk
- bredde to linjer.
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Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Follo
kommune

Nordre Follo
kommune

2.4 Kommunevåpen 
med navnetrekk -  
bredde [Farger med 
kontur og hvit skrift]
Navnetrekket er plassert til høyre for
kommunevåpenet. Kommunevåpen med
kontur og navnetrekk i hvitt skal 
brukes på mørk bakgrunn.

2.5 Kommunevåpen 
med navnetrekk - 
høyde [Farger med 
kontur og hvit skrift]
Navnetrekket er midtstilt under kommune-
våpenet. Denne varianten brukes der
kommunevåpen med navnetrekk - bredde
ikke fungerer på aktuell flate.  
Kommunevåpen med kontur og navnetrekk 
i hvitt skal brukes på mørk bakgrunn.

Kommunevåpen med kontur og navnetrekk
- bredde en linje.

Kommunevåpen med kontur og navnetrekk - høyde.

Kommunevåpen med kontur og navnetrekk
- bredde to linjer.

Kommunevåpen med kontur og navnetrekk - høyde.
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Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Follo
kommune

2.6 Kommunevåpen 
med navnetrekk  
- bredde [Sort/hvit]
Navnetrekket er plassert til høyre for
kommunevåpenet. Denne varianten skal
brukes når en kun har tilgangt til sort/hvit
eller gråtoner. Kommunevåpen med 
navnetrekk skal fortrinnsvis brukes på hvit 
eller lys bakgrunn. 

2.7 Kommunevåpen 
med navnetrekk  
- høyde [Sort/hvit]
Navnetrekket er midtstilt under kommune-
våpenet. Denne varianten brukes når man 
kun har tilgang til sort/hvitt eller gråtoner 
og kommunevåpen med navnetrekk -  
bredde ikke fungerer på aktuell flate.  
Kommunevåpen med navnetrekk skal  
fortrinnsvis brukes på hvit eller lys  
bakgrunn.

Kommunevåpen med navnetrekk
- bredde en linje.

Kommunevåpen med navnetrekk
- bredde to linjer.
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Nordre Follo
 kommune

N
A

B

Nordre Follo
 kommune

N

A
B

Nordre Follo
 kommune

2.8 Luft rundt  
kommunevåpen med 
navnetrekk - bredde 
to linjer [Clear space] 
Luft rundt kommunevåpen med navnetrekk 
er viktig for at det skal vises tydelig. Luften 
er definert som en minimumsstørrelse og 
ved unntak. 
 
Clear space minimumsstørrelse er bredden 
på de nederste aksene i kommunevåpenet. 
Ved unntak er det halvparten (se illustrasjon 
til høyre). Clear space defineres ut fra  
størrelsen på akset i kommunevåpenet. 
 
Det kan godt være mer luft, men aldri 
mindre. Andre grafiske elementer skal ikke 
plasseres innenfor dette området. 
 
Navnetrekket er plassert med høyden av 
bokstaven “N” i Nordre Follo fra toppen av 
våpenskjoldet (A). Navnetrekket Nordre 
Follo kommune er sentrert i våpenskjoldets 
høyde (B).

Clear space - bredde to linjer.

Minimum clear space - bredde to linjer. Clear space ved unntak - bredde to linjer.

Minimum clear space.

Clear space ved unntak.
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Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune

N
A

B

Nordre Follo kommune

N

A

B

Clear space - bredde en linje.

Minimum clear space - bredde en linje. Clear space ved unntak - bredde en linje.

2.9 Luft rundt  
kommunevåpen med 
navnetrekk - bredde 
en linje [Clear space]

Luft rundt kommunevåpen med navnetrekk 
er viktig for at det skal vises tydelig. Luften 
er definert som en minimumsstørrelse og 
ved unntak. 

Clear space minimumsstørrelse er bredden 
av den blå ovalens form. Ved unntak er det 
halvparten. Clear space defineres ut fra  
størrelsen på kommunevåpen med navne-
trekk.

Det kan godt være mer luft, men aldri 
mindre. Andre grafiske elementer skal ikke 
plasseres innenfor dette området.

Navnetrekket er plassert med høyden av 
bokstaven “N” i Nordre Follo fra toppen på 
våpenskjoldet (A). Navnetrekket Nordre 
Follo kommune flukter i overkant av andre 
aks (B).

Minimum clear space.

Clear space ved unntak.
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Nordre Follo
kommune
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2.10 Luft rundt  
kommunevåpen med 
navnetrekk - høyde  
[Clear space]
Luft rundt kommunevåpen med navnetrekk
er viktig for at det skal vises tydelig. Luften
er definert som en minimumsstørrelse og 
ved unntak. 

Clear space minimumsstørrelse er bredden 
av de nederste aksene i kommunevåpenet. 
Ved unntak er det halvparten. Clear space 
defineres ut fra størrelsen på akset i  
kommunevåpenet.

Det kan godt være mer luft, men aldri 
mindre. Andre grafiske elementer skal ikke 
plasseres innenfor dette området.

Navnetrekket er plassert med høyden av 
bokstaven “N” i Nordre Follo fra bunnen av 
våpenskjoldet (A). Navnetrekket Nordre  
Follo kommune er sentrert i våpenskjoldets 
bredde (B).

Clear space - høyde.

Minimum clear space - høyde. Clear space ved unntak - høyde.
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Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
kommune

Nordre Follo kommune

2.11 Minimumsstørrelse
Definert minimumsstørrelse for kommune-
våpen med navnetrekk er den samme som 
for kommunevåpenet 5,5 mm i bredde.
Det gir lesbarhet, gjenkjennelse og kvalitet 
på trykk i alle fargevarianter.

Det er ikke definert en maksimumsstørrelse 
for kommunevåpen med navnetrekk.  
Kommunevåpen med navnetrekk er  
vektorisert. Det vil si at det kan “blåses opp” 
i hvilken som helst størrelse uten å miste 
kvaliteten.

På digitale flater er minimumsstørrelse
for kommunevåpen med navnetrekk det
samme som for kommunevåpenet, 14 px i
bredden. Dette gir lesbarhet, gjenkjennelse
og kvalitet på digitale flater i alle farge- 
varianter.

Minimumsstørrelse på 
kommunevåpen med  
navnetrekk til bruk på  
trykte flater:
5,5 mm i bredden.

Minimumsstørrelse på 
kommunevåpen med  
navnetrekk til bruk på
digitale flater:
14 px i bredden.

Minimumsstørrelse på 
kommunevåpen med  
navnetrekk til bruk på  
trykte flater:
5,5 mm i bredden.

Minimumsstørrelse på 
kommunevåpen med  
navnetrekk til bruk på
digitale flater:
14 px i bredden.

Minimumsstørrelse på 
kommunevåpen med  
navnetrekk til bruk på  
trykte flater:
5,5 mm i bredden.

Minimumsstørrelse på 
kommunevåpen med  
navnetrekk til bruk på
digitale flater:
14 px i bredden.
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2.12 Kommunevåpen 
med navnetrekk - 
virksomhetsnavn/ 
tjenestested
I noen sammenhenger er det behov for å 
supplere kommunevåpenet med virksom-
hetsnavn/tjenestested.

Dette gjøres ved å dele opp kommunevåpen 
med navnetrekk i ulike nivåer.

Nivå 1 skal alltid være Nordre Follo kommune

Nivå 2 skal som hovedregel være et
virksomhetsnavn/tjenestested, dvs.
avdeling, enhet eller lignende.

Minimum clear space og plassering av
virksomhetsnavn/tjenestested skal følge
retningslinjene vist til høyre.

Virksomhetsnavn/tjenestested er sentrert
i våpenskjold merket “A” og har samme
høyde som navnetrekket Nordre Follo
kommune. Nivå 1 og 2 deles med en
strek som har samme høyde som våpen-
skjold merket “B”. Avstand fra Nivå 1 til 2 er 
bredden av de nederste aksene i kommune-
våpenet. Streken er senter i stilken på akset 
merket “C”.

A

B

C

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo bo -
og servicesenter

Nordre Follo bo -
og servicesenter

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo skole

Nivå 1:
Skal alltid være Nordre Follo kommune.

Nivå 2:
Skal som hovedregel være et  
virksomhetsnavn/tjenestested, dvs.  
avdeling, enhet eller lignende.
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2.13 Plassering av 
eksterne logoer 
Av og til er det behov for å bruke Nordre 
Follo kommunes logo sammen med andre 
logoer. Eksempler er ulike samarbeids- 
prosjekter og der kommunale enheter er del 
av et fagnettverk med egne logoer. 

I slike sammenhenger er det to alternative 
plasseringer av Nordre Follo kommunes 
logo: 
1. Logoen står øverst til venstre, mens  
 andre logoer plasseres som del av designet.  
2. Våpenskjoldet står sammen med andre  
 våpenskjold nederst på trykksaker, roll- 
 ups o.l., enten som første eller siste logo i  
 rekken.   

Luft rundt kommunevåpen med navnetrekk
er viktig for at det skal vises tydelig.
Eksterne logoer skal aldri plasseres innfor
Clear space flaten til kommunevåpen med
navnetrekk som vist i kap. 3.2.8 - 3.2.10.

Se eksempler til høyre.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Arrangementstittel

Billettinfo/SoMe arrangement

STED OG DATO

Nær og nyskapende

STED OG DATO

ARRANGEMENTSTITTEL

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut 

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet
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2.14 Plassering av  
logo i hjørne 
Kommunevåpen med navnetrekk i lite  
format skal plasseres i et hjørne. Når det 
ikke er egne maler for design og oppsett 
gjelder de fire plasseringene til høyre.   

Hensikten med dette er å utvikle
en visuell standard, minimere variasjon og
koordinere alle profilbyggende flater.
Her er riktig bruk av clear space svært viktig.

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune
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2.15 Plassering av 
logo sentrert 
Når kommunevåpen med navnetrekk skal
vises stort på en flate, bør det midtstilles.
Der det ikke er egne maler for design og
oppsett, gjelder plasseringer for kommune-
våpen med navnetrekk.

Hensikten med dette er å utvikle en visuell
standard, minimere variasjon og koordinere 
alle profilbyggende flater. Her er riktig bruk 
av clear space svært viktig.

A – Kommunevåpen med navnetrekk på
rektangulært format skal midtstilles og
plasseres ved bruk av clear space.

B – Kommunevåpen med navnetrekk på
avlangt format skal midtstilles og plasseres 
ved bruk av clear space, enten i topp eller 
bunn.

C – Kommunevåpen med navnetrekk på
kvadratisk format skal midtstilles og 
plasseres ved bruk av clear space.

D – Kommunevåpen med navnetrekk
på asymmetrisk format skal plasseres på 
en måte som gjør at all clear space ligger 
innenfor formatet.

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

A C

D

B
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2.16 Feil bruk av logo 
1. Det er ikke lov å endre sørrelsesforholdet  
 mellom kommunevåpen og navnetrekk. 
2. Det er heller ikke lov til å 
 - endre farge på kommunevåpenet.
 - legge til effekter.
 - lage mønster av kommunevåpen med
  navnetrekk.
 - rotere våpenet.
 - forskyve forholdet mellom høyde og
  bredde.

Hvis kommunevåpen med navnetrekk står
på mørk bakgrunn, bør man bruke logo med 
hvit skrift. Legges det oppå et bilde, bør 
bakgrunnen være rolig.

Servicesenteret kan hjelpe deg
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3.1 Bordflagg - 
Kommunevåpen 
med navnetrekk
Kommunevåpenet kan brukes som
bordflagg i vimpelform.

Her brukes Kommunevåpen i farger med
navnetrekk – høyde. Bakgrunnen skal være
hvit eller blå. På blå bakgrunn brukes  
kommunevåpen i farger med kontur.

