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Kvifor har Hallingdal fått sin eigen grafiske profil?

I Hallingdal er det lange tradisjona 
for å samarbeide. Me er sterke kor 
for uss, men endå sterkare når me 
står samla. Halling dal er ein mang-
foldig dal med noko for ein kvar 
smak. Her kan du få alt du ønska 
deg anten du er innbyggjar, hytte-
halling, turist ell næringsdrivande. 
Gjennom ein felles merkevare-
plattform og ein tydeleg profil vil 
me styrke vår felles identitet. Hal-
lingdal som ei attraktiv merkevare 
skal byggjast opp gjennom tydeleg 
og bevisst kommunikasjon som er 
forankra i hallingen og hallingens 
tradisjona og historie. Detta vil 
gjera merke vara vår truverdig og 
medverke te ei positiv omdøme-
bygging tå heile Hallingdal.

I Hallingdal arbeidast det kvar 
dag med å styrke regionen som 
bu- og arbeidsmarknad. Halling-
dal er Norges mest besøkte reise-
livsregion og me har eit levande 
næringsliv beståande tå land-
bruk, industri, handel og service-
tjenester. Gjennom ein tydeleg 

profil ynskjer me å yte «drahjelp» 
te desse satsningsområda. Difor 
ska vår nye merkevareplattform 
væra te bruk for både reiselivet, 
små og store næringsinteresser, 
lag og organisasjona og offent-
lege virksomheiter i heile dalen. 

Sjølve profilen er eit avtrykk tå 
Hallingdal. Detta er våre fjell og 
våre fargar. Fargane speglar dei 4 
årstidene, målarkunsten, bunads-
tradisjonar, handtverk og den friske 
og leikne hallingen. Logoen utfor-
drar deg te å utforske og oppdage 
nye ting – akkurat som i Hallingdal. 
Innimellom fjella kan du sjå ein H. 
H’en står for Hallingdal og den 
symbolisera og vise at Hallingdal er 
møteplassen mellom aust og vest. 

Merkevareplattforma er eit resul-
tat tå tett samarbeid mellom 
Visit Hallingdal og Regionrådet 
for Hallingdal.  Me har invol-
vert ulike aktøra og næringsliv 
undervegs, for å få eit breidt 
engasjement og fleire synspunkt. 

Innovasjon Norge har også vore 
ein medspelar i prosessen. For 
å skapa det kreative utrykket og 
utforme det faglege designet 
har me samarbeida med Kreator  
Kommunikasjon. Hallingdal kan no 
smykke seg med ein logo og ein 
merkevareplattform som er;

Leiken, ekte, fri og frisk.

Velkommen te Hallingdal! 

Ved spørsmål om Hallingdal sin 
grafiske profil er du velkomen te 
å kontakte uss:

Visit Hallingdal   
Gamlevegen 6
3550 GOL 
Tlf: 32 02 99 26 
e-post: info@visithallingdal.com

Regionrådet for Hallingdal
Torpomoen
3579 TORPO
Tlf: 32 08 51 40 
e-post: regionraadet@hallingnett.no
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Hovedlogo

Logoen er låst og skal ikke endres 
i hverken form eller farge. Den 
finne s i to varianter, som benyt-
tes etter skjønn.

Logoen settes primært på hvit 
bakgrunn, men kan også benyttes 
i negativ om nødvendig. Ved bruk 
på bilder skal logoen stå i ensfar-
get; enten sort, hvit eller omriss.
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84:0:41:0
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PMS
90% Black

CMYK
0:0:0:90
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33:33:37

Bakgrunn  
for logo:

Logofarger:
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Negativ
Logoen kan brukes i 
negativ (hvit tekst på mørk 
bakgrunn) variant der det er 
hensiktsmessig. Unntaksvis 
kan man bruke logovariant for 
produktmerking (se s. 8 og 
34-35).

Sort/hvit
For å dekke ulike behov 
forekom mer logoen i flere vari-
anter: Sort, hvit, omriss og i sort/
hvit. Sistnevnte bør kun brukes 
ved sort/hvit print. Den fargede 
versjonen skal prioriteres så 
langt det lar seg gjøre.

