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FILFORMATER

PDF

PDF (Portable Document Format) er et plattform-

uavhengig, åpent filformat som er utviklet spesielt 

for dokumentutveksling. Det kan bli lest og printet 

ut på nesten alle computere uten tap av kvalitet. Til 

dette trenger du Acrobat Reader fra firmaet Adobe. 

Den kan lastes ned kostnadsfritt. PDF er vanligvis 

betraktet som et sluttformat som ikke kan bearbei-

des videre.

EPS – FOR PROFESJONELL BRUK

EPS-formatet er en høyoppløselig fil som brukes 

mest til logoer og annen vektorgrafikk. EPS kan 

skaleres uendelig i størrelse uten kvalitetstap. Du 

trenger spesiell programvare for å åpne og håndtere 

dette filformatet.

Bruksområder: PC og Mac – profesjonelt bruk.

F.eks. underlagsfiler til bruk på annonser, brosjyrer, 

visittkort, plakater, profilartikler, roll-ups, skilt osv.

PNG

PNG-filer er spesielt mye brukt som filformat for  

logoer på nettet, i Word og i elektroniske  

dokumenter.

Bruksområder: PC og Mac til intern bruk.

F.eks. Word-filer og PowerPoint.

JPG

Jpg-filer er spesielt mye brukt som filformat for bilder 

på nettet og som filformat til elektroniske dokument-

er. Jpg er en pakket fil i en eksakt størrelse som tar 

mindre plass/bygger mindre enn tiff. 

Bruksområder: PC og Mac,  

internt og profesjonelt bruk.

F.eks. web-bilder, bilder for Word og PowerPoint

TIF/TIFF

TIF-format er et vanlig bildeformat som brukes mye i 

sammenheng med trykksaker og elektronisk lagrede 

dokumenter.

Bruksområder: PC og Mac – profesjonelt bruk.

F.eks. bilder som skal trykkes

INDD – FOR PROFESJONELL BRUK

INDD-formatet (InDesign Document) er et filformat 

fra InDesign, som er et layout-program i Creative 

Suite-serien fra Adobe.

Du må ha dette programmet for å åpne og håndtere 

INDD-filer.

Bruksområder: PC og Mac, profesjonelt bruk.

F.eks. originaler til annonser, brosjyrer, plakater,  

visittkort, konvolutter og brevark.

CMYK OG RGB

Grunnregelen er at CMYK-filer er forbeholdt materiell 

som skal trykkes, mens RGB er forbeholdt elementer 

som skal vises på skjerm. 

BAKGRUNN

Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune ligger i dalføret langs Dram-

menselven og naturen preges av dyrket mark, skog 

og innsjøer. Omtrent halvparten av kommunens 

innbyggere bor i kommunesenteret Hokksund, mens 

resten i hovedsak er bosatt i tettstedene Vestfossen, 

Skotselv, Ormåsen og Darbu. En innbygger i kom-

munen kalles eikværing, som også betegner dialek-

ten i området. 

Bakgrunn ny grafisk profil

Det overordnede målet med den nye grafiske 

profilen til Øvre Eiker kommune er å effektivisere ut-

vikling av ekstern og intern kommunikasjon og sørge 

for at kommunikasjonen fremstår helhetlig. Profilens 

visuelle identitet skal være unik, tydelig og gjen-

kjennbar slik at det er enkelt å oppfatte at Øvre Eiker 

kommune er avsender. Profilen speiler Øvre Eikers 

historie, samfunnsliv og verdier som kommunen 

ønsker å bli assosiert med. Dette er virkemidler for 

å kommunisere bedre med innbyggerne og for å 

tiltrekke nye. 

Kjernebudskap

“Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker”

Verdier

Den visuelle profilen til Øvre Eiker kommune skal i 

første omgang bygges på kommunevåpenet, de-

signelement, farger og skriftsnitt/typografi. Profilen 

skal gjenspeile kommunens visjon, samt nøk-

kelordene: 

•  fremtidsrettet 

•  nyskapende (mot)

•  kultur

•  glede og det “gode liv” (tilhørighet),  

•  samspill, respekt, initiativ og åpen. 
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LOGOKOMMUNEVåPEN
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Pantone 

Process Blue CVC

Pantone 

Cool Gray 3 C

Sølvfolie 

Kurz, K 103 HC

•  Benytt alltid original logofil, i riktig oppløsning og format. 

