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Innhold

Hvordan bruke
skiltprogrammet?

Ringsaker kommune skiltprogram

Det er laget et skiltprogram for utvendig og innvendig
skilting av bygg og publikumsanlegg for bruk i Ringsaker
kommune. Programmet er samlet i denne håndboka, og gir
en enhetlig, funksjonell og gjenkjennelig identitet som skal
brukes ved all skilting på og i kommunale bygg. Skiltprogrammet gjør det lettere for alle brukere av byggene å finne
frem og samtidig sørge for at de kommunale tjenestene er
tilgjengelige for alle.

3

Kommunevåpen
og navnetrekk
Om logoen

Kommunens logo er en fast komposisjon
med kommunevåpenet til venstre og navnetrekket til høyre. Dette gir en stabil og gjenkjennelig kommunikasjon som opptrer likt i
alle kanaler og i alle størrelser.
Rødt brukes i våpenet og på navnetrekket.
Dette skaper en hamonisk helhet og en
kraftfull logo.
Ringsaker kommune er et langt navn. Ved
å sette navnet på to linjer blir logoen mer
kompakt og enklere å plassere.
Ved å benytte kun en farge i logo gjør man
både produksjon og gjengivelse enklere og
mer økonomisk.

Kommunevåpen og navnetrekk / logo

Ringsaker kommune skiltprogram

Ringsakers logo består av et kommunevåpen
og et navnetrekk.
Disse er uatskillelige, og skal ikke separeres
fra hverandre, unntatt i spesielle tilfeller der
kommunen er en opplagt avsender.
Avstanden og forholdet mellom kommunevåpen
og navnetrekk er konstant og uforanderlig.
Det er viktig at logoen er lesbar i alle størrelser.
Minimum bredde: 25 mm.
Logoen står, såfremt det er mulig, alltid i rødt
(100M og 100Y).

Logoen skal alltid omgis av tilstrekkelig luft.
Rommet rundt logoen skal minst tilsvare en
høyden av R i navnetrekket.

25 mm

VÅPEN

NAVNETREKK
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Kommunevåpen og navnetrekk / logo

Kommunevåpenet er kommunens identifikasjonsmerke og tilhører Ringsaker kommune som
organisasjon. Kommunevåpenet skal brukes ved
skilting av bygninger utvendig og innvendig ved
behov.
I tilfeller der rødt ikke har tilstrekkelig kontrast
til bakgrunnen pga farge eller struktur, kan skiltet lages i sort eller hvitt for å sikre lesbarheten.
Logoen skal alltid omgis av tilstrekkelig luft.
Rommet rundt logoen skal minst tilsvare en
høyden av R i navnetrekket.

Ringsaker kommune skiltprogram

6

Ringsaker kommune skiltprogram

Fasadeskilt
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Ringsakers logo består av et kommunevåpen og et navnetrekk. Disse er uatskillelige, og
skal ikke separeres fra hverandre, unntatt i spesielle tilfeller der kommunen er en opplagt
avsender. Dette gjelder bl.a i kommunale bygg som skoler o.l.
Kommunevåpenet er kommunens identifikasjonsmerke og tilhører Ringsaker kommune som
organisasjon. Det skal være enkelt å gjenkjenne et kommunalt bygg, og profileringen bør
være lik.
Den kommunale skiltingen har tre nivåer (se under).

NIVÅ 1

DEMENSENHETEN

NIVÅ 2

LANDBRUKSKONTORET

NIVÅ 3

Mørkved skole
Campton

Mørkved skole

NIVÅ 1 Ringsaker kommunes logo som skilt

Ringsaker kommune skiltprogram

Logoen til Ringsaker kommune brukes i én
farge, fortrinnsvis i rødt. Det må likevel alltid
tas hensyn til bakgrunnsmateriale og -farge.
Dersom rødt navnetrekk ikke gir tilstrekkelig
kontrast og lesbarhet mot bakgrunnen, kan
dette settes i hvitt. Elgen skal aldri stanses ut,
men alltid stå i dekkende hvitt.

HUSK!