Negativ
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Ensfarget

Omriss

Negativ
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Produktmerking

Fargepaletten under viser logo-
varianter som kan brukes til 
merking av hallingprodukt. Se 
ytterligere beskrivelse og eksem-
pel på bruk side 34–35.
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Merkevarefamilie

Logoen kommer i noen 
skredder sydde varianter som 
kun kan benyttes av Region-
rådet i Halling dal og Visit 

Hallingdal. Disse, som øvrige 
logovarianter, skal ikke brukes 
uten godkjennelse fra over-
nevnte. Evnentuelle nye under-

varianter skal avklares mellom 
Regionrådet for Hallingdal og 
Visit Hallingdal.
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Ensfarget

Omriss
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Ensfarget

Omriss
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Firmanavn

Hva man ikke skal gjøre

For å forhindre uønsket logo-
versjoner er det her satt opp 
en liten oversikt over hva man 
absolutt ikke skal gjøre med 
logoen.

Aldri endre på ikonfargerSkal ikke strekkes

Det skal ikke settes inn eget fi rmanavn eller 
suppleres på andre måter.

Ikon og tekstforrhold/plassering skal ikke 
endres.
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Bonveno CF Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Avenir 55 Roman (Brødtekst)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Avenir 55 Roman Oblique(Brødtekst)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Avenir 35 Light Oblique(Ingress/sitat)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Avenir 85 Heavy (Tittel)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Skriftsnitt

Logofonten Bonveno skal ikke 
benyttes til annet enn logoen. 
Avenir er en enkel sans serif font 
som skal brukes i brødtekst og 
titler. I tilfeller der ingen av profi l-
fontene kan brukes skal fonten 
Arial brukes.
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

Avenir 35 Light Oblique(Ingress/sitat)

Avenir 85 Heavy (Tittel)

Avenir 55 Roman (Brødtekst)

Avenir 55 Roman Oblique(Brødtekst)
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Farger

I alt består profilen av 15 ulike farger. Disse fargene skal ikke 

endres og man skal bruke farge kodene. Fargene brukes i 

hovedsak i de grafiske elementene, men kan også trekkes ut 

enkeltvis og dekke hele flater.  



16

Grafiske element

Fargedrysset består av ulike sammensetninger med 

utgangspunkt i logoelementene. Fargene som blir benyttet er 

hentet fra profilen og skal ikke variere utover det. 

Det er et poeng at logoelementet 
in tegreres i drysset og skal alltid 
ha logofargene. 

Ved én flate: Hallingdals logoen skal 
alltid stå på samme flate som drys-
set. Eksempel: På en banner-up.  
Ved flere flater: På Her kan logoen 
og drysset stå uavhengig av hver-
andre. Eksempel: I en brosjyre 
kan logoen stå på bak siden og 
drysset på sidene inni brosjyren.  
 
Drysset skal alltid komme ut 
fra ett eller flere hjørner, og 
ikke  plasseres midt på en side.  
Det skal være lik størrelse på alle 
elementene, de skal ikke over-
lappes og det skal være stor varia-
sjon av fargebruk for å unngå en 
klynge av enkeltfarge. De skal hel-
ler ikke roteres i andre ret ninger 
enn i eksempelet.

Drysset kan brukes i omriss på 
profilfarget bakgrunn. Drys set kan 
brukes i hvitt på farget bakgrunn 
men ikke i sort/hvitt. 
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| Folder

Profi len i bruk

På de neste sidene vises eksempler på profi len i bruk. 
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| Brevark og visittkort
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| C4/EC4

| C5
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| Produktprofi lering
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| BannerUp
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Beste helsing
Hallingdal
Navn Navnesen
Tittel
Mob: (+47) 123 45 678

Beste helsing
Hallingdal
Navn Navnesen
Tittel
Mob: (+47) 123 45 678

| Mailsignatur
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Brosjyremal

For brosjyreproduksjon anvendes det et kvadratisk format, 

som i eksemplet, hvor formatet er 190x190. Størrelse kan 

varieres, men det kvadratiske formatet bør overholdes.  

• Forsiden skal være et 
stort utfallende bilde 
som be skriver innholdet 
i brosjyren. Se avsnittet 
«Bildemanerer» for 
retningslinjer for foto.

