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Profilmanual Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, 
via brev og brosjyrer og på nett. Denne profilmanualen legger føringer for hvordan det skrevne medie skal 
utformes. Her finner du profilen, samt regningslinjer for hvordan den skal håndteres.

For å kommunisere en tydelig profil er det viktig å være konsekvent i bruk av alle grafiske elementer.  
En profilmanual bygger og støtter opp om Fylkesmannens visuelle uttrykk ut mot publikum og samarbeids- 
partnere. Hensikten er at Fylkesmannen skal fremstå med et entydig visuelt uttrykk. En profilmanual gjør det  
enklere å gjennomføre dette. Manualen danner grunnlaget for farger, typografi, oppsett, bilder og plassering.

Profilmanualen beskriver logo, farger, materialbruk, fonter og tilhørende grafiske elementer samt bilder,  
for medier som annonser, trykksaker og digitale produkter som PowerPoint-presentasjoner.

Universiell utforming ligger til grunn for de valg som er gjort, og det anbefales konsekvent bruk av miljøvennlig 
papir.

Det er viktig at alle følger profilen, og bidrar til å forvalte den på riktig og best mulige måte. 
Kontakt kommunikasjonssjef dersom du har spørsmål i henhold til manualen.

Profilmanualen ble først utarbeidet i samarbeid med Dialecta Kommunikasjon AS.
Revidert av IGT - it og grafiske tjenester as, november 2011.
Foto: Fylkesmannen i Oppland.
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 FAKTA

1.0Riksvåpenet, Den norske løve

Norges riksvåpen er et våpenskjold med en opprett løve med krone på hodet og gullskjeftet sølvøks  
i framlabbene, på rød bunn. På skjoldet er det en kongekrone med bøyler. Motivet i skjoldet blir ofte kalt 
«Den norske løve».

Norges riksvåpen slik det nå er, stammer fra ca 1280, med Sverre Morkens tegning fra 1992 for Statens  
offisielle bruk.

Riksvåpenet må kun benyttes av Statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet.

 FAKTA

Når riksvåpenet benyttes sammen med tekst (f.eks. navnet på 
virksomheten) på brevark, i kunngjøringer, på sertifikater ol, må teksten aldri 
settes over kronen, og ikke stå høyere enn kronens underkant.

Under enhver omstendighet skal det aldri være noe annet motiv eller skrift som 
står jevnhøyt eller høyere enn kronens høyeste punkt.

Ved bruk av riksvåpenet på f.eks. stempler og segl gjelder egne regler.

Riksvåpenet kan ikke benyttes:
- på souvenirer 
- på invitasjoner fra andre enn bl.a. fylkesmannen
- sammen med private eller kommersielle merker eller logoer   
  på skilt, publikasjoner o.l. 

Riksvåpenet kan stilles sammen med fylkeskommunale og kommunale våpen 
dersom riksvåpenet gis tydelig forrang.



 FAKTA

Fargekoder: 

PMS   Rød 185  Gul 116 Svart Black

CMYK Rød: C0 - M94- Y78 - K0 Gul: C0 - M16 - Y100 - K0 Svart: K100

RGB Rød: R239 - G0 - B52 Gul: R254 - G203 - B0 Svart: R30 - G30 - B30

WEB Rød: ee3a43 Gul: ffd51d Svart: 050505

Logo skal alltid brukes sentrert øverst på dokumentet, som på forsiden av designmanualen.

Se maler og retningslinjer i designmanual. Engelsk versjon av logoen, se 2.2.

Riksvåpenet og teksten Fylkesmannen i Oppland fungerer sammen som én logo. 

 RIKSVÅPENET, OFFISIELL LOGO

Minste anbefalte størrelse på logo:
høyde 17 mm.

Fylkesmannen i Oppland

LOGO 2.0

Logo SH

Brukes på trykksaker i en farge.

Logo 4F

Brukes på trykksaker i farger.

2.1

Logoen brukes alltid komplett, og alltid proporsjonalt riktig. 

Plassering minimum 10 mm fra overkanten på arket.



 

Fylkesmannen i Oppland, engelsk versjon 2.2

Minste anbefalte størrelse på logo:
høyde 17 mm

Logo SH

Brukes på trykksaker i en farge.

Logo 4F

Brukes på trykksaker i farger.



3.1Fonter for trykte medier - hovedfont og tilleggsfont

 RETNINGSLINJER

Calibri Regular er hovedfont og brukes som hovedfont på trykksaker.  
Anbefalt størrelsesforhold 10 pkt/12 pkt linjeavstand.