N

Nordre Follo
kommune

Nordre Follo
kommune

Eksempel:
Kommunevåpen på hvit bakgrunn.

Eksempel:
Kommunevåpen med kontur på blå bakgrunn.
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4.1 Designelement - 
Samspillet 
Designelementet er utformet på bakgrunn 
av aktiviteter, verdier og egenskaper i  
Nordre Follo. Under aktiviteter har vi lagt 
vekt på diverse kulturtilbud, idrett og 
nærhet til marka. Symbolene vi ser i
designelementet er kino, teater, idrett, 
turgåing, marka, kysten og kultur. Av verdier 
har vi trukket frem fremtidsrettet byutvikling, 
det urbane samt omsorg og trygghet.  
Symbolene her er utvikling, kvalitet, urbant 
og gode relasjoner, i tillegg til omsorg, 
trygghet og kreativitet. Kommunens egen-
skaper har vi illustrert med det landlige og 
nære, at kommunen er et trygt og godt sted 
å bo samt nærheten til Oslo og det urbane 
(toget).

Designelementet kan brukes i sin helhet, 
både som positivt og negativt uttrykk, eller 
man kan sette sammen ulike motiver fra
illustrasjonen.
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4.2 Sammensatt 
designelement 
Designelementet er bygd opp av et kvadrat, 
som kan settes sammen i høyde og bredde.
Designelementet til høyre er bygd opp av 
4x4 fra grunnelementet.
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4.3 Varianter av 
designelementet 
Utdrag av det komplette designelementet 
kan brukes stil små illustrasjoner i ulike 
sammenhenger. 

Visjon
I juni 2018 vedtok Fellesnemnda visjonen 
for Nordre Follo kommune:  
Nær og nyskapende. Visjonen skal inspirere 
og gi retning for hvor vi vil med den nye 
kommunen. Visjonen kan brukes som et 
profilelement sammen med små
illustrasjoner. 

Se eksempler til høyre.

Nær og nyskapende
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4.4 Strek med bølge 
Enkel variant av designelement 
- strek med bølge.

Dette varianten kan brukes med og uten 
visjon til Nordre Follo kommune.  
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4.5 Ikonsett basert 
på designelement 
- Samspillet 
Det er utviklet 32 ikoner med utgangs- 
punkt i det komplette designelementet.

Dere kan se samtilige ikoner her med en 
kort forklaring på hva de ulike ikonene 
symbolisere.

Nye ikoner kan utvikles ved behov.  
De vil ikke inngå som en del av “Samspillet”, 
men kan brukes til å illustrere temaer som 
eldreomsorg, oppvekst, økonomi o.l.

Hvis du ønsker nye ikoner, må du ta kontakt 
med Kommunikasjonsavdelingen.  

Badeplasser

Ikonsett basert på designelement - Samspillet

32 ikoner som omhandler verdier, aktiviteter og fordeler ved å
bo i Nordre Follo kommune. 

Teater Vann Utsiktstårn Kino

Båthavn Turområder Lysløype Ballspill Golf

Sykling Idrett Natur Kvalitet Lekeplasser

Visjoner Næring Nyskapende Kreativ Relasjoner

Oppvekst Byutvikling Omsorg Trygghet Urbant

Utvikling Bomiljøer Park Landlig Jordbruk

Lokalsamfunn Skog

Badeplasser

Ikonsett basert på designelement - Samspillet

32 ikoner som omhandler verdier, aktiviteter og fordeler ved å
bo i Nordre Follo kommune. 

Teater Vann Utsiktstårn Kino

Båthavn Turområder Lysløype Ballspill Golf

Sykling Idrett Natur Kvalitet Lekeplasser

Visjoner Næring Nyskapende Kreativ Relasjoner

Oppvekst Byutvikling Omsorg Trygghet Urbant

Utvikling Bomiljøer Park Landlig Jordbruk

Lokalsamfunn Skog
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Badeplasser

Ikonsett basert på designelement - Samspillet

32 ikoner som omhandler verdier, aktiviteter og fordeler ved å
bo i Nordre Follo kommune. 

Teater Vann Utsiktstårn Kino

Båthavn Turområder Lysløype Ballspill Golf

Sykling Idrett Natur Kvalitet Lekeplasser

Visjoner Næring Nyskapende Kreativ Relasjoner

Oppvekst Byutvikling Omsorg Trygghet Urbant

Utvikling Bomiljøer Park Landlig Jordbruk

Lokalsamfunn Skog



4.6 Fargevarianter 
[Ensfarget] 
Designelementet er ensfarget. Farge velges 
fra Nordre Follo kommunes profilfarger og 
skal kun brukes i 100 % dekk. 

Velg den fargen som har best kontrast 
til bakgrunnen og som harmonerer med 
grafikk/foto/typografi i elementet.
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4.7 Fargevarianter 
[Negativ] 
I dette uttrykket er designelementet laget
i negativ strek. Bakgrunnen velges fra 
Nordre Follo kommunes profilfarger.
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5.1 Primærfontsnitt 
[Encode Sans] 
Typografi er en viktig del av visuell  
kommunikasjon. Hvilken font vi velger når  
vi skriver påvirker hvordan mottakeren  
oppfatter budskapet. For å bidra til tydelig 
og enhetlig kommunikasjon har vi valgt en 
fast font for Nordre Follo kommune.

Fontsnittet Encode Sans skal brukes i alt 
informasjonsmateriell.  Fontsnittet er åpent 
og har lik strektykkelse i overgangene. I 
tillegg har den god over-/underlengde på 
bokstavene, noe som gjør at fonten  
oppfyller kriteriene til lesbarhet og universell 
utforming.

Fonten fungerer like godt på trykte og  
digitale flater. Den er gratis tilgjengelig for 
nedlasting og bruk fra Google Fonts. 

Fontsnittet Encode Sans har ni ulike vekter. 
Vi har valgt ut åtte av dem for å dekke ulike 
behov og sørge for varierte typografiske 
muligheter. Det skal være inspirerende å 
arbeide med Encode Sans. 

Encode Sans Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Encode Sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Encode Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Encode Sans Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
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Encode Sans Semi-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Encode Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Encode Sans Extra-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%& 
Encode Sans Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
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Nær og nyskapende



5.2 Sekundærfontsnitt 
[Calibri]
Fontsnittet Calibri skal benyttes der du ikke 
har tilgang til primærfontsnittet Encode 
Sans.

Calibri har seks ulike vekter:
Light, Light Italic, Regular, Regular Italic, 
Bold og Bold Italic.

Fonten fungerer like godt på trykte og 
digitale flater.

Calibri Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Calibri Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Calibri Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
Calibri Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890?!€$@%&
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6.1 Farger
Farger er en viktig del av Nordre Follo 
kommunes identitet. Profilfargene skal alltid 
gjengis med de fargeverdiene som er oppgitt 
her. Konsekvent bruk av farger hjelper til å 
etablere relasjoner mellom følelser og egen-
skaper, opplevelser, enheter og mennesker, 
men fremfor alt bidrar de til å styrke  
kommunens identitet.

Det er utviklet to ulike fargepaletter til de 
forskjellige designelementene.  
Fargepalettene har egne verdier for PMS, 
CMYK, RGB og HTML.

Fargevariasjoner kan forekomme på grunn av 
forskjellige bildekilder, måten programvaren 
definerer farge på, utskriftsmediet og andre 
naturlige variasjoner.

Alle filer for print eller web skal lages i
fargeprofilen Europe General Purpose 3
(FOGRA39). Europe General Purpose 3
(FOGRA39) er en generell fargeprofil som
brukes til print og web i Europa. FOGRA39
er tilpasset coated paper for print.
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Fargenavn
I profilen til Nordre Follo kommune er det satt navn på de ulike fargene for å skape gjenkjennelse til fargene i lokalmiljøet.
Fargenavn er valgt ut fra steder man kan besøke og aktiviteter man kan delta i. 

Tussetjern-blå symboliserer badestedet på grensen mellom tidligere Oppegård og Ski kommuner. På slutten av 1800-tallet ble 
stedet ofte besøkt av gjester på Fjeld Sanatorium like ved. 

Gjersjø-blå er tatt fra den store innsjøen og drikkevannskilden for Ås og deler av Nordre Follo kommune. Her finner vi mange 
fiskearter, blant annet abbor, gjedde, mort, flere karpearter, ål og kreps. 

Kultur-lilla symboliserer de magiske øyeblikkene vi opplever når lokale og nasjonale krefter utfolder seg på scenen i Kolben og  
Ski rådhusteater.  

Stunner-blå representerer en steinalderboplass, hvor det var lett å trekke opp båter. På Stunner er det funnet flint, bor og andre 
skjæreredskaper. 

Rosenlund-rosa minner oss om alle de vakre rosebuskene som i alle år har blomstret langs småveiene på Finstad.

Svartskog-grønn er inspirert av de store friområdene mellom Gjersjøen og Bunnefjorden. Her ligger blant annet Oppegård kirke og 
Roald Amundsens hjem.

Sporty-grønn er hentet fra alle idrettsbaner og friområder som gjør det mulig å drive med ulike idretter og delta i natur- og  
friluftslivsaktiviteter, både sommer og vinter. 

Kråkstad-grønn representerer et tettsted med mange kulturminner, først og fremst gravminner fra jernalderen. Kråkstad kommune 
ble etablert i 1837. Kommunen ble delt i 1930 da Ski kommune ble etablert. I 1964 ble Kråkstad og Ski slått sammen.  

Tømmeråsen-grønn er inspirert av utsikten fra Nordre Follos høyeste punkt, Tømmeråsen, som ligger 313 meter over havet.

Waldemarhøy-rød er inspirert fra et laftet hus i dragestil bygget i 1889. Huset skulle være bolig og kontor for jernbane- og  
kommunelege Georg Juell Kloumann. Ski kommune kjøpte huset i 1964. I dag brukes det til kultursenter. 

Ingierstrand-gul symboliserer sola som skinner på strendene langs Oslofjorden en varm sommerdag. Anlegget på Ingierstrand er 
tegnet av arkitektene Ole Lind Schistad og Eyvind Moestue, og ble bygget i 1933/34.   

Follobane-sort representer Follobanen, en 22. km lang jernbanelinje mellom Ski og Oslo. Togene går direkte gjennom Nordens hittil 
lengste jernbanetunnel. 

Kongebord-grå er inspirert av en minnestein langs Oldtidsveien i Nordre Follo kommune. Et sagn forteller at steinen har fått dette 
navnet fordi en konge rastet her under rideturer over Grønliåsen.

Uranienborg-grå er hentet fra Roald Amundsens hjem, Uranienborg. Hovedbygningen ble oppført i 1875. Amundsen kjøpte  
eiendommen i 1908 og planla flere av sine ekspedisjoner her. 

Farget tekst
Farget tekst kan i noen tilfeller styrke  
kommunikasjonen, men bør kun brukes 
i deler av teksten og for å utheve viktige 
budskap. 

I materiell som blir utarbeidet for
Nordre Follo kommune kan man bruke 
profilfargene på tekst. Hvis bakgrunnen er 
mørk, eller i en av profilfargene kan man 
også bruke negativ tekst.  

Farget tekst kan i noen tilfeller være 
vanskeligere å lese og det er derfor viktig 
med god kontrast. 
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6.2 Fargepalett 
kommunevåpen 
Kommunevåpenets fargepalett består av 
fargene sølv (grå) og blå. Fargepaletten har 
egne verdier for PMS, CMYK, RGB og HTML.

Du kan kun bruke fargeverdier som er 
vist her.

