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Designhåndbok og merkevareguide
 
Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet.  
Den inneholder forklaringer, retningslinjer og eksempler.  
Designhåndboken er en vektøykasse som inneholder de elementene  
som er nødvendig for at Lunner kommune skal fremstå tydelig,  
enhetlig og profesjonelt. En sterk profil er konsistent og implementert  
overalt hvor kommunen kommuniserer med omverdenen.
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Kort intro til 
identiteten
Lunner kommune ønsker å benytte profilen til regionen Hadeland
og verdiene denne representerer.

Hovedmålgruppen er 
barnefamilier og folk i arbeidsaktiv alder, men det er også viktig å
snakke til innflyttere, egne innbyggere og egne ansatte.

Kommunens kjernesetning er 
“Nær naturen – nær byen!”.

Kjennetegn/verdier:
- Bærekraft (grønt, innovasjon)
-  Balanse
- Natur (det nære landskapet, vintersport, Nordmarka)
- Kultur (kulturarv, historie, fornminner, rikt kulturliv)
- Nærhet (til byen, til utmark og til folk)
- Trygghet (trygt å vokse opp og bo)

Lunner kommunes våpenskjold forestiller en liljekongvall på rød 
bakgrunn. Logoen symboliserer jord- og skogbruk.

Som en del av den visuelle profilen er det utarbeidet dekor-
elementer som kombineres med logoen i forskjellige sammenhenger. 
Disse er beskrevet nærmere under kapitlet  
«Dekorelementer».
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Filoversikt

Elektronisk

Ppt-maler  filnavn.ppt   
Brev-maler  filnavn.dot
 

Elementer
 
Logoer som eps  

Logoer som jpg 

Logoer som png  

Dekorelementer  

Trykksaker
  
Brevark   filnavn.pdf
Konvolutter  filnavn.pdf
Visittkort   filnavn.pdf
Buff   filnavn.pdf
Brosjyre   filnavn.pdf
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Måleenhet

Logoens konstruksjon skal alltid skaleres proporsjonalt.  
Proporsjoner eller størrelsesforhold kan ikke endres.
Logoens konstruksjon består av elementenes plassering 
i forhold til hverandre. Måleenheten er avstanden som 
er definert av den fulle høyden på bokstavene.
Feil bruk av logoen vil undergrave identiteten.

Lunner kommune sitt våpenskjold er fra 1986 og illustrasjonen 
er en gull liljekongvall mot en rød bakgrunn. Logoen symboliserer 
jord- og skogbruk. Typografien er holdt under våpenskjoldet 
på to linjer, hvor Lunner er fremhevet. 

Den skal bidra til å fremheve våpenskjoldet på en god måte, skape 
stabilitet og autoritet. Typografi og farge er en direkte link til had-
elandsregionens visuelle identitet.

Logo

Proporsjoner og størrelser



6

Boksen som rammer inn logoen, er hentet fra profilen 
til hadelandsregionen.

Logoen kan brukes i farger eller svart hvitt. Den kan brukes på 
hvit og farget bakgrunn. Det er ikke lov å endre farge på logoen, 
heller ikke å fjerne deler av elementene i logoen eller på noe 
vis forandre på proporsjonene.

Det er ikke tillatt å sette logoen sammen med andre 
ord eller symboler som ‘forlenger’ logoen. Logoen skal 
oppleves som ett symbol og ett ord - uten ‘slagord’ 
eller andre visuelle elementer.

Logo på bakgrunn

Logoen i farge og svart hvitt

* Logoen finnes i mappe
Elementer / logoer som eps  

& logoer som jpg
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Pantone: 
Red 032

CMYK: 
C: 0 M: 100  
Y: 100  K: 0

Websafe RGB: 
CC 00 00

Pantone: 
Yellow 012

CMYK: 
C: 0 M: 0  
Y: 100 K: 0

Websafe RGB: 
FF ED 00

Pantone: 
314

CMYK: 
C: 100 M: 0  
Y: 35 K: 25

Websafe RGB: 
00 80 8D

Pantone: 
187

CMYK: 
C: 0 M: 100  
Y: 80  K: 30

Websafe RGB: 
AF 0D 21

Pantone: 
578

CMYK: 
C: 20 M: 0  
Y: 40 K: 5

Websafe RGB: 
D1 DE AB

Pantone: 
391

CMYK: 
C: 15 M: 0  
Y: 100 K: 35

Websafe RGB: 
A9 A5 00

Pantone: 
314

CMYK: 
C: 100 M: 0  
Y: 35 K: 25

Websafe RGB: 
00 80 8D

Fargepalett

Profilens fargepalett består av 3 hovedfarger.  
Disse fargene gjengis og defineres etter flere
fargesystemer.  

