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Distriktssenteret er ei offentleg verksemd som jobbar for å styrke kommunar og 
regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.
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01 | Logo

LOGO

Brukes der det et mest hensikts-
messig iforhold til format 
størrelse og lignende.

Negativ variant brukes når 
hovedlogo ikke fungerer 
optimalt.

Ensfarget logo i grå eller hvit 
benyttes dersom farger ikke 
er mulig.



AVSTAND OG LUFT:

For at logoen skal komme til 
sin rett, og se best mulig ut, 
er det viktig at den har nok 
luft omkring seg.

Distriktssenterets logo skal 
derfor alltid ha det som til-
svarer hele D-ens høyde 
– rundt hele logoen –
som minimum avstand til
nærmeste objekt.

01 | Logo
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01 | Logo

RIKTIG  BRUK  AV  LOGO:

Her er vises noen eksempler
på hvordan logoen ikke skal 
brukes.

- Logoen må aldri strekkes,
hverken i bredden eller i 
høyden

- God kontrast til bakgrunnen
er viktig

- Sørg alltid for å ha logoen i
riktig oppløsning

- Hvis logoen skal plasseres
på et foto, legges den
på et rolig område
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HOVEDFARGE

TILLEGGSFARGER

Distriktssenterets profil 
har to hovedfarger og to 
tilleggsfarger.

Fargekodene er oppgitt
i nærmeste Pantone-farge
samt koder ihht til Pantones
fargekart.

# på hovedfargene er justert 
litt mørkere med tanke på 
universell utforming.

01 | Farger

C:0 M:80 :Y:100 K:0
R:221 G:72 B:20
#: DD4814
PMS: 1665C

Tint +40% K:
C:0 M:80 :Y:100 K:40
R:138 G:52 B:0
#: A33F1F
PMS: 1675C

C: 100 M: 5 Y: 61 K: 26
R: 0 G: 123 B: 105
#: 007B69
PMS: 3295C

Tint +40% K:
C: 100 M: 5 Y: 61 K: 66
R: 0 G: 72 B: 61
#: 005D55
PMS: 3292C

C:0 M:14 :Y:100 K:0
R:254 G:203 B:0
#: FECB00
PMS: 116C

Tint +40% K:
C:0 M:14 :Y:100 K:40
R:166 G:148 B:0
#: AE9A00
PMS: 104C

C: 44 M: 34 Y: 22 K: 78
R: 77 G: 79 B: 83
#: 4D4F53
PMS: cool grey 11

Tint 20%:
C: 8 M: 5 Y: 6 K: 16
R: 201 G: 202 B: 200
#: C9CAC8
PMS: cool grey 3
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DISTRIKTSENTERET
Primærfont

ALLER

Hei.
Hallo.
Velkommen til
Distriktssenteret

styrke  kommunar

Abc
Cipiene as venis do-
luptatem exerunt ibustion 
cus pro explige nditasp ers-
peribus solupta proIllecupis 
as assitaere, ipitius as inim-
porepe qui optatiumqui 
nimendebit hillectotat prat 
vellitae. Nam faccum fuga. 
Nam eos maximet uremped 
ut es a peratem volorestiant 
latur seque liqui si iunt, vi-

Cipiene as venis do-
luptatem exerunt ibustion 
cus pro explige nditasp ers-
peribus solupta proIllecupis 
as assitaere, ipitius as inim-
porepe qui optatiumqui 
nimendebit hillectotat prat 
vellitae. Nam faccum fuga. 
Nam eos maximet uremped 
ut es a peratem volorestiant 
latur seque liqui si iunt, vi-
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POLITIKK

FORSKNING

LOKALSAMFUNN

KUNNSKAP

DISTRIKTSENTERET
Sekundærfont

VERDANA

hei.

Hallo.

Velkommen til

Distriktssenteret Abc

Hairline
Ultralight

Light
Regular

Semi Bold
Bold

Extra Bold
Black
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03 | Typografi

Distriktssenterets hovedfont 
er sans serif-familien Aller – 
som ble laget i 2008 for 
Danish School for Media and 
Journalism.

365

POLITIKK

FORSKNING

LOKALSAMFUNN

KUNNSKAP



Distriktssenterets tilleggsfont 
er Roboto Serif Thin. Denne 
finnes på https://fonts.google.
com/specimen/Roboto+Slab

Denne skal kun brukes som 
overskriftfont i eksempelvis 
temahefter.

Aller og Roboto benyttes 
alltid i profesjonell grafisk 
produksjon. 

Dersom disse fontene ikke er 
tilg jengelige til kontorbruk
kan de erstattes av standard-
skriften Calibri.

03 | Typografi

a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z æ ø å

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z æ ø å

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
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04 | Infografikk

Egen infografikk og ikoner er 
designet spesielt til Distrikts-
senteret. 

Grafikken brukes strategisk, 
for å tydeligg jøre og forsterke 
budskap. 

Bruken av infografikk og 
ikoner, kan bidra til å 
kommunisere f.eks rutiner, 
arbeidsmetodikk og resultater.

Befolkningsvekst uansett 
Ville hatt positiv befolk-
ningsvekst også uten 
positiv nettoinnvandring. 

Reddet av innvandringen 
Ville hatt nedgang i folke-
tallet uten positiv netto-
innvandring.

Nedgang i folketallet 
Nedgang kan skyldes 
flere årsaker enn for 
liten innvandring.

Figuren viser endringer i 
folkemengde 2011- 2016.
Kilde: SSB 

Utfordringer
Ferferum non rerit, 
nisto dem rerspis 
et ad quoditate 
prae pe vide quam 
ditius, estio. Ga. 
Aque res volupta 
tescias volendi 
tasperro et excero 
bea aspelec uptas-
sitem secullabore 
ipsaercium quunt

Ressurser

Arbeidsmåter

Podukter/
Tjenester

Brukereffekter

Samfunnseffekter
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05 | Bildebruk

Distriktsenteret bruker et 
blandet bildeuttrykk – en 
miks mellom illustrasjonsfoto 
og dokumenteriske bilder fra 
Distriktssenterets eget 
billedarkiv. 

Felles for begge er at de skal 
ha høy kvalitet, tidsriktig 
uttrykk og god oppløsning. 
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06 | Hefte

Eksempel på profilbruk 
i temahefte.
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