•   Logoen skal aldri plasseres på urolige bakgrunner. Dersom logoen skal plasseres på 

bakgrunn, skal det være på en av fargene i profilen. 

•   Kommunevåpenet kan aldri benyttes i kombinasjon med andre fonter  

enn Milo. 

•   Plassér aldri slagord eller annen tekst som en del av selve logoen.

•   Kommunevåpen med hvitt eikeblad  brukes på alt materiell, med unntak av skilt og 

spesielle dokumenter. Man kan enten trykke i pms Cool Gray 3c eller i matt sølvfolie (se 

koder ovenfor). Sølvfolie gir et ekstra eksklusivt uttrykk.

Øvre Eiker kommunes logo skal som hovedregel plasseres til venstre med 

horisontal logo. I helt spesielle anledninger der fomatet krever det, kan 

vertikal logo benyttes.

For å sikre tydelig kommunikasjon, er logoen avhengig av luft. Det skal 

derfor aldri plasseres elementer eller tekst innenfor frisonen. Frisonen er et 

halvt kommunevåpen i høyden på alle sider. Se illustrasjon over.  



Øvre Eiker kommunes logo skal som hovedregel 

plasseres til venstre med horisontal logo. 

Eksemplene viser avstand mellom kommunevåpen 

og tekst i horisontal original logo og logo med  

avdeling. Hovednavnet skrives i Milo Medium, og 

underlinjen skrives i Milo Light. 

Eksemplene viser avstand mellom  

kommunevåpen og tekst i vertikal logo 

og logo med avdeling. 

OPPSETT LOGO, HORISONTAL OPPSETT LOGO, VERTIKAL

Øvre Eiker Kommune
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Plan, ressurs og næring

ØVRE EIKER
KOMMUNE

1/2

1/2

1/2

Seksjon for service og fellestjenester

1/2



Ved bruk av logo  med underavdelinger skal alltid 

originale filer benyttes. Dersom det er nødvendig 

å utarbeide nye, må dette gjøres i Adobe Illustra-

tor programmet av fagkyndige, og man må følge de 

retningslinjer om er vist i eksemplene på side 8 og 9. 

Følg samme regel om luft rundt logo som hovedlogo, 

omtalt på side 7.  Regler for bruk av horisontal eller 

vertikal logo gjelder som for hovedlogo. 

LOGO ALLE AVDELINGER

Øvre Eiker Kommune
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Svart/hvitt-utgaven av logoen skal kun brukes 

unntaksvis når det kun er én trykkfarge tilgjengelig. 

Den finner i to utgaver:

•  Positiv med svart tekst

•  Negativ med hvit tekst

LOGO I SVART/HVITT

Logo  11Designmanual

Øvre Eiker Kommune

Plan, ressurs og næring

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for service og fellestjenester

Seksjon for service og fellestjenester

1/2

ØVRE EIKER
KOMMUNE
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Plan, ressurs og næring

Plan, ressurs og næring

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for teknisk infrastruktur

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Kulturseksjonen

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for teknisk infrastruktur Kulturseksjonen

Skole- og barnehageseksjonen Helse- og omsorgsseksjonen Seksjon for service og fellestjenester

Skole- og barnehageseksjonen

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Helse- og omsorgsseksjonen

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for service og fellestjenester

ØVRE EIKER
KOMMUNE
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TYPOGRAFI

FF Milo Light

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghi jk lmnopqrstuvxyzæøå
1234567890 &%?!@§

FF Milo Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghi jk lmnopqrstuvxyzæøå
1234567890 &%?!@§

FF Milo Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghi jk lmnopqrstuvxyzæøå
1234567890 &%?!@§

FF Milo Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØå
abcdefghi jk lmnopqrstuvxyzæøå
1234567890 &%?!@§

FF Milo Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
1234567890 &%?!@§

FF Milo Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
1234567890 &%?!@§

Fonten FF Milo er den offisielle profilfonten til Øvre 

Eiker kommune. Den skal benyttes på trykksaker, 

skilt, og annet profilert materiell. Dersom det er 

mulig, skal den også brukes i titler på Øvre Eikers 

nettsider. 

Alle byråer og trykkerier som skal sette opp materiell 

for Øvre Eiker kommune skal bruke denne fonten. 