Materialbruken avhenger av fasademateriale, men fortinnsvis skal formen og bokstavene freses ut i lakkert aluminium, evt.
akryl, og festes til fasaden med avstandsstykker/pigg.
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NIVÅ 2 Ringsaker kommunes logo + seksjon

Ved skilting av kommunale bygg kan Ringsaker
kommunes logo settes sammen med navnet på
den aktuelle seksjonen/enheten. Det er utarbeidet et regelverk for hvordan denne sammenstillingen skal gjøres for å sikre lesbarhet og
kommunal tilknytning.

Ringsaker kommune skiltprogram
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DEMENSENHETEN
DEMENSENHETEN

LANDBRUKSKONTORET
LANDBRUKSKONTORET

OG EIENDOM
BYGG OG BYGG
EIENDOM

BARNEOG UNGDOMSVERN
BARNE- OG
UNGDOMSVERN

TEKNISK DRIFT
TEKNISK DRIFT

PP-TJENESTEN
PP-TJENESTEN

Seksjonens navn settes venstrejustert under
navnetrekket i fonten Campton light, med
sperring (tracking) på 10.
Materiell- og fargebruk er avhengig av plassering, bakgrunn og omgivelser, og må vurderes
individuelt.

NIVÅ 3 Våpenskjold + bygg/enhet

Når byggets innhold er viktigere for veifinningen
enn kommuneidentiteten, reduseres størrelsen
på kommunevåpenet, og byggets navn blir hovedfokus. Dette gjelder f.eks for skoler.Navnetrekket «Ringsaker kommune» i logoen erstattes
av navn på bygg/enhet på fortrinnsvis én linje,
i minuskler (små bokstaver) slik som navnetrekket i logoen. Våpenskjoldet skal alltid stå til
venstre. Navnet settes i Campton book. Fargen
på navnet skal være lik som i kommunevåpenet,
altså fortrinnsvis rødt der det er mulig. Elgen
skal alltid være i dekkende hvit.
I tilfeller der rødt ikke har tilstrekkelig kontrast
til bakgrunnen pga farge eller struktur, kan skiltet lages i sort eller hvitt for å sikre lesbarheten.
Skiltet skal alltid omgis av tilstrekkelig luft.
Størrelse på skilt må tilpasses byggets fasade/
fasadens størrelse, signaleffekt og leseavstand.
Plassering på bygningen avgjøres av situasjonen
og fasadens komposisjon.

HUSK!

Materialbruken avhenger av fasademateriale, men fortinnsvis skal formen
og bokstavene freses ut i lakkert stål,
aluminium eller akryl. Bokstavene settes
på pigg med god avstand til fasade,
LED-lys bak sikrer lesbarhet i mørket.

Ringsaker kommune skiltprogram

Mørkved skole
Campton book

Mørkved skole

minumum fritt areal/luft tilsvarende bredden på våpenskjoldet

Mørkved skole

Mørkved skole
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Gaupen skole
NIVÅ 3 Våpenskjold + enhet, eksempler

Ringsaker kommune skiltprogram
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Messenlia skole
Det er et mangfold av kommunale bygg i kommunen, og navnenes lengde varierer mye. Det
må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilken
løsning som fungerer best. Hvis navnet er for
langt for å settes på én linje, kan det settes på
to. Dersom to linjer ikke er tilstrekkelig, kan det
settes på tre, evt kan den generiske (beskrivende) betegnelsen i institisjonen settes i mindre
størrelse. Egennavnet skal alltid stå i samme
størrelse.
På denne og neste side vises eksempler på hvordan slike utfordringer kan løses.
Linjeavstand og størrelsesrelasjoner følger
samme system.

