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Odalen, visuell profil

Sør-Odal kommunes visuelle profil er basert på vår 
kommunikasjonsplattform, utarbeidet høsten 2008.

Vi ønsker med vår visuelle og verbale  
kommunikasjon følgende etterlatte inntrykk:

Omgjengelighet

Livsglede

Muligheter

Skapende

Handlekraftig

Vi skal med vår visuelle og verbale kommunikasjon  
formidle følgende historie:

Sør-Odal har kultur for å skape. Vi er cafelatteland og bygd 
i ett, vi har fostret Øystein Sunde og Kåre Tveter, vi er kjent 
for idéer og handlekraft. I Sør-Odal kombinerer du nærheten 
til landets største arbeidsmarked med rimelige boliger, full 
barnehagedekning, trygg oppvekst og eldreomsorg. 
Ikke rart at folketallet vokser.

Posisjonen Sør-Odal kommune skal ha:

Den urbane bygda med yrende kulturmangfold.

- - -

Kontaktperson:
Profilansvarlig i Sør-Odal kommune er
Mette Bonsak
Telefon: 62 96 64 00 eller 97 04 71 15
Mette.Bonsak@sor-odal.kommune.no
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En kommune er en vare

Sør-Odal kommune er en vare som vi skal selge  
og noen skal velge. Da må vi bli en merkevare.

To par jeans, like til minste detalj, unntatt én: taggen  
på baklomma. Den ene selger tre ganger så godt.  
Til høyere pris.

Fire dagligvarekjeder. De samme varene, de samme  
reolene, de samme prisene. En mister omsetning.  
De tuller med merke og profil, sier ekspertene.

10 kommuner. Like langt fra Oslo. Full barnehagedekning. 
Lave boligpriser. Det samme arbeidsmarkedet. Hva skal  
til for at jeg velger én av dem?

Når mange tilbyr noe som ligner, vinner den som  
har profil og personlighet. 

Det har Sør-Odal. 

Det skal vi rendyrke.

Det skal vi markedsføre.

Det skal vi tjene på.
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Logo Odalen

Logo Odalen er spesialutformet for Sør-Odal kommune  
og skal brukes i henhold til denne profilmanual. 

Logoen har sitt opphav i kreativ lek med former, lys og 
skygge og er inspirert av kommunikasjonsplattformen,  
herunder spesielt «Sør-Odal har kultur for å skape» pluss 
den ønskede posisjon «Den urbane bygda med yrende 
kulturmangfold». 

Logoen skal kunne benyttes som selvstendig avsender,  
eller sammen med Sør-Odals kommunevåpen (se side 12).

Bokstavenes form kan ikke endres.

Som en del av den kreativitet og skaperlyst som finnes  
i Odalen åpnes det for en bevisst lek med logoen.
Det er blant annet lov å gjenskape logoen i 3D og  
i forskjellige materialer. 

Når logoen har behov for belysning kan det åpnes for å 
bruke ulikt farget lys i henhold til denne profilmanualen 
(side 36). 

Når logoen gjenskapes, må designeren passe på at  
lesbarheten opprettholdes, og spesielt mellomrommet 
som tegner opp bokstaven L opprettholdes. (Se side xx.)

Endringer kan kun gjøres i forståelse med profilansvarlig  
i kommunen, i samarbeid med profesjonelle designere  
og i samråd med Gandalf Kommunikasjon.
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Logo Odalen, farger

Logo Odalen tillates brukt i de tre fargevariantene som  
vises til høyre: Spesialfargen Urban Blå, Sort og Hvit. 
Det er ikke tillatt å gjengi logoen i andre farger.

Alle tre varianter kan legges på ulike fargede bakgrunner 
og bilder (se designeksempler i profilmanualen).
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Logo Odalen, plassering i foto

Det er tillatt å plassere logoen i bilder. 
Best resultat oppnås ved å benytte den hvite logoen  
på jevne flater i bildet. Alle tre fargevariantene  
av logoen kan brukes.

For å opprettholde lesbarheten er det viktig at logoen 
plasseres på rolige flater, uten sterke kontraster. 
Unngå plassering oppå eller tett inntil sterke elementer  
i bildet. Spesielt uheldig er det hvis slike elementer  
kommer inn i bokstavene L og E. (Se side 9.)
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Logo Odalen, beskyttelsesområde

Det tillates plassering av Logo Odalen kant i kant med
bilder og farge ater, uavhengig av beskyttelsesområdet.

Unngå å plassere tekstelementer eller andre logoer tett
innpå Logo Odalen. Minste avstand til slike elementer
skal minimum være samme størrelse som O-en.

Det tillates plassering av Logo Odalen inn på bilde ater.
Det er viktig at elementer med sterke farger eller
konstraster har en avstand til Logo Odalen
minimum på samme størrelse som O-en.

Beskyttelsesområdet skal
minimum være samme
størrelse som O-en.

Unngå urolige ater, eller sterke
kontraster, spesielt i området
omkring bokstavene L og E.
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Kommunevåpen for Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommunestyre vedtok i møte 7. mai 1991  
kommunevåpen for Sør-Odal: 

§1 Definisjon
Sør-Odal kommunes våpen fastsatt ved Kongelig  
Resolusjon 10. januar 1992 er:

I rødt tre gull nøkler stilt i trepass.