Den er lisensiert, og kan blandt annet kjøpes på  

www.fontfont.com

Brukes på skilt og materiell der 

det kreves solide bokstaver

Brukes i headinger

Brukes i logoer som hoved-

navnet, i tillegg til mellomtitler

Brukes til uthevelser av enkelt-

ord eller setninger

Brukes til brødtekst

Kan brukes til ingress eller 

brødtekst

SEKUNDÆRTYPOGRAFI

Calibri Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghi jk lmnopqrstuvxyzæøå
1234567890 &%?!@§

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghi jk lmnopqrstuvxyzæøå
1234567890 &%?!@§

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghi jk lmnopqrstuvxyzæøå
1234567890 &%?!@§

Wendy Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcd e f g h i j k lmnop q r s t u v x yzæøå
1234567890 

Calibri er Øvre Eiker kommunes sekundærfont. Den skal benyttes 

på materiell som lages internt, slik som powerpoint, sakspapirer, 

brev og mailsignaturer. Calibri er en office-font som finnes på alle 

PC-er. Det er ikke tillatt å bruke andre fonter enn Calibri til interne 

dokumenter. Wendy kan kjøpes på www.fontshop.com.

Brukes i headinger

Brukes i brødtekst

Brukes ved uthevelser
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FARGER
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Landskap: Grønnfargen visualiserer
natur, ungdom, fruktbarhet, åpenhet, harmoni

Elv/næring: Blåfargen visualiserer fremtidsrettet,  
klarhet, renhet, vann, troverdighet

Mennesker/omsorg: Lys grønn visualiserer
engasjement, respekt, positivitet, samspill

Kultur: Fargen visualiserer
kreativitet, initiativ, nyskapning

GRAFISKE ELEMENTER

Det grafiske elementet består av 4 ulike deler, 

som sammen danner et abstrakt eikeblad. De 

fire ulike delene symboliserer hvert sitt område i 

kommunen. Den grønne formen til venstre står for 

natur/landbruk, den blå står for elva/næringen, 

den lysegrønne står for mennesker/omsorg og den 

rosa står for kulturen. De fire elementene 

representerer også de ansatte, tillitsvalgte, folke-

valgte og innbyggere i Øvre Eiker kommune. 

Elementet kan brukes i alle fire fargene dersom 

budskapet er generelt for hele kommunen, eller 

man kan velge den fargen som representerer det 

aktuelle området. Se eksempler på side 18.



Slagordet skal alltid brukes i fonten Wendy.   

Slagordet kan brukes på to måter, som versjon 1.1 

eller 1.2. Dersom formatet er for smalt til at slagordet 

blir lesbart i versjon 1.1, anbefales det å bruke  

versjon 1.2. 

SLAGORD

Øvre Eiker Kommune
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Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

1.1

1.2

Design elementet kan også brukes i strekversjon 

dersom man ønsker et mildere uttrykk. Den kan også 

kombineres med den andre versjonen. Se eksempler 

på bruk på side 18. 

GRAFISK ELEMENT, STREK

Grafiske elementer  17Designmanual

Øvre Eiker Kommune



Skal du ha visittkort, ta kontakt med Servicesenteret 

DESIGNELEMENT I BRUK VISITTKORT

Øvre Eiker Kommune
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Øvre Eiker Kommune

KOMMUNEPLAN
2012-2022

KOMMUNEPLAN
2012-2022 Barn i fokus

Kulturuka

Barn i fokus
KOMMUNEPLAN
2012-2022

KOMMUNEPLAN
2012-2022

KOMMUNEPLAN
2012-2022

Navn Etternavn
Stilling

Avdeling
Direkte: 00 00 00 00
Mobil: 00 00 00 00
E-post: navn.navnesen@ovre-eiker.kommune.no
Web: www.ovre-eiker.kommune.no

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker



Konvolutter skal forhåndstrykkes. Kommunevåpen 

med horisontal logo benyttes. 
I all formell kommunikasjon skal horisontal logo 

benyttes. Maler ligger i fagsystemene.