Fagerlund skole
Gaupen skole
Messenlia skole

Moelv ungdomsskole

Fagerlund skole
Moelv ungdomsskole
Gaupen skole
Furnes ungdomsskole
Messenlia skole
Nes ungdomsskole
Brumunddal
ungdomsskole
Moelv
ungdomsskole
Furnes ungdomsskole
Brøttum
barne- og
ungdomsskole

Nes ungdomsskole

Voksenpedagogisk senter

Logopedisenteret

Våpenskjold + enhet, eksempler

Voksenpedagogisk senter
Logopedisenteret
Helsestasjon
Logopedisenteret
Moelv
helsestasjon senter
Voksenpedagogisk
Helsestasjon for ungdom
Voksenpedagogisk
Moelv
kulturhussenter
Brumunddal

Logopedisenteret
Helsestasjon for ungdom
Brumunddal
Teatersalen
Voksenpedagogisk
senter
Brumunddal
bo- & aktivitetssenteri Brumunddal
Logopedisenteret

Brøttum
Helsestasjon
bo- & aktivitetssenter
for ungdom
Logopedisenteret
Brumunddal

Ringsaker kommune skiltprogram
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Ringsaker kommune skiltprogram

Typografi
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Ringsaker kommunes profilfonter er
Campton og Ingeborg. For å ivareta et
samlet uttrykk i Ringsaker kommunes
kommunikasjonsmateriell, er det nødvendig
med kontroll over hvilke typesnitt som
brukes til hva.
Som hovedregel skal Campton book brukes
til all skilting. Dette er en grotesk/sans-serif
skrifttype som baserer seg på geometriske
former. Den er svært tydelig og lesbar.
Fonter er lisensprodukter, og kan kjøpes her:
www.myfonts.com

Typografipalett

Ringsaker kommune skiltprogram

Campton
Av Rene Bieder, 2014
Campton er en enkel sans serif/grotesk
som er bygget opp av geometriske grunnformer, der målet er et nøytralt og ryddig,
men samtidig vennlig og sympatisk uttrykk.
Den har kvaliteter som moderne, arkitektonisk, kontemporær, tidløs, tydelig, lesbar.

Campton light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890?=)(/%$#”*&!§«»
Campton book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890?=)(/%$#”*&!§«»
Campton semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890?=)(/%$#”*&!§«»
Campton bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890?=)(/%$#”*&!§«»
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Ringsaker kommune skiltprogram

Fargepalett
Ringsaker kommunes identitet har to
hovedfarger, rød og grå. Hovedfargene
brukes i all kommunikasjon på øverste
kommunikasjonsnivå, herunder skilting.
TIPS!

FARGESYSTEMER

PANTONE - er bruk av spesialfarger. Det vil si at
hver farge er ferdigblandet og vil gi samme farge
hver gang. Denne brukes som utgangspunkt/
standard for profilfarger. Skiltprodusenter og tilsvarende kan med utgangspunkt i en Pantonefarge velge riktig farge til folie (Colorit), lakk (RAL)
osv, avhengig av materiale.

CMYK - er en prosentblanding av en eller flere av
fargene; cyan, magenta, gul og sort. Alle annonser
i uke- og dagspresse trykkes i CMYK eller sort.
CMYK (4 farger-, offset- eller digitaltrykk) er den
vanligste og rimeligste trykkemetoden.

RAL - fargesystem for metall-lakk
NCS (Natural Color System) er et fargesystem
som brukes til alle tyyper maling
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Fargepalett hovedfarger

HOVEDFARGE 1: RØD
Ringsaker kommunes første hovedfarge er rød.
Det er en innarbeidet farge i kommunesammenheng, Ringsakers kommunevåpen har alltid hatt
rødt som hovedfarge. Rødt har mange kvaliteter.
Det er en ren farge som er lett å gjenkjenne og
enkel å reprodusere.

100% magenta
100 % yellow

Ringsakerrød

Pantone 485

Folie: Colorit 963
Metall-lakk: RAL 3020
NCS S 1085-Y90R

HOVEDFARGE 2: GRÅ
Ringsaker kommunes andre hovedfarge er grå.
Det er en videreføring av sølvfargen som ble
brukt i første versjon av kommunevåpenet.
Grått brukes sammen med rødt på øverste
kommunikasjonsnivå der det er behov for det.
Gråfargen egner seg til tekst, og gir en god
balanse sammen med rødfargen. Grått utstråler
seriøsitet og troverdighet, og er en klassisk og
elegant farge.