Flagg: I rødt tre gule nøkler stilt i trepass i rektangulær form i forholdet 08:1.

Farger: Varmrød nr. 001 og gul nr. 116.

Til dekorativt bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengende banner.

Våpenet omfatter enhver heraldisk form.

§2 Generelle bestemmelser om bruk.
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og  
institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.

Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§3 Bruk av våpenskjold
Til utvendig bruk og som dekorasjon skal alltid våpenskjoldet brukes  
med sine farger.

Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og  
andre gjenstander.

Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelser brukes til  
jakkemerker m.v.

Dersom våpenet ikke kan gjengis i sine riktige farger i annonser,  
trykksaker og lignende, skal det gjengis med hvite nøkler på sort bunn.  
Ingen andre farger er tillatt.

§4 Bruk av kommuneflagg.
Flagget kan heises når kommunestyret har møte og ellers etter  
nærmere bestemmelse.

§5 Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.
Våpenet kan utformes som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform,  
til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger.

Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner  
etter nærmere bestemmelse.

§6 Bruk av våpen i stempel og segl.
Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens 
navn i en innskriftsring langs kanten.

Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking  
av konvolutter og lignende

§7 Våpenets utforming og utføresle
Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer for eksempel  
plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.

Enhver utførelse av våpenet må følge de tekniske og heraldiske  
kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner.

§8 Tillatelser til bruk av kommunevåpenet
Søknader om tillatelser til bruk av kommunevåpenet rettes til Sør-Odal  
formannskap som påser at utforming og utførelse av våpenet er korrekt,  
og at disse forskrifter blir fulgt.

Kommunevåpenet 
i de to fargevarianter 
som er tillatt.
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Kommunevåpen med navnetrekk

Retningslinjene for kommunevåpnet står beskrevet på side xx.

Kommunevåpenet skal brukes sammen med navnetrekket Sør-Odal kommune.
For å sikre en helhetlig kommunikasjon med en tydelig avsender er det bestemt 
at kommunevåpnet i minst mulig grad skal brukes alene. I enkelte tilfeller som 
f.eks. pin er det tillatt med kun kommunevåpenet.

Kommunevåpenet settes opp sammen med navnetrekket Sør-Odal kommune 
etter følgende anvisningen under. Det er ikke tillatt med andre plasseringer  
av navnetrekket.

For plassering til høyre for kommunevåpenet:
Navnetrekket plasseres til høyre, sentrert på den horisontale midtaksen  
til kommunevåpnet. 
For plassering sentrert under kommunevåpenet:
Alternativ versjon er navnetrekket sentrert på den vartikale midtaksen 
av kommunevåpnet. .

Det er ikke tillatt å bruke andre skriftsnitt enn Serifa Roman til navnetrekket.

Navnetrekket skal alltid gjengis i sort. Ingen andre farger er tillatt.

Originaler finnes på XXXXXXXXX.
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Kommunevåpen med navnetrekk,
beskyttelsesområde

Unngå å plassere gra kkelementer, tekst og andre logoer
tett innpå kommunevåpnet med navnetrekk. Minste
avstand til disse elementene skal være minimum halve
bredden av kommunevåpnet.

Kommunevåpnet med navnetrekk kan plasseres på svakt
fargede ater. Unngå plassering inn på bilde ater.
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Kommunevåpen med navnetrekk,
Plassering på midtakse

Da kommunevåpenets rette linje ligger i sin midtakse  
er dette valgt som hovedlinjen for venstrejustert  
margforhold. Dette gjør at tekst eller andre elementer 
plasseres slik det vises på skissen til høyre.

Tekst og objekter
plasseres slik
Bruk kommunevåpenets midtakse  
for korrekt margforhold.

Ikke plasser tekst 
og objekter slik
Bruk kommunevåpenets midtakse  
for korrekt margforhold.  
Ikke venstrekanten  
på  kommunevåpenet.
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Farger

Fargene er myke og imøtekommende og utfyller den 
mer kraftfulle fotostilen. De gir totalen et moderne, 
urbant uttrykk. De lyse fargetonene har sin inspirasjon fra 
Kåre Tveters bilder. Disse fargene er forsterket for å kunne 
brukes bredt i hele profilens virkeområde.

Teknisk informasjon om farger:
Alle fargeprøver er her vist trykket i CMYK. Fargene  
gjengitt til høyre er å regne som referansefarger og  
det er dette fargeuttrykk som skal gjennomføres på  
Odalens alle eksponeringsflater.

Trykk:
For riktig fargegjengivelse i off-set trykk skal kun  
CMYK-verdiene benyttes. Endringer av disse verdiene  
skal ikke være nødvendig.

Elektronisk:
RGB-verdiene er målt basert på trykkprøvene til høyre.
Disse RGB-verdier skal benyttes ved all elektronisk  
publisering.

Silketrykk o.l.:
PMS-fargene skal kun benyttes når det ikke er 
mulig å trykke med CMYK-verdiene (f.eks. silketrykk).

Fargevisningen her er å regne som veiledende. Det må  
påregnes noen avvik fra referansene til høyre når farger 
vises i andre systemer (RGB, PMS, RAL og lignende).
Det vil også kunne oppstå mindre avvik i forhold til ulike 
papirkvaliteter, ulike skjermer og så videre.