TUSSETJERN-BLÅ
PANTONE: 541 C
CMYK: 100 / 86 / 33 / 16
RGB: 0 / 48 / 87
HTML: #003057

SØLV
PANTONE: 877 C

GRÅ - når man ikke har tilgang til Pantone 877 C
PANTONE: Cool Gray 3 C
CMYK: 8 / 5 / 7 / 16
RGB: 200 / 201 / 199
HTML: #C8C9C7

FOLLOBANE-SORT
PANTONE: Process Black C
CMYK: 0 / 0 / 0/ 100
RGB: 0 / 0 / 0
HTML: #000000

54 3. DEN VISUELLE IDENTITETEN   ·   6. FARGER



6.3 Fargepalett 
Nordre Follo kommune
Nordre Follo kommunes fargepalett består
av fargene til høyre. I tillegg til fargene i  
100 % tint/opacity kan du bruke følgende
verdier: 80 %, 60 %, 40 % og 20 %.

Fargepaletten har egne verdier for PMS,
CMYK, RGB og HTML. Man kan kun bruke 
nyansene som er vist her. 

Tussetjern-blå
PANTONE: 541 C
CMYK: 100 / 86 / 33 / 16
RGB: 0 / 48 / 87
HTML: #003057

Gjersjø-blå
PANTONE: Process Blue C
CMYK: 100 / 27 / 6 / 1
RGB: 0 / 133 / 202
HTML: #0085CA

Kultur-lilla
PANTONE: 2725 C
CMYK: 74 / 68 / 0 / 0
RGB: 104 / 91 / 199
HTML: #685BC7

Stunner-blå
PANTONE: 311 C
CMYK: 68 / 0 / 13 / 0
RGB: 5 / 195 / 221
HTML: #05C3DD

Rosenlund-rosa
PANTONE: 3527 C
CMYK: 11 / 90 / 0 / 0
RGB: 213 / 65 / 158
HTML: #D5419E

Ingierstrand-gul
PANTONE: 109 C
CMYK: 0 / 5 / 95 / 0
RGB: 255 / 209 / 0
HTML: #FFD100

Waldemarhøy-rød
PANTONE: 179 C
CMYK: 0 / 87 / 85 / 0
RGB: 224 / 60 / 49
HTML: #E03C31

Svartskog-grønn
PANTONE: 2258 C
CMYK: 87 / 0 / 99 / 32
RGB: 0 / 133 / 34
HTML: #008522

Sporty-grønn
PANTONE: 376 C
CMYK: 54 / 0 / 100 / 0
RGB: 132 / 189 / 0
HTML: #84DB00

Kråkstad-grønn
PANTONE: 322 C
CMYK: 100 / 22 / 47 / 18
RGB: 0 / 115 / 119
HTML: #007377

Tømmeråsen-grønn
PANTONE: 3265 C
CMYK: 82 / 0 / 60 / 0
RGB: 0 / 199 / 177
HTML: #00C7B1

Follobane-sort
PANTONE: 445 C
CMYK: 52 / 23 / 30 / 74
RGB: 80 / 87 / 89
HTML: #505759

Kongebord-grå
PANTONE: 442 C
CMYK: 25 / 7 / 19 / 20
RGB: 162 / 172 / 171
HTML: #A2ACAB

Uranienborg-grå
PANTONE: 428 C
CMYK: 10 / 4 / 4 / 14
RGB: 193 / 198 / 200
HTML: #C1C6C8

Follobane-sort
PANTONE: Process Black C
CMYK: 0 / 0 / 0/ 100
RGB: 0 / 0 / 0
HTML: #000000
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4. GRAFISK UTTRYKK 1. Profilkart 
 1.1 Profilkart 
 1.2 Nivå 1 
 1.3 Nivå 2
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1.1 Profilkart
Den visuelle profilen består av ulike verktøy 
som skal dekke Nordre Follo kommunes 
kommunikasjonsbehov.

Profilkartet har to nivåer som viser hvor 
fritt/strengt verktøyene skal benyttes. 
Innenfor hvert nivå kan det være behov for 
praktiske vurderinger og tilpasninger.

I profilhåndboka er det noen eksempler på 
materiell laget på nivå 2 i profilkartet.  
Grafiske designere, reklamebyråer, trykkerier 
og andre som har ansvar for design og  
kreativ produksjon tilknyttet Nordre Follo 
kan lage eget materiell basert på retnings- 
linjene i profilhåndboka. Kontakt  
Kommunikasjon og politisk sekretariat for 
mer informasjon. Alle ansatte kan benytte 
enkle maler som ligger i malvelgeren i word 
eller på Intranettet.

Nivå 1 har faste maler og bruker fargene 
sort, hvitt og blått. Dette gjelder f.eks. brev, 
konvolutter, visittkort, adgangskort og 
signaturer. 

Nivå 2 benytter hovedelementene i  
profilprogrammet, men her er det rom for 
kreativitet og variasjon. Dette nivået brukes 
f.eks. til brosjyrer, plakater, forsider og på 
digitale flater. 

Nivå 1:
Formell kommunikasjon. 

Nivå 2:
Hovedkommunikasjon.
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1.2 Nivå 1
Nivå 1 er det offisielle/administrative nivået. 
Her bruker vi primært kommunens logo i 
blått/sølv eller sort/hvitt, fargene sort, hvitt 
og blått og ensfarget eller negativt  
designelement på rene flater.

Eksempler:
Brev, konvolutter, visittkort,
nøkkel/ID-kort, e-postsignatur og andre
sentrale dokumenter med egne maler. 

Nivå 1:
Formell kommunikasjon. 

Nivå 2:
Hovedkommunikasjon.

Nordre Follo
 kommune U.off.: Lovhjemmel

Besøksadresse
Nordre Follo kommune
Gatenavn 99, 9999 Ski

Postadresse
Nordre Follo kommune
Postboks 99, 9999 Ski

� (+47) 99 99 99 99
� nordrefollo.kommune.no

 facebook.com/nordrefollokommune
� postmottak@nordrefollo.kommune.no
Org.nr xxxx.xx.xxxxxx

Arkivkode:
000

Saksbehandler:
Saksbehandlernavn

Dato:
dd.mm.åååå

Deres referanse:
Fornavn Etternavn

Vår referanse:
Saksnummer

Mottakers navn
Adresse
Postnummer Poststed

Overskrift 1 - 20 pt Calibri Bold
Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Overskrift 2 - 14 pt Calibri Bold

Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Med hilsen
Fornavn Etternavn
stillingstittel 
(+47) 999 99 999
fornavn.etternavn@nordrefollo.kommune.no
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 kommune



1.3 Nivå 2
Nivå 2 omfatter hovedkommunikasjonen 
til Nordre Follo kommune. Her er det større 
fleksibilitet enn i nivå 1, så lenge man følger 
retningslinjene i profilhåndboka og benytter 
hovedelementene: Logo, typografi, farger 
og profilelement.

Eksempler:  
Forsider, plakater, brosjyrer, annonser,
roll-ups mm.

STED OG DATO

ARRANGEMENTSTITTEL

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut 

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

ARRANGEMENTSTITTEL
ARTISTNAVN

STED OG DATO

Billettinfo/SoMe arrangement

Nordre Follo
 kommune

Tittel
2019

Nær og nyskapende

Nordre Follo
 kommune

Overskrift 1 - 20 pt 
Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Overskrift 2 - 12 pt
Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam
Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ingress i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam.
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5. PROFILEN I BRUK

INNHOLD         1. INNLEDNING         2. OVERSIKT          3. DEN VISUELLE IDENTITETEN        4. GRAFISK UTTRYKK         [ 5. PROFILEN I BRUK ]        6. SKILT

2. Profilering 
 2.1 Kjøretøy 
 2.2 Maskiner 
 2.3 Profilering av arbeidstøy 
 2.4 Kumlokk

1. Dokumentmaler og eksempler 
 1.1 Visittkort 
 1.2 Nøkkelkort/ID-kort 
 1.3 E-postsignatur 
 1.4 Konvolutter 
 1.5 Brev 
 1.6 Brev med arbeidssted 
 1.7 Annonser 
 1.8 Presentasjoner 
 1.9 Forsider 
 1.10 Omslagsmappe 
 1.11 Trykksaker 
 1.12 Roll-ups 
 1.13 Stempel 
 1.14 Digitale kanaler 
 1.15 Digitale nyhetsbrev 



1.1 Visittkort
Visittkort til ansatte i Nordre Follo  
kommune skal følge samme mal og ha med 
fullt navn, tittel, tjenestested, mobilnummer/
telefonnummer, e-postadresse og  
kontaktinformasjon til Nordre Follo  
kommune, nettadresse og adresse til  
Facebook.

Visittkortet trykkes to-sidig og skal ha blå 
eller hvit bakside.

Uttrykket er på nivå 1 i profilkartet.

Besøksadresse: Idrettsveien 8, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski
Telefon: 02178
www.nordrefollo.kommune.no
facebook.com/nordrefollokommune

Fornavn Etternavn
stillingstittel
virksomhet/avdeling/seksjon 

 (+47) 999 99 999
 fornavn.etternavn@nordrefollo.kommune.no

Visiting address: Idrettsveien 8, 1400 Ski
Postal address: Postboks 3010, 1402 Ski
Phone: 02178
www.nordrefollo.kommune.no
facebook.com/nordrefollokommune

First name Surname
title
department 

 (+47) 999 99 999
 firstname.surname@nordrefollo.kommune.no

Bakside 1:
Norsk utgave med visjon og utdrag av designelement.

Forside:
Norsk tekst med farget logo.

Bakside 2:
Engelsk tekst med farget logo.
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1.2 Nøkkelkort/ID-kort
Nøkkelkort/ID-kort til ansatte i Nordre Follo
kommune skal følge samme mal og ha med 
arbeidssted, fullt navn, personnummer,  
stillingstittel, signatur, gyldig og kortnummer.

Nøkkelkort/ID-kort trykkes en-sidig.

Uttrykket er på nivå 1 i profilkartet.

Navn

Ansattnummer

Utstedt

Plass
til bilde

Tjenestested

635. PROFILEN I BRUK   ·   1. DOKUMENTMALER OG EKSEMPLER



1.3 E-postsignatur
Alle ansatte i Nordre Follo kommune skal 
følge samme mal for e-postsignatur.  
Signaturen skal ha fullt navn, tittel,  
tjenestested, mobilnummer/telefonnummer 
og kontaktinformasjon til Nordre Follo 
kommune.

Uttrykket er på nivå 1 i profilkartet.

Med vennlig hilsen

Fornavn Etternavn
stillingstittel
virksomhet/avdeling/seksjon
tlf. (+47) 999 99 999 | 99 99 99 99
Nordre Follo kommune | Besøksadresse 99 | Postboks 99 | Ski | Sentralbord 99 99 99 99

Nordre Follo
 kommune
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1.4 Konvolutter
Farget variant
C4 - 229x324 mm - med vindu venstre.
C5 - 229x162 mm - med høyt vindu venstre.
E65 - 220x110 mm - med høyt vindu venstre.

Uttrykket er på nivå 1 i profilkartet.

Sort/hvitt variant
C4 - 229x324 mm - med vindu venstre.
C5 - 229x162 mm - med høyt vindu venstre.
E65 - 220x110 mm - med høyt vindu venstre.

Uttrykket er på nivå 1 i profilkartet.

C4

C5

E65

E65
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Nordre Follo kommune, Postadresse 99, 9999 Ski

Nordre Follo 
 kommune

Nordre Follo kommune, Postadresse 99, 9999 Ski

Nordre Follo
 kommune



1.5 Brev
Den offisielle brevmalen for Nordre Follo 
kommune er vist her. 

Det er laget to uttrykk, basert på nivå 1 i 
profilkartet. Brevmaler skal tilpasses i de 
ulike datasystemene.