Trykking 
Så langt det er mulig skal det brukes Pantone-farger.  
Dersom dette systemet ikke benyttes, skal fargen  
gjengis i CMYK. 
 
Skjerm
 RGB-definisjonen av fargen brukes ved gjengivelse 
av farger på skjerm.

I tillegg brukes fargepaletten fra Hadelandsregionens profil.
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Lunner kommune ønsker å benytte elementer fra profilen til 
hadelandsregionen, men samtidig kommunisere klart og tydelig at 
det er Lunner kommune som er avsender. 

Tverrsnittet er hentet fra hadelandsprofilen og er en tydelig 
referanse til regionen Hadeland med vann, åkre og hus. 
Den aktiverer ellers rolige flater i layouten. Elementet gir inntrykk 
av kontroll og målbevissthet, og kan sies å være et tverrsnitt 
av Hadeland. Lengden på tverrsnittet skal holde samme lengde 
som innholdsboks. Avstand til boksen skal være 3x tykkelsen på 
tverrsnittet. Prøv å holde avstand til yttermarg større enn inner-
marg. Der det lar seg gjøre, kan tekst i forbindelse med tverrsnittet 
benytte samme farge som nærliggende felt. På den måten aktiveres 
teksten.

De avrundede boksene rammer inn innhold og kan brukes i mange 
sammenhenger. De kan forlenges i høyde og bredde. Boksene 
brukes aktivt i layout. De kan fylles med bilder, farger og tekst.
Hjørner skal ikke strekkes og tilpass radius til format og layout.

Liljekonvallen er hentet fra kommunevåpenet og er i tillegg til 
logoen det elementet som viser tydeligst hvem som er avsender. 
Elementet ligger som 45 graders vinkel for å skape dynamikk. Den 
bør så godt det lar seg gjøre, peke mot logo eller annet vesentlig 
innhold   

Dekorelementer

Liljekonvallen, tverrsnittet 
og boksene

* Dekorelementer finnes som 
fil i mappe: 

Elementer / dekorelemeter
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Rotis Semiserif 55

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆÅØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæåø
1234567890

Rotis Semiserif 65

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆÅØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæåø
1234567890

Trebuchet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆÅØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæåø
1234567890

Nært naturen – nær byen!

L
Typografi

Fontbruk i den visuelle identiteten

Fonten som er benyttet i Lunner kommune sin visuelle identitet  
heter Rotis og er hentet fra profilen til Hadelandsregionen. 
Den er lesbar og elegant, samtidig som den har særpreg. 
Den fungerer godt i store tekstmengder, men også i overskrifter.

Ellers i word-maler og ppt-maler brukes standard-fonten  
Trebuchet.
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Fotografi og bildebruk er en viktig del av den visuelle profilen til 
Lunner kommune, slik at historien fortelles på en mest mulig og 
innspirerende måte. Bildene skal bygge opp under og forsterke den 
visuelle profilen.

Bildebasen vil bidra til å gjøre det enklere for kommunen 
å kommunisere enhetlig. Gjennom foto skal kommuene vise frem 
hva som finnes, synligjøre muligheter og ikke minst bidra til at 
mottaker ser Lunner på nye og kanskje uventede måter.

Det er tatt en rekke bilder til regionen Hadeland og relevante bilder 
hentes herfra. Eventuelle nye bilder skal følge bildefilosofien fra 
hadelandsprofilen. 

Bildebruk
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Elementene i den visuelle identiteten

Nær naturen – nær byen!
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 consequa.

Tverrsnitt
Aktiverer flatene og er en tydelig referanse

til hadelandsprofilen. Elementet gir inntrykk 
av kontroll og målbevissthet, og kan sies å være 

et tverrsnitt av Hadeland.

Logo i boks
Logoen er satt i en beskyttende boks som sikrer

logoens synlighet på alle flater, samtidig som den
gir en diskrét referanse til hadelandsprofilen.

Boksen er hentet fra hadelandsregionens logo.

Innholdsbokser
Boksene rammer inn innholdet og  kan brukes 

i mange sammenhenger. Den kan forlenges 
i høyde og bredde. Boksene skal brukes aktivt i layout.

De kan fylles med bilder, farger og tekst.

Bilder
Gjennom bilder kan kommunen vise fram hva som

finnes og synligjøre muligheter.

Typografi
Fonten Rotis Semiserif er valgt til å formidle

kommunens budskap. Den er lesbar og elegant,
samtidig som den har særpreg.

Liljekonvallen
Liljekonvallen er hentet fra kommunevåpenet.