Er du i tvil om bruk av fargene, kontakt profilansvarlig  
i kommunen.

Odalen Blå 4
CMYK: c40 - m0 - y5 - k5
RGB: 158 - 210 - 227
PMS: 304 C

Odalen Blå 3
CMYK: c25 - m0 - y5 - k5
RGB: 194 - 224 - 232
PMS: 628 C

Odalen Blå 2
CMYK: c15 - m0 - y3 - k5
RGB: 216 - 233 - 237
PMS: 7457 C

Odalen Blå 1
CMYK: c10 - m0 - y0 -k3
RGB: 229 - 241 - 247
PMS: 642 C

Odalen Grønn 4
CMYK: c30 - m0 - y25 - k5
RGB: 186 - 216 - 196
PMS: 344 C

Odalen Grønn 3
CMYK: c15 - m0 - y15 - k5
RGB: 217 - 231 - 217
PMS: 5665 C

Odalen Grønn 2
CMYK: c10 - m0 - y8 - k4
RGB: 227 - 236 - 230
PMS: 5595 C

Odalen Grønn 1
CMYK: c5 - m0 - y5 - k2
RGB: 242 - 246 - 242
PMS: 621 C

Odalen Lilla 4
CMYK: c18 - m39 - y0 - k0
RGB: 212 - 173 - 206
PMS: 7438 C

Odalen Lilla 3
CMYK: c15 - m25 - y0 - k0
RGB: 220 - 201 - 224
PMS: 7437 C

Odalen Lilla 2
CMYK: c8 - m18 - y0 - k0
RGB: 235 - 218 - 234
PMS: 531 C

Odalen Lilla 1
CMYK: c5 - m10 - y0 - k0
RGB: 243 - 234 - 243
PMS: 7436 C

Odalen Urban
CMYK: c45 - m0 - y10 - k45
RGB: 97 - 150 - 150
Spesialfarge: Novaspot Sør-Odal
Fargeleverandør: Flint Group

Odalen Urban Digital
Kun for bruk på mindre flater 
som liten tekst og streker.
RGB: 27 - 98 - 115

Odalen Varmrød 001
CMYK: c0 - m94 - y78 - k0
RGB: 228 - 36 - 53
PMS: 185 C

Odalen Gul 116
CMYK: c0 - m14 - y100 - k0
RGB: 255 - 214 - 0
PMS: 116 C

Odalen Lysgul
CMYK: c0 - m0 - y30 - k0
RGB: 255 - 249 - 199
PMS: 607 C
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Farger, bruksområder

Odalen Urban
Hovedfarge.
Hovedfargen i profilen, også primær logofarge.
Fargen er spesialdefinert for Odalen.
Denne fargen egner seg godt i overskrifter og skal  
brukes ofte og mye.

Odalen Blå 1–4
Odalen Grønn 1–4
Odalen Lilla 1–4
Profilfargene.
Disse fargetonene, spesielt de lyse, har sin inspirasjon  
fra Kåre Tveters bilder. Disse fargene skal brukes  
i fargeflater og tekster.
Fargene er også viktige i alle foto, der de skal være diskret 
til stede i f.eks. sminke, noe klær, smykker eller lignende.

Odalen Varmrød 001
Odalen Gul 116
Kommunevåpnets farger.
Dette er Sør-Odal kommunes heraldiske farger.
Fargene skal kun brukes i kommunevåpnet.
Ved helt spesielle tilfeller kan kommunevåpenets  
farger benyttes til andre behov, etter nærmere avtale 
med profilansvarlig i kommunen.

Odalen Lysgul
Støttefarge.
Fargen brukes primært i annonser og PowerPoint  
for å markere kommunens adresse og eventuelt 
virksomhetsområde. Fargen brukes i sammenheng 
med kommunevåpnet.

Odalen Blå 4
CMYK: c40 - m0 - y5 - k5
RGB: 158 - 210 - 227
PMS: 304 C

Odalen Blå 3
CMYK: c25 - m0 - y5 - k5
RGB: 194 - 224 - 232
PMS: 628 C

Odalen Blå 2
CMYK: c15 - m0 - y3 - k5
RGB: 216 - 233 - 237
PMS: 7457 C

Odalen Blå 1
CMYK: c10 - m0 - y0 -k3
RGB: 229 - 241 - 247
PMS: 642 C

Odalen Grønn 4
CMYK: c30 - m0 - y25 - k5
RGB: 186 - 216 - 196
PMS: 344 C

Odalen Grønn 3
CMYK: c15 - m0 - y15 - k5
RGB: 217 - 231 - 217
PMS: 5665 C

Odalen Grønn 2
CMYK: c10 - m0 - y8 - k4
RGB: 227 - 236 - 230
PMS: 5595 C

Odalen Grønn 1
CMYK: c5 - m0 - y5 - k2
RGB: 242 - 246 - 242
PMS: 621 C

Odalen Lilla 4
CMYK: c18 - m39 - y0 - k0
RGB: 212 - 173 - 206
PMS: 7438 C

Odalen Lilla 3
CMYK: c15 - m25 - y0 - k0
RGB: 220 - 201 - 224
PMS: 7437 C

Odalen Lilla 2
CMYK: c8 - m18 - y0 - k0
RGB: 235 - 218 - 234
PMS: 531 C

Odalen Lilla 1
CMYK: c5 - m10 - y0 - k0
RGB: 243 - 234 - 243
PMS: 7436 C

Odalen Urban
CMYK: c45 - m0 - y10 - k45
RGB: 97 - 150 - 150
Spesialfarge: Novaspot Sør-Odal
Fargeleverandør: Flint Group