Nordre Follo
 kommune U.off.: Lovhjemmel

Besøksadresse
Nordre Follo kommune
Gatenavn 99, 9999 Ski

Postadresse
Nordre Follo kommune
Postboks 99, 9999 Ski

� (+47) 99 99 99 99
� nordrefollo.kommune.no

 facebook.com/nordrefollokommune
� postmottak@nordrefollo.kommune.no
Org.nr xxxx.xx.xxxxxx

Arkivkode:
000

Saksbehandler:
Saksbehandlernavn

Dato:
dd.mm.åååå

Deres referanse:
Fornavn Etternavn

Vår referanse:
Saksnummer

Mottakers navn
Adresse
Postnummer Poststed

Overskrift 1 - 20 pt Calibri Bold
Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Overskrift 2 - 14 pt Calibri Bold

Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Med hilsen
Fornavn Etternavn
stillingstittel 
(+47) 999 99 999
fornavn.etternavn@nordrefollo.kommune.no

U.off.: Lovhjemmel

Besøksadresse
Nordre Follo kommune
Gatenavn 99, 9999 Ski

Postadresse
Nordre Follo kommune
Postboks 99, 9999 Ski

� (+47) 99 99 99 99
� nordrefollo.kommune.no

 facebook.com/nordrefollokommune
� postmottak@nordrefollo.kommune.no
Org.nr xxxx.xx.xxxxxx

Nordre Follo
 kommune

Arkivkode:
000

Saksbehandler:
Saksbehandlernavn

Dato:
dd.mm.åååå

Deres referanse:
Fornavn Etternavn

Vår referanse:
Saksnummer

Mottakers navn
Adresse
Postnummer Poststed

Overskrift 1 - 20 pt Calibri Bold
Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Overskrift 2 - 14 pt Calibri Bold

Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Med hilsen
Fornavn Etternavn
stillingstittel 
(+47) 999 99 999
fornavn.etternavn@nordrefollo.kommune.no

Sort/hvitt, nivå 1:
Sort strek på designelementet.

Farget, nivå 1:
Blå strek på designelementet.
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1.6 Brev med  
arbeidssted
Den offisielle brevmalen med navn på  
virksomhet/tjenestested er vist til høyre. 

Det er laget to uttrykk, basert på nivå 1 i 
profilkartet. Brevmaler skal tilpasses i de 
ulike datasystemene.

Nordre Follo
 kommune

Besøksadresse
Nordre Follo Skole
Gatenavn 99, 9999 Ski

Postadresse
Nordre Follo Skole
Postboks 99, 9999 Ski

� (+47) 99 99 99 99
� nordrefollo.kommune.no/nordrefollo-skole

 facebook.com/nordrefollokommune
� nordrefollo-skole@nordrefollo.kommune.no
Org.nr xxxx.xx.xxxxxx

Arkivkode:
000

Saksbehandler:
Saksbehandlernavn

Dato:
dd.mm.åååå

Deres referanse:
Fornavn Etternavn

Vår referanse:
Saksnummer

Mottakers navn
Adresse
Postnummer Poststed

Overskrift 1 - 20 pt Calibri Bold
Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Overskrift 2 - 14 pt Calibri Bold

Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Med hilsen
Fornavn Etternavn
stillingstittel 
(+47) 999 99 999
fornavn.etternavn@nordrefollo.kommune.no

Nordre Follo Skole

Besøksadresse
Nordre Follo Skole
Gatenavn 99, 9999 Ski

Postadresse
Nordre Follo Skole
Postboks 99, 9999 Ski

� (+47) 99 99 99 99
� nordrefollo.kommune.no/nordrefollo-skole

 facebook.com/nordrefollokommune
� nordrefollo-skole@nordrefollo.kommune.no
Org.nr xxxx.xx.xxxxxx

Arkivkode:
000

Saksbehandler:
Saksbehandlernavn

Dato:
dd.mm.åååå

Deres referanse:
Fornavn Etternavn

Vår referanse:
Saksnummer

Mottakers navn
Adresse
Postnummer Poststed

Overskrift 1 - 20 pt Calibri Bold
Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Overskrift 2 - 14 pt Calibri Bold

Brødtekst i 11 pt Calibri Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Med hilsen
Fornavn Etternavn
stillingstittel 
(+47) 999 99 999
fornavn.etternavn@nordrefollo.kommune.no

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo Skole

Sort/hvitt, nivå 1:
Sort strek på designelementet.

Farget, nivå 1:
Blå strek på designelementet.
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1.7 Annonser
Til høyre vises ulike eksempler på oppsett 
og farger på annonser.
Modulstørrelse: 144h x 80b.
Modulstørrelse: 181h x 122b.
Modulstørrels: 107h x 164b.

Uttrykket er på nivå 2 i profilkartet.

Annonser må tilpasses innholdet og 
ulike medier.

Nordre Follo
 kommune

Overskrift 1 - 20 pt 
Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Overskrift 2 - 12 pt
Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam
Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ingress i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam.

Nordre Follo
 kommune

Overskrift 1 - 20 pt 
Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Overskrift 2 - 12 pt
Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam
Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ingress i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam.

Nordre Follo
 kommune

Overskrift 1 - 20 pt 
Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Overskrift 2 - 12 pt Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Nær og nyskapende
Besøksadresse
Besøksadresse 99, 9999 Ski

� (+47) 99 99 99 99
� nordrefollo.kommune.no

Nordre Follo
 kommune

Overskrift 1 - 20 pt 
Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Overskrift 2 - 12 pt
Encode Sans Medium
Brødtekst i 9 pt Encode Sans Regular. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Skiveien
Skiveien 39

Skiveien 41

Eksempel
Modulstørrelse: 144h x 80b.

Eksempel
Modulstørrels: 107h x 164b.

Eksempel
Modulstørrelse: 181h x 122b.
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1.8 Presentasjoner
Presentasjonsmalen bruker du på samme 
måte som en vanlig PowerPoint-mal og 
klikker på Nytt lysbilde for å få opp ulike 
varianter. I tillegg har vi noen egne lysbilder 
for Nordre Follo kommune. De ligger på 
venstre side når du er inne i PowerPoint.

A – Forsidemal i kommunens hovedfarge. 
Malen har logo, sentrert tekstfelt og  
designelement i bakgrunnen.

B – Kapittelside i kommunens hovedfarge.  
Siden har logo, venstrestilt tittel og tekstfelt
med negativt designelement.

C – Tekstside med logo og bølge/strek fra
designelement med visjon. 
Dette uttrykket gir god plass til tekst.

D – Bildeside med logo og bølge/strek fra
designelement med visjon.

E – Kombinert tekst og bildeside med logo
og bølge/strek fra designelement med
visjon.

F – Avslutning.

Uttrykket er på nivå 1 i profilkartet.

Husk å holde presentasjonen ryddig og luftig.

Presentasjonsmal
Nordre Follo kommune

Telefon: 99 99 99 99
www.nordrefollo.kommune.no
facebook.com/nordrefollokommune

Avslutningsside med sidestilt tittel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Kapittelside med sidestilt tittel
Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune - nær og nyskapende

Nordre Follo kommune - nær og nyskapende

Sidestilt tittel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid-
unt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid-
unt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sidestilt tittel med bilde

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ulla-
mcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nordre Follo kommune - nær og nyskapende

A F

B D

C E
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1.9 Forsider
Her er det eksempler på ulike forsider. 

Uttrykket er på nivå 2 i profilkartet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Tittel

STED OG DATO

Nær og nyskapende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Tittel

STED OG DATO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Tittel

STED OG DATO

Tittel
2019

Nær og nyskapende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Tittel

STED OG DATO

Nær og nyskapende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Tittel

STED OG DATO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Tittel

STED OG DATO

Nær og nyskapende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Tittel

STED OG DATO
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1.10 Omslagsmappe
Eksempel på omslagsmappe i til A4 innlegg.

Uttrykket er på nivå 2 i profilkartet.

Nordre Follo 
 kommune

Nær og nyskapende

Besøksadresse
Nordre Follo kommune
Gateadresse 99, 9999 Ski

Postadresse
Nordre Follo kommune
Postboks 99, 9999 Ski

Telefon 99 99 99 99
www.nordrefollo.kommune.no
facebook.com/nordrefollokommune
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1.11 Trykksaker
Eksempler på plakater. Her kan man benytte 
seg av alle fargevariantene, i tillegg til hele 
eller delere av designelementet.

Uttrykket er på nivå 2 i profilkartet.
Se informasjon om plassering av eksterne 
logoer i kap. 3.2.13.

Nordre Follo
 kommune

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Arrangementstittel
STED OG DATO

Nordre Follo
 kommune

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Arrangementstittel
STED OG DATO

Nær og nyskapende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Arrangementstittel
STED OG DATO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Arrangementstittel

Billettinfo/SoMe arrangement

STED OG DATO

Nær og nyskapende

STED OG DATO

ARRANGEMENTSTITTEL

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut 

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

ARRANGEMENTSTITTEL
ARTISTNAVN

STED OG DATO

Billettinfo/SoMe arrangement

Nordre Follo
 kommune
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Lest odignatur sit quuntur modi 
rectis volesse vellamus nonsequ 
aectis aut audam earundebis erem-
quia exera escium esed moluptatur? 
Quidestia porem veriberuptae doles 
voluptatem sin conet volor sequatur 
recto idenesere odignis cipsamus 
ellandi untius et pelesti amenihiliat.
Ur aliquo mo volo blab iliquia dis 
et doluptas autempedit re sequid 
magnatiatio. 

Ant aut dem sequi omnim quundis 
et re labo. Epratem aborrumet adia 
vent est es quamento eum faccatum 
quuntiis molut id unturit, nonseque 
sunt, sitae volendamusda quate 
cone vel ma doluptatur, quam, quae 
eicillacilit voloria ssitatist doluptat 
que sitatquo conet facilic imeturi ati-
atem haritius eostinv errumentem. 

Ferspic abores ullacep electet ad 
et arumqui re videris torerum-
que parchicium essequa tiorionet 
magnihil enis aut ma cusda con-
sent eatur, sam nis moloremqui 
quae volorestes eatem qui alitatur, 
siminciis ulluptaquiae magnita sitint 
faccupt aturestias andeliq uatquo 
earibusam est int.
Ratus sum fugiatios delestem. Vid-
erfe rsperuptatet utemper cimagnis 
quidis duntior as estiusdam, quam 
apidunt, venis am, conempore vo-
luptatur, corepratibus dolum non 
rem fugit, qui inci accullic te dellabo. 
Itas in con rem que enimodit fac-
cumquam, utem fugitin con non-
sendiscia qui duciet ad unt vella aut 
rem elis dolores accum hilla volorum 
et odignitas eos vendiam, ipit ul-
paria pelenisit, nam ut ra doluptus.

Overskrift

Arunt utat re, sequis qui dolum sitae preptatem voloreius, 
vellique dolliqu ossitate sed ut rem re nem velitem licae 

volum expelite corrunt officil lupistium, volo estisquisiti int.
Obisti del etur, quam, sam experum quuntus quaes ni dero 

quaeperes deriaep udantiur, alit haritatiae laccat voles

Lit que laudam consequos eos ime 
nulliquam aut peribus, coreicaepe 
volorpo rrovitat erati acienie nim-
pore ceatquid que pari tem nim-
agni moluptate possume nosam, 
sequatusam re as magnim volor 
simus eumquam ut volentemod 
mo inumquam, nos a susandiam 
sus, quo officimi, quiat eosam ver-

rum, aut es et et ani dolupta doles 
inulpa custia cor aboreiur sum que 
volor sed eossum ent ut reperrup-
tas exerum lab in pa sunt porestis 
molor alit eum estibus aut pel ma 
sincita ectempo riorum que esciet 
quiaern atiur?
Tis parcipsum et fuga. Aquis quo 
officaturio. Apit, officab il molu

Overskrift

Overskrift
Rumquis dolorru ptatus, alique et mi, te nimagn 
me et alis volupieni berupturia eium qui destem 

eatur accumqu iandanima qui dolo in preperores.