20% sort

40% sort

60% sort

Pantone
Cool Gray 7

Pantone
Cool Gray 9

80% sort
Colorit 924
Pantone
Cool Gray 10

Gråfargen kan i skiltsammenhengmed fordel erstattes
av aluminium eller stål

Grå
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Ringsaker kommune skiltprogram

Veifinning
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Det er utarbeidet et veifinningssystem til bruk i kommunale bygninger. I kommunens ulike
bygg er det nødvendig å gi trafikkstyrende informasjon i forbindelse med ulike funksjoner.
Ved riktig bruk av innvendig skilting, gis gode muligheter for orientering i bygget for ulike
brukergrupper. Det er utarbeidet et sett piktogrammer. Disse er utformet for å stå godt til
hverandre, de skal være tydelige og lett å kjenne igjen, og skal støtte kommunens visuelle
identitet. Gode piktogrammer kan bidra til oversikt og erstatte plasskrevende informasjon.
For å sikre lesbarhet, må man ta hensyn til brukerens avstand til teksten. Ved skiltoversikter
der flere funksjoner er presentert, tar man utgangspunkt i at brukeren må kunne lese teksten
hvis hun/han står opptil 1,5 m unna. Ved markering på selve funksjonen (f.eks dør), eller der
veifinningsfunksjonen skal fungere fra avstand opptil 10 m, kan teksten med fordel fylle
flaten. Det skal likevel ikke være informasjon under 90 cm høyde fra gulv- eller bakkenivå.

Veifinning

Markeringen av viktige romfunksjoner i inngangspartier o.l kan legges vertikalt med leseretning oppover med pil, eller horisontalt der
det passer best. Fargen kan være i rødt, hvitt
eller grått, dette må vurderes i forhold til bakgrunnsfarge og omgivelser.
Henvisning til viktige romfunksjoner, som
resepsjon, administrasjon osv, kan gjøres som
vist på eksemplene.
Tekstlig markering kontra piktogrambruk:
Som hovedregel kan man si at jo mindre lesekyndig målgruppen er, jo større og mer omfattende bør piktogrambruken være.

Pilene bør freses ut i akryl med en dybde
på rundt 1-2 cm, festes på piggvinntil vegg
(uten avstand).
Markeringen på selve romfunksjonen kan
være hvit, eller grå folie rett på vegg,
eventuelt vindu. Fargevalg tilpasses
bakgrunnsfarge.

Administrasjon
Typografi i tekstlig skilting:
Campton book

Resepsjon

Piktogrammene kan også ha veifinningsfunksjon sammen med tekst der målgruppen ikke er
lesekyndig (barneskole/ikke-norsk-kyndige).
Fra ungdomsskole og oppover brukes fortrinnsvis tekst til veifinning, mens piktogrammer
brukes på selve funksjonen. Dette gjelder også
veifinning generelt.
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HUSK!

Resepsjon

Der det er utarbeidet piktogrammer (f.eks til
toaletter osv), skal disse alltid brukes på selve
funksjonen (dør). Størrelsen avhenger av målgruppe.

Ringsaker kommune skiltprogram

Veifinning - piktogrammer

guttetoalett

Ringsaker kommune skiltprogram

jentetoalett

HC-toalett

herretoalett

dametoalett

kantine

HUSK!

toaletter
unisex

toaletter
unisex

HC-toaletter
unisex

Piktogrammene produseres i folie og
klebes rett på dør eller vegg, avhengig av
omgivelser. Fargevalg tilpasses bakgrunnsfarge, og må vurderes i hvert enkelt bygg.
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Veifinning - eksempler

Ringsaker kommune skiltprogram

MARKERING AVDELINGER OG RESEPSJON
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Størrelsesforhold: 1:10

MARKERING AVDELINGER

Størrelsesforhold: 1:10

500 mm

500 mm
500 mm

500 mm
640 mm

500 mm

600 mm

1500 mm
900 mm

900 mm

1560 mm

400 mm

1500 mm

FROSTET FOLIE

600 mm

Resepsjon

2113 mm

120 mm

500 mm

1040 mm

GLASSDØR

GULVHØYDE

GULVHØYDE

Campton bold kan brukes der tall eller bokstaver også har en sterk dekorativ funksjon som
sprenger formatet eller fyller flaten, som tallene
som er vist i vindusflatene her.