Odalen Urban Digital
Kun for bruk på mindre flater 
som liten tekst og streker.
RGB: 27 - 98 - 115

Odalen Varmrød 001
CMYK: c0 - m94 - y78 - k0
RGB: 228 - 36 - 53
PMS: 185 C

Odalen Gul 116
CMYK: c0 - m14 - y100 - k0
RGB: 255 - 214 - 0
PMS: 116 C

Odalen Lysgul
CMYK: c0 - m0 - y30 - k0
RGB: 255 - 249 - 199
PMS: 607 C
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Skrifttype, Serifa

Skrifttypen (fonten) Serifa er valgt fordi den med  
sine stramme, men likevel myke og runde bokstaver  
underbygger det etterlatte inntrykket vår  
kommunikasjonsplattform beskriver:

Omgjengelighet

Livsglede

Muligheter

Skapende

Handlekraftig

Fontens lesbarhet er god, og kontraster mellom bokstaver 
og tegn har tatt hensyn til Universell utforming.

Av hensyn til lesbarhet anbefales ikke bruk av kun  
VERSALER og ha en begrenset bruk av Italic (kursiv).  
Uthevelser bør skje med Bold (halvfet). 
Enkeltord, som henvisninger, kan settes opp i Italic.

For tydelig og helhetlig visuell kommunikasjon skal Serifa 
benyttes i alt materiell kommunen står som avsender av. 
For unntak, se side 17.

Det er kun med skrifttypen Serifa det tillates lek i titler.
Se side 18.

Serifa Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

0123456789 @ & % ? 

ABCDEFGHIjKLMNOPqRSTUVwXYzæØå

Serifa Light Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

0123456789 @ & % ? 

abcdefgHIjKLmnoPqrStuvwxyzæøå

Serifa Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

0123456789 @ & % ? 

abcdefghijklmnOpqRStuvwxyzæøå

Serifa Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

0123456789 @ & % ? 

abcdefghIjklmnopqrStuvwxyzæøå

Serifa Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

0123456789 @ & % ? 

aBcDEfGhIjKLmnOPqrSTUVwxyzæøå

Serifa Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

0123456789 @ & % ? 

aBcdefghijklmnopqrStuvwxyzæøå
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Rockwell Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

0123456789 @ & % ? 

aBcdefghijklmnopqRstuvwxyzæøå

Skrifttyper, alternativ 

Gjelder for all intern bruk og elektronisk publisering,  
herunder hjemmesider og powerpoint.

I all brevskriving med kommunen som avsender benyttes 
skriften Arial/Helvetica, hvis Serifa ikke er tilgjengelig.
(Se side xx for designeksempel.)

Til presentasjoner som Power Point og digitale medier, 
herunder hjemmesider bør skrifttypen (fonten) Rockwell 
benyttes som erstatningsfont når Serifa ikke er tilgjengelig.
Arial/Helvetica tillates også.

Generelt anbefales det å bruke Rockwell i titler, og  
ellers så langt som praktisk mulig, når du ikke har  
Serifa tilgjengelig. 

På hjemmesider brukes følgende regler for fonter:
titler:
Rockwell, Helvetica, Arial, sans-serif
brødtekst:
Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif

Av hensyn til lesbarhet anbefales ikke bruk av kun  
VERSALER og begrens bruken av Italic (kursiv).  
Uthevelser bør skje med Bold (halvfet). 
Enkeltord, som henvisninger, kan settes opp i Italic.

Skal det «lekes» med skrift i tittelbruk er det kun Serifa  
som kan brukes, og i henhold til beskrivelse på side 18.

Verdana
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789 @ & % ? 
abcdefghijklmnopqrstuVwxyzæøå

Helvetica
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789 @ & % ? 
abcdefgHijklmnopqrstuvwxyzæøå

Rockwell Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

0123456789 @ & % ? 

abcdefghijklmnopqRstuvwxyzæøå

Verdana Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789 @ & % ? 
aBcdefghijklmnopqrstuVwxyzæøå

Helvetica Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789 @ & % ? 
aBcdefgHijklmnopqrstuvwxyzæøå
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Ordbank Odalen med lekende tittelbruk

Sør-Odal kommune har ikke ett slagord – vi har sju slagtitler! 
Det er laget en ordbank med sju ord som er hentet, eller  
inspirert, fra Sør-Odal kommunes kommunikasjonsplattform.

Ordene brukes i så stor utstrekning som mulig. Bruk 
gjerne flere av disse ordene i samme annonse, nettside,  
film, brosjyre eller lignende. Ordene kan også brukes i vanlig 
tekst, ikke kun som titler, der det er hensiktsmessig.

De sju slagtitlene:
Overrasker
Nærmere
Muligheter
Utvikling
Yrende
Vilje
Stolthet

I utgangspunktet skal det ikke lages fler varianter av  
slagtitler, vi ønsker å begrense det til disse sju for å  
få et helhetlig inntrykk av ordbruken.