1.11 Trykksaker
Eksempler på brosjyrer, invitasjoner,  
program mm.

Uttrykket er på nivå 2 i profilkartet.

Overskrift 
Sted og dato

Venis sed quiderum enimin res aperum 
soloribuscil iniatur?

Nordre Follo
kommune/NordreFollo /NordreFollo/NordreFollo

Dolesequ ibusaeperum sa 
dolorum nobis aces cus enihili 
gendanda sit occae volore pre.

Otasimus dis atem quos dit, nobit quo ip-
itis ut ipsunt que volorestem quame rep-
erundae con plabo. Cae ex est ide dolup-
ta tenducil eaquiberum facersp elibus ium 
rerum quunt.Int. Nist, offic torest, simpedi 
duntiscil il etur molupta tempore mpedi-
gent adi ut eum, ommolor ehenditem elit 
laut reped mi, conseque omniet alibus.
Ibus doluptatis verferis et at reriatemqui cum lis 
aut estiusam abo. Nam il esto occus, quatquo de

Her kan eksempelvis program, 
bilder eller mengdetekst plasseres.

On expla cupta aut eos nobitatem. 
Ebitiantio quibus, velis simus quis 
volor moluptibus sitiusdae. Catur, 
sed molorrum etur ma cone do-
lorum latem quas ea di officia aut 
velent velit, seque mi, vellam fuga. 

Itas dolorem eos simintis rem quae 
rem di discili quiatquam eaque vo-
lores tiuntoris eos dolo omnimus, 
quam sequunt otatum endest ad 
molo id et aut dolupta sitatur? 

Agnati quianimus ipiendandi omni-
ae voluptaturit dolo blabo. Ad quias 
et exerferum nonsequam ad es no-
bitatem qui berrum eos eum imenit 
aut ad eture, qui torum veruntiunt 
labor re se nis non et, con rendae. 

Site omnim estiaes equamus es-
tium rem et volo core, sundam 
vendam vent arum quatus maio-
net ipsanditas sitis ne pro dol-
orat istoreptatur at lique et dunt 
magnatem fugia comnistrum lab-
orem fugit volo voluptaquis vo-
luptatem. Ihillut esto quatemqui is 
miniscid moluptat quiam quamuslis.

Overskrift

Reperia dolut elia vellacerest optae au-
dit, cum eatiatur ratiam is exped ma 
derciun daepudipsum volum volendi 
psunto to di oditaquas et eture, consed 
qui ditem volupisqui aliti sum esequunti 
nonsequunt qui optia venim dolore, sin 
es mos etur?
Am que eum dipsam rem et, sum quo 
idusdaerum ime molum sam rerepere 
santi natur, con renderit qui im quam, 
ipidebit enimaios mi.

Overskrift 

Ferrovidi unt omnis consecusdani se-
runt omnit quis eaquo esti aruptatem 
faccus ut lia venihil eos repro te vit aut 
rero mostrum quiam sequiae nonet 
parum aut aditiurem ulparumquid que 
explam, ut eos ventio vel is eosti necusa 
cum ipici delibus ataturibus.
Laut apit la voluptat mi, si as cusamus, 
odi saesed que por am quiasit et ent 
officip idebis es quam iusamus aliaten 
ducias vendae omnisinte cullitatio tem-
pore cturis dolor seraturit qui dollenis-
tent veribus daectat qui aligend itaq-
uam ulparchicia ipsandis etur suntecae 
cus aut re nienim faceat as et earum qui 
te venderem iduntem volupta volo vo-
lorepre ne mod mi, tem lam fuga. 

Ut exerspe lesequi atusdan daepudam 
quis endi volland itatibus accuptas 
soluptus autem. Ugiam aut explique 
nullaborem cum fuga. Exerion ectisci 
pienimo luptibusam, aut derum ilicia 
solento resequiata solupta speremque 
consecto volorum quasi occus eum 
quatur molorae. Nihillessit que nus mi, 
aut volor aut liquas eum et dolupta 
suntion sequuntem reptass undessit 
arum reptasp itaturio que sinum fuga. 
Itae volupis volorum, ipsus, si dolupta 
turiatio omnime pre volectiumque cone 
dolorempora sus, tem. Et aspit litam re 
mo blab il iundebist optur autati do-
luptam fuga. 

Overskrift

Quis arunt officip itibus si intorio. Tem 
re pe dolupta teceatis dolut officiis etur, 
sunt rem quisqui rerit hilicium fugia ip-
sam, soloreium a natiberum faces nim 
nat eaquam, toritaque peribus, nienim 
digenis conseque molores quiatque 
nobit explaut atibus, cum non con pa 
porume dolupti orerrores

Overskrift

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet
Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

Artist/aktivitet

STED OG DATO

/NordreFollo /NordreFollo/NordreFollo

Corest, soluptatetur millitat eatur am, 
et dolupta si dolupti venimet fugitiant, 
tempos arum lantem re occus magnihit 
facipid que aut alicae veliciam es velit 
quiae nate nihilliquo eum et eos ver-
rum, optas ut quae ne volorit atemper 
speliatiorum ella sanimodi delestio oc-
cum quatur?

Hendipiscium nos duntiisciis con necea 
corum quatquatius doluptior suntemp 
oribus.
Ritis excesequi consequi ra volores as 
ellaut ex erspienia dit, conet et, velli-
quamet esequunt.
Udae consenis exceari solore volutem 
fuga. Uptaspis denest de officiti blab id 
quat.

Um conseque cum unt esecab ium 
ressectem se cusam quam sunt et hi-
cimpor ratur ate mo blantem olorrum 
et alictis escidit voluptas seque eum 
quam il esto ex et entiam, acepedigent 
fuga. Itatusae volupta vendemporit aut 
earupta volumet volestrum nulpario. 
Cepe pore nam excesciunt eveliquas 
evendici rem vollis et esed mos dolor-
iore evenien derunt audae. Itaeptatus 
pelit ati ipsam etur aliqui officae. Ut as-
sereiur?

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Nordre Follo
 kommune

Besøksadresse
Nordre Follo kommune
Gatenavn 99, 9999 Ski

Postadresse
Nordre Follo kommune
Postboks 99, 9999 Ski

Telefon: 99 99 99 99
www.nordrefollo.kommune.no
facebook.com/nordrefollokommune

Nordre Follo
 kommune
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1.12 Roll-up
Eksempler på ulike uttrykk på roll-ups.
Dette uttrykket kan også benyttes på flyers.

Uttrykket er på nivå 2 i profilkartet.
Se informasjon om plassering av eksterne 
logoer i kap. 3.2.13.

Nordre Follo
 kommune

Ingress Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat

volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-
cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Overskrift
over flere linjer

Nær og nyskapende

Ingress Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat

volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-
cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Overskrift
over flere linjer

Nordre Follo
 kommune

Ingress Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat

volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Overskrift

Nordre Follo
 kommune

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla fac-

ilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi.

Nær og nyskapende

Ingress Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat

volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-
cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Overskrift
over flere linjer

Nær og nyskapende

Nordre Follo
 kommune
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1.13 Stempel 
A. Stempel for Nordre Follo kommune +
Rett kopi.

B. Stempel for Nordre Follo kommune.

Rett kopi

Rett kopi

A

B
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1.14 Digitale kanaler 
Nordre Follo kommune
På kommunens hovedsider i sosiale medier 
bruker vi kun kommunevåpen som profil-
bilde. Kontonavnet er navnetrekket Nordre 
Follo kommune. 

Det er viktig at clear space og
minimumstørrelse overholdes for at
kommunevåpenet skal fremstå visuelt riktig 
og gjenkjennelig.

I coverbilde kan visjon og deler av
designelementet være med. 
Se illustrasjon til høyre.
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1.14 Digitale kanaler 
Virksomhet/tjenestested i 
Nordre Follo kommune
Virksomhet/tjenestested kan ha egne
sider i sosiale medier.
 
Sidene skal kun ha kommunevåpen som 
profilbilde. Kontonavnet er navnet på  
virksomheten/tjenestestedet.
 
Det er viktig at clear space og
minimumstørrelse overholdes for at
kommunevåpenet skal fremstå visuelt  
riktig og gjenkjennelig.
 
Virksomhet/tjenestested skal bruke et
profilbilde som illustrerer hvem de er.

1.15 Digitale  
nyhetsbrev
Nyhetsbrev er en effektiv kommunikasjos- 
kanal både internt og eksternt. God design 
og illustrasjoner bidrar til brevet blir lest. 

Se eksempel til høyre. 
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2.1 Kjøretøy
Regler for profilering av kjøretøy i
Nordre Follo kommune:

1. Biler skal være hvite og merkes med med  
 kommunens logo.
3. De skal også merkes med tjenesteområde  
 etter nærmere retningslinjer. Se s. 76. 
4. Logo og navn skal plasseres på
 forhåndsdefinerte steder.

Merkene skal ha samme størrelse,
uavhengig av størrelsen på kjøretøyet.

Se eksempler til høyre.

9999

ford1325

9999

9999

9999

Eksempel:
Fort Transit Connect.

Eksempel:
Renault Trafic.

Eksempel:
Volkswagen Amarok.

Eksempel:
Volkswagen Crafter.
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2.1 Kjøretøy

9999

999999999999

Profilering av kjøretøy
[Kommunevåpen med navnetrekk]

Eksempel:
Volkswagen Golf.

Eksempel:
Volkswagen Caddy.

Kommunevåpen med navnetrekk.  
Plassering: Framdør høyre og venstre side.

Kommunevåpen med navnetrekk.  
Plassering: Bakside.

Evt. ID-nummer med fire siffer.   
Plassering: Bakside.
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2.1 Kjøretøy
Når vi merker kjøretøy med logo og  
tjenesteområde skal dette gjøres i to nivåer.

Nivå 1 skal alltid være Nordre Follo kommune.

Nivå 2 skal som hovedregel være  
tjenesteområde.

Minimum clear space og plassering av
tjenesteområde skal følge retningslinjene 
vist til høyre.

Navnetrekk med tjenesteområde er sentrert 
i våpenskjoldets høyde merket “A”.  

Nivå 1: Navnetrekket Nordre Follo skrives i  
Semplicita Pro Bold, kommune skrives i  
Semplicita Pro Regular, men med samme 
fontstørrelse. 

Nivå 2: Tjenesteområde skrives i  Semplicita 
Pro Bold.

Størrelsesforholdet på fonten til nivå 1 og 2 
skal være som vist til høyre.

Nordre Follo kommune
Omsorg

 
Nordre Follo kommune
Omsorg

Nordre Follo kommune
Omsorg

9999

Nordre Follo kommune
Omsorg

Nordre Follo kommune
Omsorg

Nordre Follo kommune
Omsorg

9999

Nordre Follo kommune
 Omsorg

Nordre Follo kommune
 Omsorg

9999

Nordre Follo kommune
 Omsorg

Nordre Follo kommune
 Omsorg

9999

Profilering av kjøretøy
[Kommunevåpen med navnetrekk + tjenesteområde]

Eksempel:
Volkswagen Golf.

Eksempel:
Volkswagen Caddy.

Kommunevåpen med navnetrekk.  
Plassering: Framdør høyre og venstre side.

Kommunevåpen med navnetrekk.  
Plassering: Bakside.

Evt. ID-nummer med fire siffer.   
Plassering: Bakside.

A

Nordre Follo kommune
 Omsorg

Nordre Follo kommune
 Omsorg

Nordre Follo kommune
Omsorg

Nivå 1:
Skal alltid være Nordre Follo kommune.