Veifinning - innvendig skilting - romfunksjon

Ringsaker kommune skiltprogram

Mal for markering av romfunksjon og romnummer er utarbeidet i Word. Denne malen
skal brukes til skiltholdere i aluminium, og kan
printes ut på vanlig papir hos den enkelte enhet.
Typografien er Campton, eller Arial hvis man
ikke har tilgang til Campton. Arial brukes som
ersatningsfont for Campton i sammenhenger der
tall har en viktig rolle.
HOVEDTAVLE
A-102

Eksempel på romfunksjonsmarkering
fra Word-mal, satt i Arial
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Veifinning - innvendig skilting - digitale tavler

Ringsaker kommune skiltprogram

Ved utforming av digitale tavler kan man ta
utgangspunkt i Ringsaker kommunes Power
Point-maler. Her brukes fortrinnsvis fonten
Corbel, som er erstatningsfont for Campton.
• Eksamen pågår i auditoriet i vestenden.

Som hovedregel bør ikke skjermbildet deles opp,
men det kan legges inn et felt med profilmønster
som dekorativt element ved behov. Ved bruk
av foto, bør de fortrinnsvis fylle hele flaten og
fungere som pausebilde.

HELDAGSSEMINAR
Utdanningsforbundet i Ringsaker arrangerer heldagsseminar for plasstillitsvalgte i barnehage og skole.

Eksempler på innhold til digitale tavler

• Nytt skolekort hentes i resepsjonen. Husk legitimasjon
• Navn Navnesen, Rektor
• Ola Nordmann, Undervisningsveileder

VELKOMMEN

• Kari Nordmann, Helsesøster

Mellom Mjøsa og fjellene ligger et land som lokker,
med grøderikt landskap som gir de beste avlinger,
nydelig mat – rett fra jord til bord om du vil. Et land
som lokker med opplevelser av både actionfylt
og rolig lynne. Hjertelig velkommen!
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Veifinning - innvendig skilting - digitale tavler, eksempler

Ringsaker kommune skiltprogram
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Veifinning - Utvendig skilting - orienteringsskilt

Orienteringsskilt skal stå sentralt ved innkjøring
til bygget og vise hovedenheter i området.
Rammen forankres godt i bakken - detaljer
avklares med den enkelte skiltleverandør.

Skiltplaten skal ha samme bunnfarge på begge
sider. Bunnfargen skal forholde seg til byggets
farge, arkitektur og materialbruk. Merket «du
står her» skal alltid være rødt. Skiltplaten skal
ha matt overflate. Skilthøyde målt i overkant
skal ikke overstige 2,0 m fra bakkenivå.
Skiltet må plasseres på et godt synlig sted, hvor
det hensyntas at skiltet ikke skjules av beplantning og brøytekanter. Det bør være mulig å komme inn til skiltet for fotgjengere og
rullestolbrukere. Området rundt skiltet bør
være godt opplyst. Skiltet kan med hell være en
lyskasse med innvendig belysning så plantegning av bygg og tekst i hvitt kommer godt frem i
mørket.

200 cm

Velkommen til Mørkved skole
BYGG A
Gymsal
Spesialrom
3

4

5

2

C
HOVEDINNGANG

C

6

BYGG B

INNGANG

Ved skilt med kart skal teksten plasseres til
høyre for illustrasjonen. Illustrasjon skal være
enkel og raskt gi oversikt over anleggets innhold. Illustrasjonene skal alltid gi beskjed om
hvor hovedinngangen til enheten er. Tekst og
illustrasjon må henge sammen. De viktigste opplysningene bør komme i øyehøyde for en voksen
person og innenfor 180 - 100 cm for å oppnå
best lesbarhet. Ingen tekst bør komme lavere
enn 70 cm fra bakken.