Visuell utforming av titler:
Eksemplene til høyre viser at det er tillatt  å variere  
tykkelsen på skrifttypene for å få fram en skapende  
og lekende følelse i tittelbruken. Dette er i henhold til  
kommunikasjonsplattformen slik Sør-Odal kommune vil 
gjenkjennes.

Det er ikke tillatt med ulik skriftstørrelse (punktstørrelse)  
i ett og samme ord.

Eksemplene til høyre viser at her er det mange muligheter  
til  å skape variasjon. Titlene kan gis alle farger som  
profilmanualen tillater, og hvordan du velger å vektlegge  
de ulike bokstavene er fritt opp til designeren.

yrende!
muligheter!
overrasker!
nærmere!
Utvikling!
vilje!
Stolthet!
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Profilelement: Urban kvadrat

Det er utviklet et eget mønster som er med på å få fram det 
urbane i profilen. 

Urbant assosieres først og fremst med byer. 
Byer består av kvartaler og hus som danner enten 
kvadratiske eller rektangulære mønster når man ser 
dem ovenfra eller som kart. Mønsteret henter ut disse 
elementene og benyttes som et visuelt element i profilen.

Mønsteret finnes i to versjoner, en for fargebruk 
og en for sort/hvit-bruk. Sort/hvit-utgaven brukes kun i 
1-farge trykk, primært i avisannonsering.  

Mønsteret kan brukes som bakgrunner eller 
som selvstendige flater. Mønsteret kan legges
inn på bilder ved å bruke transparentfunksjon 
(f.eks. i Indesign: Opacity: 70 %).

Det er tillatt å endre metningen i mønsteret med 
maksimum 30 % (i InDesign: Opacity 70 %). Lysere enn 
dette kan ikke anbefales, da flere av tonene vil forsvinne.

Mønsterets utsnitt tilpasses de tilgjengelige flater.
Behold ca én fjerdedel av et kvadrat, slik at små fliser
kan unngås.

Mønsteret bør brukes i 100 % størrelse, hvis det skal 
skaleres må skaleringen være proposjonal. Vi anbefaler at 
det skaleres ned inntil 50 % og opptil maksimum 200 %.
Her må det gjøres skjønnsmessige vurderinger, er du i tvil 
kontakt kommunens profilansvarlige.
Mønsteret kan roteres 90 ° og speilvendes, ved behov.

Mønsteret skal ikke endres. Det er ikke tillatt å endre 
på fargene, eller lage nye mønstre med andre forhold 
mellom kvadratene. 
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Pro lbyggende foto

De pro lbyggende fotos er det sterkeste middel for
å oppnå urban som etterlatt inntryk.

Moderne stiluttrykk i sentrum, i skogen, i aktivitet,
på scenen osv.

Livsstilsbilder
Vise følelser og stemninger mer enn tjenestetilbudet.

All bruk av foto skal alltid krediteres slik:
Foto: GANDALF/Ricardofoto.no

Fotograf: Richard K. j ohansen
Stylist: Lone Heleén Berg
Fotokoordinator: Mette Bonsak, Sør-Odal kommune
Fotobrief: Gandalf Kommunikasjon

Locations er steder i Sør-Odalen, gjerne steder folk
kan kjenne igjen. Modellene på bildene er personer
som er innbyggere i Odalen.

Urban, personfokusert stil:
Det er valgt en fotostil som henter sitt uttrykk fra den
unge, tildels motebevisste livsstilen. Gjerne mørke ater
og teksturer, men ikke et dystert uttrykk.
Det skal benyttes lokale mennesker fra Sør-Odal.
Menneskene skal sminkes og klær skal tilpasses det
uttrykk vi ønsker. Til dette må det brukes stylist.
Det skal være mennesker i ere aldersgrupper og stilarter,
men hoveduttrykket skal være urbanitet.
Bildene skal lyssettes og menneskene skal posere.
Bildene skal ikke være «i forbi-farten».
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gi form!
på følgende sider gis det ulike 
designeksempler til  
inspirasjon og etterfølgelse.



Tittel

Tekst
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n æ rm  e re!
Bus, unt di nit et mos sectectiae sam es nihil imodis ipid
que vita as debis eumquist res nonsedit volorpo receper
ibuscim ant et esti nus dolorit porume pora qui of ctor sim
fugias explibus dessi aut aligentotata dit qui ute enitatur?
q uisimus et modit estia quo molectem. d ae plitiam,
soluptis moluptas nonserum quae laut occab int unditib.

stinci tatiandi dolupta sperumqui alit velenimendit ent que por -
rore lat perroresto quo consendis dolorrovidel ius iuntius poria vit
odit, eaqui ipsandu cipsae endipident, que ipicto moluptat.
u dam quas estem voluptatest aut laborerum ide nonescit assimo
essimus quis aut ut quo moloristo con reruptatios eos expelic ide -
leste consendis untum dem velenda ntiosaperio magnis consero
of cil iquidi dolo te si corepel itiunt.
g item qui rem venis ius mos sim cum vendercid eserempe reseri
nobit unut undam la nimusam rae porrovit et eate doluptam illiqui
ut et ant, is aperi volupta dere re et et, corum, te omnimpe liquidi
tatistrum ab illaut alit, con por seque voloria voluptatiur?
p is pa num dolupta tecabore ra voluptatur, seque peratem arume



Tittel

Tekst
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muligheter!