Nivå 2:
Skal som hovedregel være tjenesteområde.
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2.2 Maskiner
Regler for profilering av maskiner i
Nordre Follo kommune: 

1. Maskiner skal ha en felles signalfarge og  
 merkes med kommunens logo.
3. De skal også merkes med tjenesteområde  
 etter nærmere retningslinjer. Se s. 76. 
4. Logo og navn skal plasseres på
 forhåndsdefinerte steder.

Se illustrasjon til høyre.

9999

9999

9999

9999

Profilering av maskiner
[Kommunevåpen med navnetrekk]

Eksempel:
Gravemaskin.

Eksempel:
Hjullaster.

Kommunevåpen med navnetrekk.  
Plassering: Høyre og venstre side.

Evt. ID-nummer med fire siffer.   
Plassering: Høyre og venstre side.
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2.3 Profilering av  
arbeidstøy
Mange ansatte i Nordre Follo kommune har 
arbeidstøy levert av arbeidsgiver.
Arbeidstøyet skal ha kommunens logo 
sentralt plassert. Velg den versjonen av 
Kommunevåpen med navnetrekk som 
passer best til klesplagget. 

Kommunens visjon kan plasseres på et 
egnet sted. 

Se eksempler til høyre.
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2.3 Profilering av  
arbeidstøy
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2.4 Kumlokk
Kommunale kumlokk skal ha våpenskjoldet 
til Nordre Follo kommune plassert slik 
eksempelet viser.

Våpenskjoldet skal preges positivt og akset 
skal være negativt.
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6. SKILT 3. Permanent skilt - Utvendig 
 3.1 Fasadeskilt med kommunevåpen og navn  
  på virksomhet/tjenestested - en linje 
 3.2 Fasadeskilt med kommunevåpen og navn  
  på virksomhet/tjenestested - to linje 
 3.3 Orienteringsskilt 
 3.4 Henvisningsskilt 
 3.5 Anvisningsskilt på vegg 
 3.6 Inngangsskilt 
 

4. Permanent skilt - Innvendig 
 4.1 Prinsipper ved innvendig skilt 
 4.2 Informasjonsskilt 
 4.3 Merking på glass 
 4.4 Innvendig orienteringsskilt 
 4.5  Innvendig henvisningsskilt 
 4.6 Stedsskilt 
 4.7 Dørskilt og romnummer 
 4.8 Taktile skilt  

1. Retningslinjer 
 1.1 Krav til skilting 
 1.2 Søknadsplikt 
 1.3 Farge på kommunevåpen 
 1.4 Farge på tekst 
 1.5 Farge på skilt 
 1.6 Tekst og størrelse 
 1.7 Skilt og lesbarhet 
 1.8 Tekst 
 1.9 Linjeavstand 
 1.10 Kontrast 
 1.11 Plassering 
 1.12 Belysning og lysforhold 
 1.13 Montering 

2. Midlertidig skilt 
 2.1 Skilt på byggeplass 
 2.2 Skilt på vegg - midlertidige bygg 
 2.3 Skilt på anleggsplass 

5. Piktogram  
 5.1 Pictogram 
 5.2 Anbefalte piktogram 
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1.1 Krav til skilting

Skilting av kommunale bygg skal følge skiltprogrammet som er beskrevet i dette  
kapittelet i profilhåndboken.  

Dette er ikke alltid mulig å følge alle kravene på grunn av lysforhold, beliggenhet, materialvalg mm.  
I slike tilfeller skal kommunikasjonsavdelingen samarbeide med andre fagpersoner i kommunen for å 
finne en løsning som både tilfredsstiller krav til universell utforming og et visuelt uttrykk i tråd med  
kommunens profilprogram.

Skiltingen skal være

- ensartet og helhetlig.

- lett å forstå, opplysende og gjenkjennelig.

- av god kvalitet, styrke og synliggjøre kommunens profil.

- fleksibel og kunne tilpasses ulike behov og endringer.

- universelt utformet.

All skilting skal tilfredstille krav i

1) Plan- og bygningsloven §§ 20-2, 29-1, 29-2 og 30-3, byggteknisk forskrift (TEK) og byggsaksforskriften  
 (SAK) samt relevante bestemmelser i kommune- og/eller reguleringsplan.

2) Vegloven § 33.

3) Friluftsloven § 13.

4) NS 3041 - Skilting - veiledning for plassering og detaljer.

5) NS-ISO 3864 - Varselfarger og varselskilt.
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1.2 Søknadsplikt 

1.3 Farge på  
kommunevåpen
Avhengig av kommunevåpenet skal
trykkes, folieres eller eller er i folie på lakk 
skal fargene være som spesifisert i
tabellen.

Tiltak som krever søknad og tillatelse fra kommune (generell regel)

Plassering av skilt- og reklameinnretninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2, jf. § 20-1 bokstav i.  
Hovedregelen er at søknad om tillatelse må sendes inn av et ansvarlig foretak på vegne av tiltakshaver.  
Mindre skilt- og reklameinnretninger kan forestås av tiltakshaver eller er unntatt søknadsplikt, jf. pbl §§ 20-4 og 20-5 og  
byggesaksforskriften (SAK) §§ 3-1 bokstav d og 4-1 bokstav e punkt 4.

Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse

Skilt og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg kreves ikke søknad eller tillatelse. Unntaket omfatter ikke  
montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade, jf byggesaksforskriften (SAK) § 4-1 bokstav e punkt 4.

Trykk Trykk Lakk Folie

Blå PMS 541 C CMYK 100/86/33/16 RAL 5010 3M - SC 80-003

Sølv PMS 877 C CMYK 8/5/7/16 RAL 9006 3M - SC 80-58
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1.4 Farge på tekst

1.5 Farge på skilt

1.6 Tekst og størrelse Skrifttypen skal være Semplicita Pro Bold på navnetrekk eller virksomhet/tjenestested.
Ordet/navnet skal begynne med stor forbokstav og ellers ha små bokstaver. Ord skal ikke understrekes, utheves eller settes i 
kursiv. All annen tekst skal være Encode Sans.

Trykk Trykk Lakk Folie

Blå PMS 541 C CMYK 100/86/33/16 RAL 5010 3M - SC 80-003

Hvit CMYK 0/0/0/0 RAL 9003 3M - SC 80-22

Trykk Trykk Lakk Folie

Blå PMS 541 C CMYK 100/86/33/16 RAL 5010 3M - SC 80-003

Hvit CMYK 0/0/0/0 RAL 9003 3M - SC 80-22

Leseavstand Bokstavhøyde Skilthøyde

3 meter 30 millimeter 60 millimeter

5 meter 50 millimeter 100 millimeter

10 meter 75 millimeter 150 millimeter

18 meter 120 millimeter 240 millimeter

20 meter 150 millimeter 300 millimeter

30 meter 300 millimeter 600 millimeter

50 meter 500 millimeter 1000 millimeter
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1.7 Skilt og lesbarhet

1.8 Tekst

1.9 Linjeavstand

1.10 Kontrast Svaksynte er ikke en entydig gruppe. Det er derfor ikke mulig å si hvilken fargekontrast som er best. 
Størst mulig kontrast sikrer likevel god lesbarhet på alle meningsbærende flater.
Kontrast måles ut fra lysstyrke, der maksimal kontrast er 21:1 for svart mot hvit. Det spiller ingen rolle for kontrastmåling hva som
er for- og bakgrunnsfarge, men brukeropplevelsen vil være ulik.

Linjeavstanden må tilpasses størrelsen på bokstavene og ønsket leseavstand. Linjeavstanden skal være 10 % større enn  
skriftstørrelsen. Eksempel: Med bokstavhøyde 30 mm skal linjeavstand minst være 33 mm. Teksten på skiltet skal
være kort og konsis.

Teksten må ha riktig størrelse i forhold til avstanden. Se størrelsesforhold i tabellen Tekst og størrelse, kap 6.1.6.  
Luminanskontrasten mellom tekst og bakgrunnsfarge bør være minimum 0,8.
For å bidra til et tydelig uttrykk er det viktig å bruke fonter som er tilpasset DIFIs retningslinjer for universell utforming:

• Skrifttypen må være uten serfiffer.
• Fontsnittet skal være åpent.
• Fontsnittet skal ha lik strektykkelse (vekt) i overgangene.
• Fontsnittet skal ha god over-/underlengde. 
• Dette ivaretas ved bruk av riktig font

Det stilles krav til kontrast mellom skrift og bakgrunnen på skilt. Like viktig er det at skriftens størrelse er tilpasset den som skal
lese informasjonen. Avstanden til skiltet bestemmer hvor store bokstavene skal være for at informasjonene skal være mulig å 
lese. Hovedbudskapet må kunne leses på avstand. For at skiltet skal få optimal oppmerksomhet stilles det krav til:

- tekst
- linjeavstand
- kontrast
- plassering
- belysning og lysforhold
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1.11 Plassering

1.12 Belysning og  
lysforhold

1.13 Montering Skiltet skal monteres på en måte som ikke innbyr til hærverk. Skilt skal skrues fast. Hvis dette ikke er mulig, skal det limes.

For å oppnå god lesbarhet er det viktig at skiltet er synlig mot bakgrunnen, og at det får tilstrekkelig lys ved skiftende
lysforhold. Følgende retningslinjer skal derfor følges:

1) Skilt med egen lyskasse gir god lesbarhet. For andre skilttyper kan det være behov for egen utvendig lyskilde montert i
 nærheten. Lyskilden skal da plasseres slik at man kan komme inntil skiltet uten å skygge for lyset.
 
2) Belysningen må ikke kaste skygge og reflekser på skiltet.

3) Skiltet skal plasseres slik at det ikke forekommer blending fra kunstige eller naturlige lyskilder.

4) Der det skal monteres lys på skilt bør belysningskilden ha lysstyrke 50 lux.

Skilt skal plasseres slik at det ikke er fare for sammenstøt ved alminnelig ferdsel. Det skal være mulig å ta seg frem til skiltet.
Det skal være godt synlig fra både stående og sittende stilling. Høydeplassering for skilt på vegg med leseavstand mindre enn  
2 m skal være 1,5 m fra gulvet, målt fra skiltets underkant. Størrelse og plassering skal tilpasses etter informasjonsmengden.  
Skilt skal ikke stå i motlys og det skal være god belysning i området rundt skiltet.
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2.1 Skilt på 
byggeplass
Nordre Follo kommune har i hovedsak tre
typer byggeplasser; etablering av nybygg,
rehabilitering av eksisterende bygg og
anleggsplasser for veg- og ledningsarbeid.
På byggeplasser for nybygg/rehabilitering 
av bygg skal det brukes skilt som tydelig 
viser at det er Nordre Follo kommune som 
er byggherre. Disse skiltene lages og  
monteres av entreprenør.

Utforming og materiale
• Nordre Follo kommunes logo og anleggets  
 navn skal alltid stå øverst.
 Se regler for bruk av logo i kap. 3.2.1  
 Kommunevåpen med navnetrekk.
• Skiltet skal ha en illustrasjon av anlegget.
• Informasjonsmengden bør begrenses.
• For veg- og ledningsarbeid brukes
 flyttbare skilt. Skriv hvilket arbeid som
 utføres på refleksfolie, som skiftes fra
 prosjekt til prosjekt.
• Skrifttype er Encode Sans

Her kommer
Nordre Follo bo-
og servicesenter

Byggherre: Nordre Follo kommune
Prosjektledelse: Nordre Follo kommune
Byggeledelse:  Nordre Follo kommune
Arkitekt: Nordre Follo kommune

Hovedleverandør:

Nordre Follo kommune

Underleverandører:

Nordre Follo kommune

Betongleverase:

Nordre Follo kommune

Takkonstruksjon/stålarbeid:

Nordre Follo kommune

Rør/sanitæranlegg

Nordre Follo kommune

Elektro/ventilasjon:

Nordre Follo kommune

Trearbeid: 

Nordre Follo kommune

Grunnarbeid/graving:

Nordre Follo kommune
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2.2 Skilt på vegg -  
midlertidige bygg
På bygninger som er midlertidig i bruk til
kommunal virksomhet kan det monteres
enklere skilt, der kommunevåpen og
enhetens navn er limt på bakgrunnen.