BREVMAL KONVOLUTTER

Øvre Eiker Kommune
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Seksjonsavdeling, calibri bold ital 9
Telefon: 32 25 10 00
E-post: calibri 9 over 10,8

Postadresse: Rådhuset, 3300 Hokksund
Org. nr.: 954 497 482
www.ovre-eiker.kommune.no

Bankgiro: 8150 17 06019
Postgiro: 0813 55 00608

Bankgiro skatt: 7855 05 06245

Navn Navnesen, 12 pt
Adresseveien
3300 Hokksund

Vår dato 9,5 bold: 00.00.2013 Vår referanse: 9,5 regular
Deres referanse: Navn Navnesen 

Vår saksbehandler: 
Navn Navn Navnesen

Hovedtittel settes i Calibri Bold 16 pt

Brødtekst 10,5 over 12,5. Te nimus, quodi ommolupit, eum am ut la porepedis et dolupta tasperovit 
que parum volupta spiendu ndenihil ex et apictorem aliquam illabo. Quisque net pla delitatium faccab 
iundaecatur, vellitat explab ium fuga. Et officienieni aborro quideligent quo ese volorruptat untibus 
daesed et et occaboriam qui officimus ped quiatquatem nonsecatiis eum doluptati volorum que et 
iliquibus molestiscime dero in rem reresernatur magnien iatias re cus nam et facepelessi bea por 
maximillor sinciur, comnihite sam rereici muscien iminum dolluptatus maximil ignati as etur? Obitium 
doloreste quo optati

Mellomtittel i Calibri Bold 10,5 pt
e nimus, quodi ommolupit, eum am ut la porepedis et dolupta tasperovit que parum volupta spiendu 
ndenihil ex et apictorem aliquam illabo. Quisque net pla delitatium faccab iundaecatur, vellitat explab 
ium fuga.

Undertittelnivå i Calibri Italic 10,5 pt
e nimus, quodi ommolupit, eum am ut la porepedis et dolupta tasperovit que parum volupta spiendu 
ndenihil ex et apictorem aliquam illabo.

Med vennlig hilsen, 10,5
Navn Navnesen, regular 10,5 

Vedlegg, bold 10,5
1 Lorem ipsum quareunt, regular, 10,5

10,75

10,75

30

28

24

40

85
112

121

ØVRE EIKER
KOMMUNE

HOKKSUND
VIDEREGÅENDE SKOLE

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Rådhuset, postboks 76,  
3301 Hokksund 

ØVRE EIKER
KOMMUNE

HOKKSUND
VIDEREGÅENDE SKOLE

ØVRE EIKER
KOMMUNE

ØVRE EIKER
KOMMUNE

HOKKSUND
VIDEREGÅENDE SKOLE

ØVRE EIKER
KOMMUNE



Stillingsannonse Helse, modul 23Generell annonse, modul 23

Generell annonse, modul 12

Alle ansatte i Øvre Eiker kommune skal bruke malen. 

Se intranett for oppsett. Signaturen står skrevet i 

Calibri.  

ANNONSER E-POST SIGNATUR

Øvre Eiker Kommune
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Øvre Eiker Kommune

Plan, ressurs og næring

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for service og fellestjenester

Seksjon for service og fellestjenester

1/2

ØVRE EIKER
KOMMUNE

1/2

Plan, ressurs og næring

Plan, ressurs og næring

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for teknisk infrastruktur

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Kulturseksjonen

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for teknisk infrastruktur Kulturseksjonen

Skole- og barnehageseksjonen Helse- og omsorgsseksjonen Seksjon for service og fellestjenester

Skole- og barnehageseksjonen

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Helse- og omsorgsseksjonen

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for service og fellestjenester

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Plan, ressurs og næring

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for service og fellestjenester

Seksjon for service og fellestjenester

1/2

ØVRE EIKER
KOMMUNE

1/2

Plan, ressurs og næring

Plan, ressurs og næring

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for teknisk infrastruktur

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Kulturseksjonen

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for teknisk infrastruktur Kulturseksjonen

Skole- og barnehageseksjonen Helse- og omsorgsseksjonen Seksjon for service og fellestjenester

Skole- og barnehageseksjonen

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Helse- og omsorgsseksjonen

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for service og fellestjenester

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Reguleringsplan 
for Kirkeveien 36, Hokksund, gbnr. 
77/106. O� entlig ettersyn