• Tekst på forsiden består i 
hovedsak av en tittel, samt 
ordet som ligger i det hvite 
kvadratet plassert på bildet. 

• Viktig med pusterom 
gjennom brosjyren i form av 
hele farge fl ater, bildesider, 
sitat etc.. 

• Bilder inne i brosjyren skal 
ikke være utfallende, men 
dekke satsspeilet. 
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Annonser

Profi len kommer med to ulike 
annonsemaler. Liten annonse viser 
ulike særegenheter for Halling-
dal i form av natur og kultur. Stor 
annonse viser menneskene som 
bor her eller har en form for til-
knyttning til dalen. Sistnevnte 
viser hvilke muligheter som ligger 
i Hallingdal gjennom personlige 
historier. 

Liten annonse: 

• består av logo og kvadrat 
med enkeltord som beskriver 
bildet indirekte

• annonsene skal være 
kvadratisk

• kvadratet og logoen har en 
diagonal plassering

Stor annonse: 

• bildet skal være utfallende

• det skal ikke ligge tekst over 
bildet annet enn ordet som 
står i kvadratet på bildet

• logo skal plasseres ned til 
høyre ved siden av tekst 

| Liten annonse
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| Stor annonse
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5830 km2 trenger daglig leder
Kunne du tenke deg en kontorplass med 
panoramautsikt, fregnegaranti og ube
grenset takhøyde? I Visit Hallingdal AS er 
arbeidsplassen inne og ute. Nå ser vi etter 
en daglig leder.

Visit Hallingdal AS er regionens destinasjons
selskap som arbeider med markedsføring, 
produktkoordinering og er talerør for 
reiselivs næringen. Vi ønsker at du har:

• Høyere utdanning innen ledelse, salg, 
markedsføring eller annet relevant 
område

• Arbeidserfaring fra reiselivet samt 
ledererfaring

• Personlige egenskaper: tydelig, invol
verende, resultatorientert og selvgående

Vi kan tilby en selvstendig og krevende 
jobb med stor mulighet til å påvirke innhol
det i stillingen. Engasjementet strekker seg 
over 2 år, og stillingen rapporterer til styret 
som består av representanter fra de fem 
eier kommunene Hol, Ål, Gol, Nes og Flå.

Spørsmål rettes til Styreleder,  
Lars Riise, mobil 951 033 05

Skriftlig søknad sendes til:  
lars.riise@gol.kommune.no

Søknadsfrist 15. februar.  

kontorlandskap

VH Stillingsannonse HD 1-14.indd   1 24.01.14   09:30

| Stillingsannonse
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Bildebruk

Bildene som brukes i profilen har dokumentarisk form som  

forteller en ekte historie om Hallingdal. Det kombineres mellom 

rene naturfoto, aktivitetsfoto og portrettfoto. Disse velges etter 

hvilken målgruppe man ønsker å kommunisere med. 

 
I naturfoto søker vi et spekter 
som springer fra det storslåtte 
til det mer detaljerte. Fargene er 
viktig; det skal være fargerikt og 
peke i retning av paletten som er 
definert i profilen. 

I aktivitetsfoto handler det om 
mennesket i elementet. Det er 
ikke viktig med øyekontakt, mer 
at bildet skaper en stemning. 
Igjen handler det om ekte men-
nesker med sin lidenskap. Vi 
søker ikke oppstilte familier med  

 
nye jakker, men autentiske folk 
der og da. Vi anbefaler at modell-
ene alltid er ekte hallinger som 
driver med sin lidenskap.

I portrettfoto skal vi vise frem 
mennesker som bor eller har 
en tilknyttnign til Hallingdal. 
Persone n står i fokus og det er 
deres historie vi skal formidle 
gjennom bildene. Øyekontakt 
og nærhet til betrakter er viktig. 