Utforming og materiale
• Situasjon og fasade avgjør hvor på bygget  
 skiltet skal plasseres. 
• Skiltet lages i aluminium med sarg og skjult  
 montering.
• Skiltet skal ha matt overflate.
• Skiltets høyde skal være ca. 50 cm. 
 Lengden bestemmes av enhetens navn.
• Skiltet skal være flatt.
• Størrelsen på skriften skal tilpasses  
 byggets/fasadens størrelse. Anbefalt  
 høyde på bokstavene er 25-30 cm.
• Unngå skilt på glassflater. Hvis det er  
 nødvendig med skilt, skal man benytte  
 ren, matt hvit farge.
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2.3 Skilt på  
anleggsplass
Skilt på anleggsplass skal sikre fremkomme-
lighet og gjøre anleggsområdet synlig. Det 
skal være enkelt og intuitivt å finne veien 
og det skal anlegges vei uten hinder og med 
fast dekke forbi området.

Retningslinjer
• Anleggsområdet skal sikres fysisk og
 merkes med tydelig kontrast, synlig for
 personer med nedsatt syn.
• Alternativ adkomstvei i anleggsperioden
 skal ha henvisningsskilt med retning.
• Alternativ adkomstvei skal være uten
 hinder.
• Skilt skal ikke gi fare for sammenstøt.
• Skilt skal monteres med fri høyde 2,2 m fra  
 bakken til underkanten av skiltet. 
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3.1 Fasadeskilt med 
kommunevåpen og 
navn på virksomhet/ 
tjenestested - en linje
Alle kommunale bygg skal ha utvendig skilt
med Nordre Follos kommunevåpen og navn 
på enheten. Kommunevåpenet skal stå til 
venstre. Utvendig skilt på fasadevegg skal 
være synlig fra adkomstsiden.

Utforming og materiale
• Bokstavene skal være i robust materiale,  
 tilpasset byggets estetikk og fasade.
• Det skal være holdbart i all slags vær og  
 ivareta kontrast mellom bokstaver og  
 bakgrunnsfarge over tid.
• Situasjon og fasade avgjør hvor på bygget  
 skiltet skal plasseres.
• Det skal være minimum 40 % lyshets- 
 gradsforskjell mellom farge på bokstaver  
 og bakgrunnsfarge.
• Enhetens navn skrives med stor 
 forbokstav og ellers små bokstaver.
• Området rundt skiltet skal ha direkte  
 belysning i tillegg til generell belysning av  
 uteområdet.
• Lyskilder skal ikke gi blending.

Nordre Follo skole

Nordre Follo skole

10
0 

%
30 %

50
 %

Fasadeskilt med kommunevåpen og enhetens navn på en linje
Navnet skal være 50 % av høyden på kommunevåpen, merket A.
Avstand fra kommunevåpen til navnet skal være 30 % av høyden på kommunevåpen, merket B.
Enhetens navn skal være sentrert ut fra høyden på kommunevåpen, merket C.
Se størrelsesforholdet i kap. 6.1.6.

B A

C
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3.2 Fasadeskilt med 
kommunevåpen og 
navn på virksomhet/ 
tjenestested - to linjer
Alle kommunale bygg skal ha utvendig skilt
med Nordre Follos kommunevåpen og navn 
på enheten. Kommunevåpenet skal stå til 
venstre. Utvendig skilt på fasadevegg skal 
være synlig fra adkomstsiden.

Utforming og materiale
• Bokstavene skal være i robust materiale,  
 tilpasset byggets estetikk og fasade.
• Det skal være holdbart i all slags vær og 
 ivareta kontrast mellom bokstaver og  
 bakgrunnsfarge over tid.
• Situasjon og fasade avgjør hvor på bygget  
 skiltet skal plasseres.
• Det skal være minimum 40 % lyshets- 
 gradsforskjell mellom farge på bokstaver  
 og bakgrunnsfarge.
• Enhetens navn skrives med stor 
 forbokstav og ellers små bokstaver.
• Området rundt skiltet skal ha direkte 
 belysning, i tillegg til generell belysning av  
 uteområdet.
• Lyskilder skal ikke gi blending.

Nordre Follo bo- 
og servicesenter10

0 
%

30 %

60
 %

Nordre Follo bo- 
og servicesenter

Fasadeskilt med kommunevåpen og enhetens navn på to linjer
Navnet skal være 60 % av høyden over to linjer på kommunevåpen, merket A.
Avstand fra kommunevåpen til navnet skal være 30% av høyden på kommunevåpen, merket B.
Enhetens navn skal være sentrert ut fra høyden på kommunevåpen, merket C.
Se størrelsesforholdet i kap. 6.1.6.

B A

C
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3.3 Orienteringsskilt
Orienteringsskilt er frittstående skilt som
gir oversikt over områder og bygninger,
atkomstveier og innganger til ulike enheter 
og funksjoner.

Skiltet plasseres lett synlig og tilgjengelig
ved adkomstsiden til området/bygningene.

Minimum høyde til underkant er 70 cm.
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Du står her
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1
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1 Dagsenter

2 Nordre Follo bo- og servicesenter

3 Frisør - Fotterapeut

Du står her

Parkering

4 Bofellesskap

Nordre Follo bo- og servicesenter

Nordre Follo vei 99
9999 Ski



Utforming og materiale

• Kommunevåpenet plasseres øverst i venstre hjørne sammen med området/bygningenes navn og adresse. 

• Navnet skrives med skrifttype Semplicita Pro Bold med stor forbokstav og ellers små bokstaver. 

• Skrifttype Encode Sans brukes i all annen tekst.

• Valg av fethet på skrift må tilpasses god lesbarhet.

• Skiltet skal ha en enkel illustrasjon over området/bygningenes utforming. Illustrasjonen skal alltid vise hvor 

hovedinngangen er. Teksten skal plasseres til venstre for illustrasjonen. Tekst og illustrasjon må 

henge sammen. Inngangene markeres med ulike bokstaver, som refereres i teksten.

• Skiltet skal ha et rødt merke (“Du står her”) montert i tilknytning til illustrasjonen. Merket viser hvor du står 

i forhold til rom/retning av bygg/utemiljø. I tillegg skal det røde merket stå nederst på skilttavlen sammen 

med teksten “Du står her” for å forklare hva det røde merket betyr.

• Materialet skal være i aluminium.

• Bokstaver og skilttavle skal være i holdbart materiale.

• Skiltet skal ha flat overflate, ikke buet. Buede skilt gir mer reflekser.

• Skiltplaten skal ha matt overflate. 

Skiltplaten skal ha samme bunnfarge på begge sider.

• Skriftfargen skal være matt

• Skilthøyden skal være minimum 70 cm fra bakkenivå til underkanten av skiltet.

• Skiltet må være plasseres på et godt synlig sted, hvor det tas hensyn til vegetasjon og brøytekanter. 

Fotgjengere og rullestolbrukere bør kunne komme helt fram til skiltet.

• Området rundt skiltet bør være godt opplyst.
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3.4 Henvisningsskilt
Større bygg med flere funksjoner bør ha
henvisningskilt med illustrasjon, som viser 
byggets utforming. Teksten skal stå til  
venstre for, eller under illustrasjonen.  
Tekst og illustrasjon må henge sammen.
Illustrasjonen skal alltid vise hvor  
hovedinngang er og ha et rødt merke som 
viser “Du står her.”

Retningslinjer
• Henvisningsskilt skal plasseres på et lett
 synlig og tilgjengelig sted ved inngangen.
• Høydeplassering for skilt med leseavstand  
 mindre enn 2 m bør være 1,4 m. 
• Høydeplassering for skilt med leseavstand  
 mer enn 2 m bør være 1,5 m. 
• Ved blindeskrift skal skiltet plasseres med
 senterhøyde 1,2 m og skråstilles.
• Hvis mulig bør det benyttes taktil merking,  
 enten blindeskrift eller opphøyde tall/ 
 bokstaver i en lesbar størrelse 
 (minst 1-1,5 mm høyt).
• Det må være mulig å komme helt inntil et
 taktilt skilt.
• Skriftstørrelse skal tilpasses leseavstand
 ved atkomstsiden til bygget.

Se kap. 6.1.6 Skriftstørrelser

Administrasjon

Kantine
Klasserom

Aula
Datarom

2. etasje

1. etasje

U. etasje
Dagsenter
Nordre Follo bo- og servicesenter
Frisør - Fotterapeut
Bofellesskap
Parkering

A

B

D E F

G

H
I

C

ML

KJ

Du står her

3

2 1

4

Nordre Follo skole Nordre Follo bo- 
og servicesenter

Henvisningsskilt
Kommunevåpen og navn på virksomhet/ 
tjenestested.
Uthevet tekst. Blindeskrift ved behov.
Uthevet etasjebetegnelse.
Uthevet symbol.

Maks høyde på skilt er 2,0 m.
Senterhøyde på skilt er 1,5 m.

Henvisningsskilt med kart
Kommunevåpen og navn på virksomhet/tjenestested.
Uthevet tekst. Blindeskrift ved behov.
Uthevet etasjebetegnelse.
Uthevet symbol.

Maks høyde på skilt er 2,0 m.
Senterhøyde på skilt er 1,5 m.
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3.5 Anvisningsskilt  
på vegg
Anvisningsskilt er plassert ved inngangs-
døren. De gir oversikt over hvilke funksjoner 
bygget har og i hvilken etasje de er plassert. 

Kommunevåpenet plasseres øverst til 
venstre sammen med enhetens navn. Skiltet 
plasseres over eller ved siden av hoved- 
inngang eller bi-inngang.

Ved bruk av skiltplate skal denne være flat
og ha samme bunnfarge på begge sider.
Standard utforming på skiltplate skal være
matt overflate og i farge blå (se kap. 6.1.3).
Skriftfarge skal være matt hvit - evt. inverte 
farger ved annen veggfarge. Mange svak-
synte foretrekker mørk bunnfarge, da lys 
bakgrunn kan virke blendende.

Mørk bakgrunn med hvit tekst er valgt for
anvisningsskilt på vegg. Se forøvrig  
veiledning til høyre for andre fasadefarger 
og materialer.

Bakgrunn Bunnfarge Tekst

Rød murstein, mørk stein Hvit Blå (se kap. 6.1.4)

Lys murstein, lys stein Blå (se kap. 6.1.5) Hvit

Hvitkalket vegg Blå (se kap. 6.1.5) Hvit

Grønn vegetasjon Hvit Blå (se kap. 6.1.4)

Administrasjon
KantineNordre Follo skole

Nordre Follo skole

Nordre Follo skole

Alternativ 1
Skilt plasseres på vegg ved hovedinngang.  
Kommunevåpen og skriftstørrelse tilpasses lesbarhet og
byggets arkitektur og farger. 0.8 luminanskontrast.

Alternativ 2
Skilt plasseres på vegg eller glass over hovedinngang evt. 
med bakplate. 0.8 luminanskontrast.
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3.6 Inngangsskilt Inngangsskilt
Inngangen til kommunale bygg skal markeres med bokstaver som korresponderer med utvendig orienteringsskilt.  
I tillegg kan inngangene markeres med navnet på enheten. Er det flere enheter i bygget, anbefales innvendige orienteringsskilt.