Fagkomite 1 i Øvre Eiker kommune har i møte 25.00.2013, 
sak 55/13, vedtatt forslag til reguleringsplan for Kirkeveien 
36, Hokksund, gbnr. 77/106 lagt ut til o� entlig ettersyn i 
medhold av plan- og bygningslovens § 12-11.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til PRN- seksjonen. 
Eventuelle merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, 
v/ PRN- seksjonen, Pb 76, 3301 Hokksund eller på 
post@ovre-eiker.kommune.no innen 2.12.2013.

www.ovre-eiker.kommune.no

Reguleringsplan 
for Kirkeveien 36, Hokksund, gbnr. 
77/106. O� entlig ettersyn

Fagkomite 1 i Øvre Eiker kommune har i møte 25.00.2013, 
sak 55/13, vedtatt forslag til reguleringsplan for Kirkeveien 
36, Hokksund, gbnr. 77/106 lagt ut til o� entlig ettersyn i 
medhold av plan- og bygningslovens § 12-11.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til PRN- seksjonen. 
Eventuelle merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, 
v/ PRN- seksjonen, Pb 76, 3301 Hokksund eller på 
post@ovre-eiker.kommune.no innen 2.12.2013.

www.ovre-eiker.kommune.no

Fagkomite 1 i Øvre Eiker kommune har i møte 25.00.2013, 
sak 55/13, vedtatt forslag til reguleringsplan for Kirkeveien 
36, Hokksund, gbnr. 77/106 lagt ut til o� entlig ettersyn i 
medhold av plan- og bygningslovens § 12-11.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til PRN- seksjonen. 
Eventuelle merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, 
v/ PRN- seksjonen, Pb 76, 3301 Hokksund eller på 
post@ovre-eiker.kommune.no innen 2.12.2013.

www.ovre-eiker.kommune.no

Fagkomite 1 i Øvre Eiker kommune har i møte 25.00.2013, 
sak 55/13, vedtatt forslag til reguleringsplan for Kirkeveien 
36, Hokksund, gbnr. 77/106 lagt ut til o� entlig ettersyn i 
medhold av plan- og bygningslovens § 12-11.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til PRN- seksjonen. 
Eventuelle merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, 
v/ PRN- seksjonen, Pb 76, 3301 Hokksund eller på 
post@ovre-eiker.kommune.no innen 2.12.2013.

www.ovre-eiker.kommune.no

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker
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ØVRE EIKER
KOMMUNE

Seksjon for teknisk infrastruktur Kulturseksjonen
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Skole- og barnehageseksjonen
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Helse- og omsorgsseksjonen
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Seksjon for service og fellestjenester

ØVRE EIKER
KOMMUNE

Ingress

Tittel
Brødtekst, 10 pt/12. 
Solorias endunt quas dunti consequi ommossim que asit 
estium comnissitium fugita none nihita quias ut molorro 
tendustorunt ma volupid quidundus, nonsequi

Punktlister:

• Punkt 1

• Punkt 2

• Punkt 3
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Vi ber om at det søkes via vårt elektroniske
søknadsskjema som ligger på hjemmesiden
www.ovre-eiker.kommune.noIpicabo. 

Våre medarbeidere er stolte av å jobbe 

i Øvre Eiker kommune

- Husk korte og
spennende titler
Minst mulig tekst, få leseren inn til 
nettsiden 
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Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker
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Alle annonser skal ha samme grafiske uttrykk. 

Skriv korte og informative tekster. For utfyllende 

tekst, henvis så mye som mulig til nettsidene. 

Slagordet til Øvre Eiker kommune kan ikke plasseres 

på annonser der slagordets bredde er under 10 cm.

Da er ikke slagordet lesbart.

Dersom annonsen er for smal til at slagordet kan 

plasseres ved siden av designelementet, kan man 

plassere slagordet i overkant. Slagordet skal da 

starte på samme linje som resten av teksten i  

annonsen. 



En fast powerpoint-mal gjør at Øvre Eiker fremstår 

helhetlig utad. I malen finnes det to ulike forsider 

og flere typer undersider. Man velger selv den som 

representerer innholdet best. Skrifttypen som  

benyttes er calibri. Ferdige maler finner du under 

meny-punktet “utforming” i Powerpoint. 

Et tips er å benytte den fargeprofilen som hører til 

seksjonen. Eks. lys grønt fargetema ved presentasjon 

som omhandler helse/omsorg/innbyggere. 
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