Tittel

Tekst
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y r  e nde  !
Bus, unt di nit et mos sectectiae sam es nihil imodis ipid
que vita as debis eumquist res nonsedit volorpo receper
ibuscim ant et esti nus dolorit porume pora qui of ctor
sim fugias explibus dessi aut aligentotata dit qui ute
enitatur? q uisimus et modit estia quo molectem.
d ae plitiam, soluptis moluptas nonserum quae

stinci tatiandi dolupta sperumqui alit velenimendit ent que
porrore lat perroresto quo consendis dolorrovidel ius iuntius
poria vit odit, eaqui ipsandu cipsae endipident, que ipicto
moluptat. u dam quas estem voluptatest aut laborerum ide
nonescit assimo essimus quis aut ut quo moloristo con
reruptatios eos expelic ideleste consendis untum dem velenda
ntiosaperio magnis consero of cil iquidi dolo te si corepel
itiunt. g item qui rem venis ius mos sim cum vendercid
eserempe reseri nobit unut undam la nimusam rae porrovit et
eate doluptam illiqui ut et ant, is aperi volupta dere re et et,
corum, te omnimpe liquidi tatistrum ab illaut alit, con
por seque voloria voluptatiur? p is pa num dolupta tecabore
ra voluptatur, seque peratem arume
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Annonseeksempel

Med bevisst bruk av de forskjellige pro lelementene kan
vi lage ulike virkemidler som kommuniserer slik vi ønsker
Sør-Odal kommune skal framstå.

Her er et eksempel på annonse hvor vi lar bildet få størst
fokus, men det er også tydelige avsendere.

Barnehageplass Pereptiu menducienis pedis simus. Uciis poreper umquunt
lam rem earum fugiassi sum nit prestist, sequibus rerit, sum expedis unt. Et,
soluptatur? q uis quam, od qui ommodipsa praerfera cusda vellorit ad mi, cores
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Annonseeksempel

Med bevisst bruk av de forskjellige pro lelementene kan
vi lage ulike virkemidler som kommuniserer slik vi ønsker
Sør-Odal kommune skal framstå.

Her er et eksempel på annonse hvor vi lar tittelen få størst
fokus og i fargesamspill med bildet. Avsender er tydelig
markert.

Barnehageplass Pereptiu menducienis pedis simus. Uciis poreper umquunt
lam rem earum fugiassi sum nit prestist, sequibus rerit, sum expedis unt. Et,
soluptatur? q uis quam, od qui ommodipsa praerfera cusda vellorit ad mi, cores

y r  e nde !
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Annonseeksempel

Med bevisst bruk av de forskjellige pro lelementene kan
vi lage ulike virkemidler som kommuniserer slik vi ønsker
Sør-Odal kommune skal framstå.

Her er et eksempel på annonse hvor vi lar Logo Odalen få
størst fokus og i samspill med bildet, teksten under bilder
får en god oppmerksomhet, kommunevåpenet med
navnetrekk står som tydelig avsender.

Utv  i kl  i ng! Pereptiu menducienis pedis simus. Uciis poreper
umquunt lam rem earum fugiassi sum nit prestist, sequibus rerit, sum expedis
unt. Et, soluptatur? q uis quam, od qui ipsa praerfera cusda vellorit ad mi, cores.
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Annonser

All annonsering der den administrative kommunen er
avsender skal følge det faste maloppsettet vist til høyre.

Formatet på annonsen vil kunne variere, det er da viktig
å følge grunnprinsippene som maloppsettet legger opp til.

For detaljert beskrivelse, se side 31.

Byggesaksbehandler
n ærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Roar e . y ri på
telefon 62 96 64 50, e-post roar.yri@sor-odal.kommune.no eller avd.ing. m orten a ndreassen
på telefon 62 96 64 54, e-post morten.andreassen@sor-odal.kommune.no. d u kan også se
ledige stillinger på www.sor-odal.kommune.no.

Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 09/106. Søknadsfrist er 10. februar 2009.
Sør-Odal kommune bruker elektroniske søknadsskjema. Noter arkivsaksnummeret og gå inn på
www. min.e-kommune.no/sor-odal_kommune. Eventuell papirsøknad med CV sendes i post.

Byggesaksbehandler
n ærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Roar e . y ri på
telefon 62 96 64 50, e-post roar.yri@sor-odal.kommune.no eller avd.ing. m orten a ndreassen
på telefon 62 96 64 54, e-post morten.andreassen@sor-odal.kommune.no. d u kan også se
ledige stillinger på www.sor-odal.kommune.no.

Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 09/106. Søknadsfrist er 10. februar 2009.
Sør-Odal kommune bruker elektroniske søknadsskjema. Noter arkivsaksnummeret og gå inn på
www. min.e-kommune.no/sor-odal_kommune. Eventuell papirsøknad med CV sendes i post.