 

 
Felles for alle bildekategoriene er  
at de skal ha en gjennomgående 
farge. Bildene skal ha et naturlig 
og ærlig uttrykk. I dette legger vi 
begrenset bruk av fargejustering 
etc. i photoshop. Man skal se det 
man får. 
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Illustrasjonsfoto

| Aktivitetsfoto
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Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto

| Dokumentarisk portrett
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Illustrasjonsfoto

IllustrasjonsfotoIllustrasjonsfoto

| Naturfoto
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Produktmerking

For å skape en felles identitet for de ulike produktene 

som kommer fra Hallingdal, har profi len en egen palett 

for merking. Disse tilpasses i hvert enkelt tilfelle i samråd 

og godkjennelse fra Visit Hallingdal og Regionrådet for 

Hallingdal. 

Det er viktig at fargene harmo-
nerer, men det kan også være en 
kontrastfarge til den eksisterende 
profi l. Merkingen bør plass eres 
mot en kant og ikke være mindre 
en 20 x 20 mm. 

Denne logovarianten kan også 
benyttes i tilfeller hvor logo skal 
brukes på en bakgrunn med mye 
støy (feks. bilde, eks s. 37).

EMBALLASJE

10 mm10 mm

20 mm

20 m
m
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Digitale medier

Eksemplene viser hvordan man 
bør integrere profi len på eksiste-
rende nettsider. 

På mørke og lyse bakgrunner 
anvendes hovedlogo fortrinnsvis 
i stående, alternativt i liggende 
format. På farget bakgrunn benyt-
tes ensfarget variant. Ved tilfeller 
der logo skal plasseres på fl ater 
med mye støy, brukes logo for 
produktmerking. Se mer om pro-
duktmerking s. 34–35. 

EksempelEksempelEksempel

Head lysHead mørk

Foot lysFoot mørk
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EksempelEksempelEksempel

Head ensfargetHead bildebakgrund

Foot ensfargetFoot bildebakgrund
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PMS
144C

CMYK
0:52:94:0

RGB
219:137:22

Destinasjonsvarianter

Det er viktig at destinasjonene i 
Hallingdal kan markedsføre seg 
individuelt. Derfor er det laget 
destinasjonsvarianter av logoen, 
med utgangspunkt i Hallingdal 
sin profil og fargepalett.

Foreløpig har Nesbyen og Ål valgt 
å ta sin destinasjonsvariant i bruk. 

Om de andre ønsker å være med 
vil de også få sine farger.

Ål har hovedfargen rød (485C) 
og kontrastfargen grønn (368C). 
Nesbyen har hovedfargen oran-
sje (144C) og kontrastfargen blå 
(312C). Trekanten til venstre og 
den øverste av de to til høyre får 

destinasjonsfargen og trekanten 
lengst ned til høyre får kontrast-
fargen. I tillegg til disse fargene 
brukes den samme gråfargen som 
i Hallingdalslogoen (421C)

NESBYEN

PMS
485C

CMYK
3:94:91:0

RGB
195:41:32

ÅL
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Destinasjonsvarianten i bruk

Reglene for bruk av hallingdalslogoen gjelder også  

for destinasjons variantene og profilhåndboken  

i sin helhet står til disposisjon. 

Særregler for destinasjons varianter

PRESENTERT ALENE: 
Når destinasjonen presenteres 
alene skal man bruke versjoner 
med «Hallingdal» under. For 
eksempel ved egne kampanjer 
eller arrangement. Dette for å 
understreke at destina sjonen er 
en del av merkevaren  
Hallingdal. Logo i liggende 
format er hovedversjon og skal 
primært velges. Der dette ikke 
er hensiktsmessig brukes stå-
ende variant.

PRESENTERT SAMMEN: 
Der både destinasjon og Hal-
lingdal presenteres sammen 
er det naturlig å benytte desti-
nasjonsversjonen uten «Hal-
lingdal». 

Alle destinasjonslogoene skal 
i slike tilfeller være i samme 
størrelse. Hallingdalslogoen 
må minimum være i samme 
størrelse. 

Stående logo skal kun bru-
kes med Hallingdal under 
destinasjons navnet, og derfor 
ikke sammen med hallingdals-
logoen.
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Sammen med Hallingdalslogo

Alene

eller
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Destinasjonsvarianter – versjoner

 
VERSJON 1 –  Når destinasjonen markedsfører seg i Hallingdalregi, sammen med Hallingdalslogo.
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VERSJON 2 – Når destinasjonen markedsfører seg alene, uten Hallingdal.
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Destinasjonsvariant – eksempler på bruk
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Kommuner og Hallingdalsprofilen

Kommunene i Hallingdal kan benytte Hallingdalsprofilen som 

grunnlag i sin kommunikasjon. De overordnede reglene for 

Hallingdals   profilen gjelder også for kommunene.  