Utforming og materiale

• Bokstavmarkeringen plasseres ved siden av, eller over inngangsdøren.

• Stor bokstav brukes for å markere innganger med referanse til orienteringsskiltet.

• Ord skal skrives med stor forbokstav og ellers små bokstaver, f.eks. “Hovedinngang”.

• Luminanskontrasten mellom skrift og farge på bakgrunn skal være minimum 0,8.

• Skilt med bokstaver skal være i robust materiale.

• Bokstaver og skilttavle skal være holdbare med hensyn til kontrast mellom bokstaver og skilttavle.

• Skrifttype skal være Encode Sans.

• Skriftstørrelse skal tilpasses leseavstand ved atkomstsiden til bygget. Se kap. 6.1.6 Skriftstørrelser.

A
Inngang

A
Inngang

Hovedinngang

Hovedinngang

A

A

B

B
Fargevarianter
A - Blått skilt med hvit tekst
B - Hvitt skilt med blå tekst

Se fargeverdier i kap. 6.1.4 og 6.1.5.
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4.1 Prinsipper for  
innvendig skilt
Nordre Follo kommune legger i utgangs- 
punktet kriterier for universell utforming til 
grunn for all innvendig skilting. Følgende 
retningslinjer gjelder: 

• Skilt, styrings- og betjeningspanel skal
 være lette å lese og oppfatte.
• Skiltet må ha tilstrekkelig store bokstaver i  
 kontrastfarge til bakgrunnen –  
 0,8 luminanskontrast.
• Gode piktogrammer kan bidra til oversikt
 og erstatte plasskrevende informasjon.
• Farger kan gjøre det lettere å orientere seg. 
• Det må være mulig å komme helt inntil et
 taktilt skilt.
• Skilt bør utformes med matt overflate.  
• Unngå blanke overflater, som kan gi refleks.

INFO
Kantine
Administrasjon

Overskrift

Tittelhøyder / større fonter

Optimal lesehøyde:
90 cm - 160 cm

A1
ETG.

Plassering av skilt på vegg Høyder for rullestolbruker

Fargevalg på skilt i Nordre Follo kommune

Nordre Follo skole

Nordre Follo skole

1,1
0 

m

1,6
0 

m

0,
90

 m

0,80 m

1,60 m

2,10 m

0,90 m

1,80 m

2,40 m

Hvit skrift på blå bakgrunn.
Se fargeverdier i kap. 6.1.4 og 6.1.5.

Blå tekst på hvit bakgrunn.
Se fargeverdier i kap. 6.1.4 og 6.1.5.

1,4
0 

m
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4.2 Informasjonsskilt
Informasjonsskilt kan henges på vegg ved 
dør, i taket eller festes på et frittstående 
element.

Avstand til underkanten på skiltet skal være
2,3 m. Ved lav takhøyde skal avstanden
være minimum 2,1 m. 

Skiltplaten skal være matt og ha samme
farge på begge sider. Luminanskontrast
mellom bakgrunn og bokstaver skal være 
0,8. 

Skiltene skal ha forklarende tekst i tillegg til
ikoner/piktogram som forklarende symbol.
Informasjonsskilt for handikappede skal 
alltid plasseres med senterhøyde på 1,4 m
og ha taktile bokstaver eller piktogram og
blindeskrift.

Garderobe
Toalett

Garderobe
Toalett

HCWC... .. .

Informasjonsskilt tak Informasjonsskilt vegg

Plassering av informasjonsskilt i taket og på vegg

Taktilt informasjonsskilt

2,1
0 

m

m
in

. h
øy

de
 o

ve
r g

ul
v

2,
30

 m

st
an

da
rd

 h
øy

de
 o

ve
r g

ul
v

Taktilt skilt
Blindeskrift
ved behov

Taktilt skilt
med blindeskrift
Piktogram

1,4
0 

m

Fr
a 

gu
lv

 ti
l s

en
te

r s
ki

lt
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4.3 Merking på glass

Glassfelt med fare for sammenstøt skal  
kontrastmerkes med glassmarkører på  
begge sider. Markeringen skal være i to 
høyder med senter 90 cm og 150 cm over 
gulvet.

Folieringen kan bestå av ulike typer folie,
tett eller transparent. Frostet grå folie gir 
liten kontrast og fungerer ikke tilfredsstillende 
for enkelte svaksynte. 

Markeringen bør være hvit på ytterdør og 
sort hvis rommet bak glasset er svært lyst.  
Ved vanlig lys i rommet, brukes ren, hvit  
markering. 

Markering av dør skal skille seg fra øvrig glassmarkering.

1,50 m 0,90 m
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4.4 Innvendig 
orienteringsskilt
Innvendig orienteringsskilt skal gi oversikt
over byggets planløsning, enheter og
funksjoner i bygget og hvor de er plassert.
Skiltet skal være oversiktlig og ha en enkel  
skisse/plantegning over bygget.

Utforming og materiale
• Innvendig orienteringsskilt skal være matt.
• Luminanskontrasten mellom skrift og farge  
 på bakgrunn skal minimum være 0,8.
• Skriften skal være sort matt eller blå
 (se kap. 6.1.4).
• Skiltet skal ha en enkel illustrasjon over  
 innvendig planløsning.
• Skiltet skal ha et rødt merke (”Du står her”)  
 i tilknytning til illustrasjonen.
 Merket viser hvor du står i forhold til rom/
 retning i bygget. I tillegg skal det røde
 merket stå nederst på skilttavlen sammen
 med teksten ”Du står her” for å vise hva
 det røde merket betyr.

A

B

D E F

G

H
I

C

ML

KJ

Du står her

3

2

1

4

1 Dagsenter

2 Nordre Follo bo- og servicesenter

3 Frisør - Fotterapeut

Du står her

Parkering

4 Bofellesskap

Nordre Follo bo- og servicesenter

Nordre Follo vei 99
9999 Ski

1
Dagsenter

2
Nordre Follo bo- 
og servicesenter

3
Frisør - Fotterapeut

4
Bofellesskap

1
etg.

U
etg.

Kantine
Strikkerom
Datarom
Fellersrom

Kontorer
Lager

Kontorer Venterom
Frisør
Fotterapeut

Administrasjon
Kantine
Fellersrom
TV-stue

Varelevering
Lager

Boenheter
Blå Sone
Rød Sone
Grønn Sone

Boenheter
Gul Sone
Fellesrom
TV-stue

Boder

2
etg.

1
etg.

U
etg.

1
etg.

2
etg.

1
etg.

U
etg.
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4.5 Innvendig  
henvisningsskilt

Innvendig henvisningsskilt skal vise i hvilken 
retning funksjoner/rom er. Skiltet skal 
plasseres der kommunikasjonsveier deler 
seg.

Henvisningsskilt kan henge ned fra taket
eller monteres på veggen, såkalte vingeskilt.
Henvisningsskilt suppleres med, eller
utformes som pil.

Vingeskilt er alltid festet til veggen på den 
ene siden. Vingeskilt eller skilt som henger 
ned fra taket, plasseres i samsvar med 
veileder til teknisk forskrift i høyde 2,1 m 
målt fra gulv til underkanten av skiltet.

Fargevarianter
A - Blått skilt med hvit tekst
B - Hvitt skilt med blå tekst
Se fargeverdier i kap. 6.1.4 og 6.1.5

Utforming og materiale
• Skiltet skal være i aluminium.
• Halen på en pil skal være dobbelt så lang
 som spissen. Der pilen viser endring av
 retning, må det siste leddet være like langt
 som spissene på pilen.

Garderobe

Garderobe

Garderobe

Garderobe

Kantine

Kantine

Kantine1
ETG.

A

B

1/32/3

Eksempel
Henvisningsskilt hengt fra taket.
Henvisningsskilt vingeskilt.

Henvisningsskilt som henger ned fra taket

Vingeskilt

Henvisningspiler
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4.6 Stedsskilt
Stedskilt viser funksjon eller rom. Skiltet  
plasseres ved siden av døren på den siden 
som har lås, eller på dørbladet hvis døren 
slår innover. Høyde for plassering er 1,5 m 
fra gulvet til underkanten av skiltet.

Fargevarianter
A - Blått skilt med hvit tekst
B - Hvitt skilt med blå stripe og blå tekst
Se fargeverdier i kap. 6.1.4 og 6.1.5.

Datarom

Datarom

A

B
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4.7 Dørskilt og 
romnummer
Dørskilt monteres på veggen, på den siden 
av døren som har lås. Hvis dette ikke er 
mulig, skal skiltet plasseres sentrisk på  
dørbladet. Romnummer monteres alltid på 
dørens øvre høyre hjørne.

Fargevarianter
A - Blått skilt med hvit tekst
B - Hvitt skilt med blå tekst
Se fargeverdier i kap. 6.1.4 og 6.1.5.

A-206

A-206

A

B
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4.8 Taktile skilt
Taktile skilt er følbare skilt, som kan leses av 
personer med svært nedsatt syn.
Det er nødvendig å komme helt inntil et
taktilt skilt, slik at personen kan lese ved 
hjelp av fingertuppene.

Utforming og materiale
• Skriften skal være 1,0-1,5 mm opphøyd.
• Bokstavstørrelsen skal være minst 25 mm.
• Skriften skal være med store bokstaver.
• Alle etasjer skal ha taktilt og visuelt lesbart  
 etasjetall.
• Trapperekkverk skal ha taktil markering i  
 hver etasje. 
• Piktogram montert på dører bør være   
 taktile.

Heis
• Tall på, eller ved manøverknapper skal  
 alltid være taktile.
• Det skal det være blindeskrift ved siden av  
 hver manøverknapp
• Manøverknapper skal monteres 0,9-1,1 m  
 over gulvet.
• Skilt og manøverknapper skal ha 
 kontrastfarger til bakgrunnsfarge.
• Manøverknapp for utgang skal markeres
 grønn.

Eksempel
Taktil merking av kontrollpanel i heis.
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5.1 Piktogram
Piktogram er et bilde som symboliserer et
ord eller begrep. De oppfattes intuitivt,
er gjenkjennbare og forstås uavhengig av
språk.

Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle
piktogrammer. De er hentet fra veiviser for
universell utforming og er anbefalt av
Det statlige råd for funksjonshemmede.

Se oversikt over anbefalte piktogram på
neste side.

Utforming og materiale

• Piktogram skal utføres i holdbart materiale, som tåler robust bruk.

• Piktogram skal være følbart/taktilt.

• Hvis piktogram skal være synlig på lang avstand, må størrelsen være 20 x 20 cm. 

Piktogram på dør skal være 15 x 15 cm.

• Hvis piktogram lages i folie direkte på dørblad, skal selve piktogrammet ha en luminanskontrast på minimum 0,8 

mellom farge og bakgrunnsfarge. Hvis piktogrammet er montert på skiltplate, skal piktogrammet ha en luminanskontrast 

på minimum 0,8 mellom farge og skiltets bakgrunnsfarge.

• Piktogram for teleslynge skal alltid skiltes i og utenfor rommet der teleslyngen er montert. Piktogrammet skal være ved siden 

av døren, på motsatt side av hengselside inn til rommet med teleslynge. I tillegg skal piktogram for teleslynge monteres på 

eller i nærheten av talerstolen,  synlig for alle.

• Når skrankeslynge monteres i skranke, skal piktogram for teleslynge monteres foran på skranken.

• Piktogram skal monteres på flatt skilt (ikke buet) og med matt overflate.
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5.2 Anbefalte  
piktogram
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Besøksadresse
Nordre Follo kommune
Idrettsveien 8, 1400 Ski

Postadresse
Nordre Follo kommune
Postboks 3010, 1402 Ski

Telefon: 02178 (98 70 21 78)
www.nordrefollo.kommune.no
facebook.com/nordrefollokommune