Ringsaker kommune skiltprogram

Lærerarbeidsplasser
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1

A
DU STÅR HER

BYGG C
1
2
3

B

4
5
6
7
8

KONGSVEGEN

Hovedinngang
Forsterket avdeling
SFO og 3. trinn(0 etg.)
5. og 6 trinn (1. etg.)
1. og 2. trinn (0. etg.)
4. og 7. trinn (1. etg.)
Inngang Bygg A
Resepsjon (21 etg)
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Ringsaker kommune skiltprogram

Dekor
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Det er utarbeidet seks ulike profilmønstre
for Ringsaker kommune. De representerer
ulike sider ved kommunen. Mønstrene kan
settes inn i interiøret, som dekor eller som
skjerming, dekkende eller transparent, i hvitt
eller farge.
Hvert mønster kan knyttes til et Prøysensitat. På de følgende sidene vises de ulike
mønsterne i positiv, negativ og i grått.

Mønster STRUKTUR

Mønster VINTER

Mønster JORDBRUK

Mønster VANN

Mønster SKOG

Mønster SERVICE
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Eksempler applikasjoner

Ringsaker kommune skiltprogram

Bruk av dekor
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Mønsteret kan brukes i større flater og ha en
dekorativ funksjon som en del av et interiør, eller det kan brukes som folie til visuell
skjerming. Mønsteret kan brukes positivt
eller negativt, halvtransparent, utstanset, eller dekkende og ton-i ton. På de påfølgende
sidene vises eksempler på bruk av mønster
på forskjellige flater.
Mønsterene kan være kraftfulle og dynamiske
eller nedtonede og subtile. De kan brukes i
positiv eller negativ versjon, halvtranspa-

rent, utstanset, eller dekkende og ton-i ton.

Eksempler på bruk av dekor i interiør

Ringsaker kommune skiltprogram
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Eksempler på bruk av dekor i interiør

Ringsaker kommune skiltprogram
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Fargepalett støttefarger

Ringsaker kommune skiltprogram

I passende sammenhenger kan Ringsaker
kommunes støttefarger brukes. Disse reflekterer kommunens mangfold og frodighet. Det er
rom for å la budskap, sesong og innhold avgjøre
hvilken farge man benytter. Selv om paletten

30

har stor bredde, er det viktig å ha et bevisst forhold til kontraster når man bruker flere farger
sammen. Fargene kan gjerne brukes ton i ton
slik som skalaene her viser.

PANTONE 100 C
C0 M0 Y56 K0

PANTONE 136 C
C0 M31 Y87 K0

PANTONE 468 C
C6 M13 Y41 K5

PANTONE 629 C
C36 M0 Y9 K0

PANTONE 7471 C
C38 M0 Y15 K0

PANTONE 359 C
C40 M0 Y48 K0

PANTONE 386 C
C9 M0 Y66 K0

PANTONE 7429 C
C1 M28 Y1 K1

PMS YELLOW C
C0 M1 Y100 K0

PANTONE 158 C
C0 M65 Y95 K0

PANTONE 479 C
C14 M50 Y51 K27

PANTONE 631 C
C74 M0 Y13 K0

PANTONE 7473 C
C74 M5 Y46 K3

PANTONE 361 C
C80 M0 Y96 K0

PANTONE 390 C
C31 M0 Y100 K3

PANTONE 7424 C
C0 M90 Y9 K0

PANTONE 103 C
C5 M5 Y100 K5

PANTONE 7414 C
C6 M70 Y100 K22

PANTONE 478 C
C19 M81 Y83 K64

PANTONE 633 C
C98 M6 Y10 K28

PANTONE 7474 C
C96 M9 Y30 K29

PANTONE 364 C
C78 M4 Y99 K47

PANTONE 391 C
C25 M3 Y100 K35

PANTONE 2725 C
C41 M100 Y6 K78

PANTONE 105 C
C14 M20 Y88 K50

PANTONE 731 C
C11 M68 Y100 K64

PANTONE 476 C
C50 M78 Y79 K78

PANTONE 3035 C
C100 M30 Y19 K78

PANTONE 7476 C
C89 M22 Y34 K67

PANTONE 7484 C
C83 M14 Y70 K58

PANTONE 371 C
C58 M9 Y95 K64

PANTONE 2622 C
C68 M99 Y2 K41

Ringsaker kommune skiltprogram
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