Sør-Odal kommune, t eknikk og næring
p ostuttak, 2100 Skarnes. www.sor-odal-kommune.no

Sør-Odal kommune, t eknikk og næring
p ostuttak, 2100 Skarnes. www.sor-odal-kommune.no
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Byggesaksbehandler
n ærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Roar e . y ri på
telefon 62 96 64 50, e-post roar.yri@sor-odal.kommune.no eller avd.ing. m orten a ndreassen
på telefon 62 96 64 54, e-post morten.andreassen@sor-odal.kommune.no. d u kan også se
ledige stillinger på www.sor-odal.kommune.no.

Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 09/106. Søknadsfrist er 10. februar 2009.
Sør-Odal kommune bruker elektroniske søknadsskjema. Noter arkivsaksnummeret og gå inn på
www. min.e-kommune.no/sor-odal_kommune. Eventuell papirsøknad med CV sendes i post.

Sør-Odal kommune, t eknikk og næring
p ostuttak, 2100 Skarnes. www.sor-odal-kommune.no

Stillingsannonse, mal

Her vises en detaljert malbeskrivelse for oppsett
av annonser der den administrative kommunen er
avsender. Det er laget ferdig mal i InDesign som nnes
på xxxxxx. Oppbyggingen gjelder for annonser både i
farger og sort/hvitt.

Kommentar vedrørende større annonser:
Ved større annonser (ca A5 og oppover) vil det være
naturlig å ha større avstand til rammen eller papirkant
(hvis annonsen er utfallende. Da gjelder minimums-
avstanden med et halvt kommunevåpen (se side xx).

Logo Odalen plasseres på linje
med spissen i kommunevåpenet.

Margforholdet bestemmes av
kommunevåpenets midtakse
og avstanden til rammen.

Virksomhetsområdet plasseres
i adressefeltet.
Serifa Roman, størrelse 7 punkt/8,5.

Adressefelt har samme
høyde som kommune-
våpenet.
Farge: 30 % yellow.
Sort/hvit-trykk: Hvitt
felt

Kommunevåpenets midtakse
bestemmer margforhold for
objekter plassert under.

Kommunevåpenet plasseres
med 3 mm avstand fra rammen.
NB! For større annonser,
se egen kommentar.

Tittel settes i Serifa Roman,
størrelse 14 punkt/17.
Farge: Odalen Urban

Tekst settes i Serifa Roman,
størrelse 7 punkt/8,5.

Mønster, i henhold til
beskrivelsen i manualen.

Mellomrom
6 mm.

Sort linje, 0,5 punkt
skal ligge rundt hele
annonsen.

Tekst settes i Serifa Light,
størrelse 7 punkt/8,5.
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Visittkort, mal

Sør-Odal kommunes visittkort er 2-sidige.
Se maloppsett til høyre.
Maldokumenter laget i InDesign nnes på xxxxxxxx.

Det er laget en alternativ bakside, der det åpnes for å
bruke pro lbilder. Det er fritt valg mellom bakside 1
eller bakside 2.

Papirkvalitet:

Det er ikke tillatt å gjøre endringer i maloppsettet.
Med mange ulike behov i en så stor organisasjon som
Sør-Odal kommune kan det oppstå tilfeller der malen og
behovet ikke stemmer overens, kontakt da pro lanvarlig
i kommunen.

Sør-Odal kommune n avn n avnesen
Servicekontoret Tittel/funksjon
Postuttak Direktetelefon: 62 96 00 00
2100 Skarnes Mobiltelefon: 99 00 00 00
Telefon: 62 96 64 00 navn.navnesen@sor-odal.kommune.no
Telefaks: 62 96 64 95
www.sor-odal.kommune.no

Forsiden

Bakside 1

Bakside 2
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Konvolutter

Her er eksempler på konvoluttdesign.
Ved produksjon av konvolutter skal de ferdig
oppsatte konvoluttmalene brukes.

Malene nnes på XXXXXXXXXXXX

Eksemplene viser forminskede utgaver av
konvoluttypene E65 og C5.

Papirkvalitet:

Postuttak, 2100 Skarnes

Postuttak, 2100 Skarnes
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Brevark, mal

Her er eksempler på brevarkdesign.
Ved produksjon av brevark skal de ferdig
oppsatte brevarkmalene brukes.

Malene nnes på XXXXXXXXXXXX

IT-avdelingen har laget brevmaler i w ord, med de
ulike virksomhetsområder eller enhetsbeskrivelse.
Disse nnes på xxxxxx .

Eksemplet viser forminsket utgaver av
brevarket A4.

Papirkvalitet:

Sør-Odal kommune
Servicetorget
Postuttak
2100 Skarnes
Telefon: 62 96 64 00
Telefaks: 62 96 64 95
postmottak@sor-odal.kommune.no
www.sor-odal.kommune.no
Org.nr. 964 947 716 MVA

deres ref. vår ref. sted/dato:
09/424-2/fe-064/mbo skarnes, 11. 02. 2009

navn navnesen
adresse 00
2100 skarnes

brevets tittel

sunt, omniendelita quid mintorrum imin non rehendi ium veliquia volende ndebis dolupitat apitis
experspiet esci blatempos aligniae. luptae vellab in et fuga. nequis qui solupta corenihil
magnatenis ipiciet officaborem exerios qui quate voles et fuga. piet experfero volupta quatest,
atinis quatia doluptas eturi con ex etur reribus modi optis nem volessi ullaborios as alit, to dipicil
lestibus, officiuntem ipsandel ium fuga. ut imos et voluptat voluptis sus et harum resto offic te
porenis ad mo voles assint volum evelit as maionserovid magniment.