Den er ligger i 45 graders vinkel for å aktiveres.
Så godt det lar seg gjøre, skal den peke mot logo

 eller annet vesentlig innhold.
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Implementering

Eksempler på bruk av identiteten 
Lunner kommune sin  visuelle identitet skal tas i bruk i mange  
forskjellige sammenhenger. På de følgende sidene vises  
noen eksempler på profilen i bruk. 

Overalt der kommunen kommuniserer med omverdenen, 
skal det kommuniseres enhetlig: Det skal ikke være tvil 
om hvem avsenderen er og hva den står for.
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Eksempler på bruk av profilen 

Brevark

Fornavn Etternavn
Adresse
0000 Sted

Dato

Overskrift kommer her

Hjlkksjdfhdlskajfhlsdkjfhlkjshdflksjahflsakdjfh
Ghjksdhfkdshøfkhk ødskfhøk sdøkfhøskfh  sdøkfhsøkfjhøskhf ødkfhøsk ødsfkjhøskdfjh sdkfhøksjfh  sfdøkfhøkf 
øsdkfjh økjhf søkfjhkf øksdfh øksjf skfh øsfkhøkfh øksdfjhø kfjh sføkfh øskjfh sføjkshf øskfjhsd føkfjhs dføksjhf 
øksfjh.

flskjfh lkjhfk jdflkjhf lkjfh lksdfhlk flkjh fk djh lsdkfjh lkfjh sdlkj hflkjh sfldkh lfksdjhlkhf dsfkjhl kjfh k dfjh 
ldsfkh flkjhaøiuoieur ksehør økery ør øekrøkjhf økhf øoiug ølsidhf øoigy økdfjhg økdjhg øakdjhfg økadgh økdjfhg.

 fhldsakjfhlkfh kdsjhf lkahjdsf lkhjf dal kjhsdflkj hfhjdkoe8r sgh lkjdhf sfy lkshf lakgf øiusyer iue kldsjghføi udsyfg 
skdHDØuyf pdiufyg rikh pdisuyf asøkdhf økasudhf øpiueyf ksdahf øksuadfh økudyfre lkjghfljg oSREÆO ksgdfuigs 
sdoiuyr øekhf øidyf oaew8yu økaeuhf økdugf øosduyf osiduyr ewoiyf åaoseuråsaou iufghøiauhg piuhsadpfiuy 
aåw98yr tpisuadfhp iagsdfu saydgf uyigpadsiufg pasiuy rpåwe8y å9a8ey iugdspfiug p83yr piuadgfp iughafpiug .

flskjfh lkjhfk jdflkjhf lkjfh lksdfhlk flkjh fk djh lsdkfjh lkfjh sdlkj hflkjh sfldkh lfksdjhlkhf dsfkjhl kjfh k dfjh 
ldsfkh flkjhaøiuoieur ksehør økery ør øekrøkjhf økhf øoiug ølsidhf øoigy økdfjhg økdjhg øakdjhfg økadgh økdjfhg.

Med vennlig hilsen

khdkljfskjdfhsjk

Saksnr. Saksnr. Saksnr. Saksnr.

Lunner kommune    Sandsvegen 1, 2740 Roa   Telefon 61 32 40 00   Faks 61 32 40 09   post@lunner.kommune.no   www.lunner.kommune.no
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Eksempler på bruk av profilen 

Visittkort

Fornavn Etternavn
Tittel

 Sandsvegen 1, 2740 Roa
Telefon 61 32 40 00   Faks 61 32 40 09

e-post@lunner.kommune.no
Mobil 000 00 000

www.lunner.kommune.no
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Eksempler på bruk av profilen 

Buff

Nær naturen – nær byen!

Veien blir til hvis man går Begeistring smitter Ja, og – ikke nei, men! Lev, nært og naturlig Lunner går foran
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Eksempler på bruk av profilen 

Brosjyre
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Eksempler på bruk av profilen 

Brosjyre



18

Eksempler på bruk av profilen 

Web

HJEM    TJENESTER    POLITIKK    ORGANISASJON    OM OSS

Visningsalternativer   RSS   Kart   Kontakt oss   Ansatte    Media

Nær naturen – nær byen!

Lunner kommune    
Sandsvegen 1, 2740 Roa
   
Telefon 61 32 40 00   
Faks 61 32 40 09

Åpningstider    
Man - fre 08.00 - 15.30

Telefontid
Man - fre 08.30 - 15.00
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Eksempler på bruk av profilen 

Sikkerhetskort

Fornavn Etternavn
Tittel

IKT og informasjonsforvaltning
15.08.2013
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Eksempler på bruk av profilen 

Powerpoint