Likevel er det behov for noen 
presi seringer, blant annet i forhold 
til kommunenes  egen logo med 
kommunevåpen. I noen av kom-

munene er destinasjons  varianten 
tatt i bruk. Dette gjelder for 
eksempel Ål. Her vil det være et 
behov for presisering, for tyde-

lig å vise hvem som er avsen-
der; destiasjons selskapet eller  
kommunen.  

Logobruk
KOMMUNEN ALENE  
SOM AVSENDER 
Der kommunen er avsender er 
det kun Hallingdals logoen som 
skal brukes i kombinasjon med 
kommunens egen logo. Man 
skal aldri bruke destinasjons-
variant. Dette for å tydelig skille 
kommunen fra det aktuelle 
destinasjonsselskapet. 

| Konvolutt C5
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Kommunens logo skal være  
framhevet i kommunikasjonen. 
Dette innebærer blant annet at 
kommune logoen er størst og står 
øverst på brevark og konvo lutter. 
Hallingdals logoen skal være noe 
mindre og plasseres nederst. 

I enkelte tilfeller vil kommunens 
logo stå alene, for eksempel 
på framsiden av brosjyre- og 
informasjons materiell. Kommunens 
fargelogo skal kun stå på hvit bak-
grunn eller hvite designelementer. 
På fargede bakgrunner eller felt 
må hvite kommune logovarianter 
brukes. Noen kommuner har sølv 
i kommunevåpnet. Sølv gjengis 
i hvitt i alle tilfeller der man ikke 
trykker i sølv. For eksempel åkle-
elementene i Ål kommune.

KOMMUNEN OG  DESTINASJON 
SOM AVSENDER 
Ved samarbeidsprosjekt mellom 
kommune og lokalt destinasjons-
selskap  brukes  kommunens logo og 
destinasjons selskapets logo, likestilt 
(Se t-skjorte som eksempel).

| Brevark & visittkort

| Brosjyre A5
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Farger  
og design
elementer
Bakgrunnsfarger 
Som hovedregel bruker man 
hvite bakgrunner. Kommunen 
har likevel anledning til å 
benytte fargede felt ved behov. 
Man bruker da de samme to 
fargene som er tildelt destina-
sjonene, og kun disse. Ål har 
eksempelvis hovedfargen rød 
(485C) og kontrast fargen grønn 
(368C).

Designelementer 
Fargedrysset fra Hallingdals-
profilen brukes som design-
elementer, blant annet på 
baksiden av visittkort og på  
banner-up. De brukes etter 
samme regler som for 
Hallingdals profilen, f eks i  
forhold til regler om flater. 

| Banner Up | T-skjorte 
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Eigedomsskatt 2017 
Sjekk opplysningar om din eigedom 

Når du sender melding må du hugse: 

•  Gards- og bruksnummer, evt festenummer/
seksjonsnummer 

•  Adressa til eigedommen 
•  Bygningsnummer  
•  Kva som skal rettast og kva det skal rettast til 
•  Ditt namn, telefonnummer og e-postadresse 
•  Hugs merking av vedlegg med gards- og bruksnr, evt 

festenr/seksjonsnr 

Du finn meir informasjon på:  
 

 Web:  www.aal.kommune.no   
 Adr: Eigedomsskattekontoret 

Torget 1, 3570 Ål  
 Tlf: Servicetorget - 32 08 50 00  

 E-post:  eigedomsskatt@aal.kommune.no 
 

Loft (L):  

Eit rom over øverste alminnelige 
etasje som ikkje oppfyller krava 
til alminneleg etasje. Fri høgde 
må være større eller lik 1,9 m i 
ei breidde på minst 0,6 m.  

 
Loftsarealet målast til 0,6 m 
utenfor høyde på minst 1,9 m. 
Er det meir enn 1,9 meter 
breidde ved høgde på 1,9 
meter er det hovudetasje. 

| Power Point 
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