enit molum res nonseque ped ut quiam, aliquatur?
paria nitam quatur siti cum quia similit iureprae officabor simusaped quataquis adionseque
quiatiaecto conseque voluptatur rem facepro volorescil ius sum il ius, si blaut laut es pra si
voluptatur remquam, utemoluptium audipsus evendis volore net re sit oditati nctur?
acerum alitiatio. ut omniaep eratius sam quam dolestibus volut lacessim ipitis pe
natisquod unt moluptur, voluptat.

por modi dolupta ecuptatecti accaepe disqui coratenimus, con consequide nos estiis si optat.
et, int labo. ut ex expe officie niendem faciis eaquisto comnis accaboris aute voluptatius earum
fugia sum ium ipsam que is modisit endant. bis magnien ditatum fugiatem. otati aped minus eum
alit optaspel ipsum fuga. et vel inti volorem et voluptur sam verchite provit fuga. cabo. nemperi
oreiur? ketus quiasimodita dolorenis ulluptate dem aditam que volorernat quat. ant voleni ut
venis et lant aborro officil luptatur, optas esequasimi, quideli ciuntium hariam ipid minci omni
doluptae am ratur sunti simolore con est, qui aboritincim quia veliquia pelest quuntius ma as
renit landae consere ruptatiis esciatem si dolendic toruptatur? icitium enimus.

em voluptat. udandescitat andaeperae vendelique laut ex entum eostis sequo iliberatem
facculloraes qui non comnis pa volores sincitatum sinctas aut que nost, apis erae velit dolecti
dolorum uta dunturis ero temporemquam fuga. itatium, cus, susdam etus as aceatem nonsed
maxim lit harisi volores excerem. cest laccus es consedi gendisit atis numet officia eptatur?
fugitiore preptam apid molut maximus ea illaboribus noneseque sintio. sed quiatur abor
moloreptas aceris qui reicien ditibus.

med hilsen

mette bonsak
enhetsleder servicetorget
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Powerpoint, mal

For alle presentasjoner skal
PowerPointmalene som nnes på
xxxxxxxxxx benyttes.

Mal 1: Uten virksomhetsområde
Mal 2: Klargjort for virksomhetsområde

Endring av malene er ikke tillatt.

Virksomhetsområde/enhet skal
være plassert i det gule feltet nederst.
Er det ikke behov for tekst i feltet,
utgår hele feltet.

Skrifttypen i presentasjonen skal være
Rockwell (se side 17).

I hovedsak skal all tekst settes i fargen
Odalen Urban (se side 7).

For gra kk ler og tabeller skal
pro lfargene benyttes (se side 7).
Det er ikke tillatt å bruke andre farger.

t ittel

• Punkt

v irksomhetsområde/enhet
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Logo i 3D

Det oppfordres til å bruke logoen i omgivelsene. 
Kanskje i bymiljøet i Skarnes sentrum? Kanskje plassert  
på et jorde, eller inne i skogen? 

Eksemplene til høyre er ssmå modeller av hvordan logoen 
kan settes opp i slike sammenheng.

Når logoen har behov for belysning kan det åpnes for å 
bruke ulikt farget lys i henhold til denne profilmanualen.

Når logoen gjenskapes, må designeren passe på at  
lesbarheten opprettholdes, og spesielt mellomrommet 
som tegner opp bokstaven L opprettholdes. 

Endringer kan kun gjøres i forståelse med profilansvarlig  
i kommunen, i samarbeid med profesjonelle designere  
og i samråd med Gandalf Kommunikasjon.
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Skammekroken

Noen ting er bare ikke lov. Samme hvor god hensikten kan være.  
Det som vises her til høyre skal aldri gjenta seg.

1) Ikke sett kun kommunevåpnet og Logo Odalen sammen.
 Kommunevåpnet + navnetrekket skal alltid stå sammen.
 
2) Logo Odalen skal ikke være rød, rosa eller andre farger.
 Tillatte farger: Spesialfargen Odalen Urban, sort og hvit.

3) Trangt? Aldri skalér logoen upropsjonalt. Aldri!
 Oppretthold de nøyaktige, geometriske proposjonene i bokstavene.

4) God plass? Aldri skalér logoen upropsjonalt. Aldri!
 Oppretthold de nøyaktige, geometriske proposjonene i bokstavene.

5) Farger er morsomt, men spar litt på effektene.
 Tillatte farger: Spesialfargen Odalen Urban, sort og hvit.

6) Ikke juster på mellomrommet mellom bokstavene.
 Logo Odalen bygger på det optiske spillet mellom lyse og mørke 
 flater. Ved å endre på forholdet mellom bokstavene oppstår  
 utilsiktede effekter. 

7) Nei!

hvis du er usikker på bruken av profilmanualen,
kontakt profilansvarlig i Sør-Odal kommune.

kontaktperson:
Profilansvarlig i Sør-Odal kommune er
Mette Bonsak
Telefon: 62 96 64 00 eller 97 04 71 15
Mette.Bonsak@sor-odal.kommune.no