Calibri Italic brukes på enkelte ord eller avsnitt i brødteksten.

Calibri Bold brukes på mellomtitler og titler, og for å utheve ord i teksten.

Tilleggsfonten Bradley Hand (standard på PC) skal brukes med forsiktighet. 
Denne skal kun brukes i enkelte tilfeller for å «live opp» trykksaken. Kun på enkeltord eller helt korte setninger.

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890 @

Calibri Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890 @

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890 @

Tilleggsfont Bradley Hand

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
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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? ! @ &

FONTER 3.0



4.0Fargepalett

fylkesmannen i oppland - hovedfarge

Hovedfargen brukes på toppstripen på all felles informasjon 
fra Fylkesmannen i Oppland. På f.eks. visittkort og annonser brukes 
øverste stripe i grått, og den nederste i avdelingsfarge.

De enkelte avdelinger bruker sin farge på egeninformasjon.

 RETNINGSLINJER

helse- og sosialavdeling

PMS 485
CMYK C0 - M99 - Y100 - K0
RGB R237 - G32 - B36
WEB ed2024
(Samme farge som brukes i Helsetilsynets logo)

MILJØVERNAVDELING

PMS 348
CMYK C99 - M21 - Y100 - K8
RGB R0 - G134 - B71
WEB 008647

oppvekst- og utdanningsavdeling

PMS 107
CMYK C0 - M0 - Y90 - K0
RGB R255 - G243 - B43
WEB fff32b

samordnings- og BeredskapsstaB

PMS 2768
CMYK C100 - M95 - Y5 - K39
RGB R23- G29 - B100
WEB 171d64

LANDBRUKSAVDELING

PMS 368
CMYK C57 - M0 - Y100 - K0
RGB R122 - G193 - B66
WEB 7ac142

ADMINISTRASJONSAVDELING

PMS 299
CMYK C86 - M8 - Y0 - Y0
RGB R0 - G171 - B232
WEB 00abe8

PMS 420

CMYK C0 - M0 - Y0 - K20

RGB R208 - G207 - B203

WEB d0cfcb

Bruk kun kombinasjonene svart/hvit skrift på de ulike fargestripene, som vist ovenfor.



5.0Retningslinjer for bildebruk

 

Det er viktig at bildene er av god teknisk kvalitet, de skal høyne kvaliteten på produktet. Situasjonsbilder, motiver med men-
nesker og landskapsbilder viser et stort spekter og vekker oppmerksomhet.
Gode bilder har stor egenverdi, og trenger ikke alltid forklarende tekst.

Rammer:
Bilder skal brukes uten rammer.

Bildeplassering:
Et fast område er definert for plassering av bilder. Du kan selv velge om du vil ha et stort eller flere små bilder. 
Du finner maler for ulike format i profilmanualen. For flere små bilder på forsiden gjelder reglene side 6.8.2.

Utfallende:
Når trykksaken skal printes, brukes det hvit venstre- og høyremarg, se designmanual.
Ved trykking bør bildene være utfallende i venstre og høyre kant på omslag og forsider.  

Trykksaker, offsettrykking:
Oppløsning og kontrast må være så god som mulig for at resultatet skal bli bra.
Minimum oppløsning for trykte medier er 200dpi i 100% størrelse. Fargekode CMYK.
Spør det aktuelle trykkeriet hvis du lurer på noe rundt dette.

Kreditering av foto:
Dette gjøres på siste side i trykksaken.
Det er ofte mange bilder som er brukt, og det gir et renere uttrykk å benevne alle  
fotografene på ett sted. Settes med 7 pkt. Calibri Regular.

Bilder på tekstsider:
Bildene kan gjerne være utfallende på sidene.
Bildene skal flukte med margen på teksten, og ligge på linje sammen med teksten.



5.1Retningslinjer for papirbruk

Fylkesmannen i Oppland ønsker å fremstå som en miljøvennlig virksomhet.
Papirvalget er gjort utfra dette.

CyclusOffset
Ubestrøket, naturhvit, 100% resirkulert, bleket uten klorforbindelser.
Råvarene er basert på 100% avsvertet returpapir. Miljøvennlig anvendelse av alle reststoffer, til papirfibre, gjødsel og til miner-
alstoffer til byggeindustrien. Bleket uten bruk av optiske blekemidler og klor.
Fiber: Returfibre

Godt egnet for store områder med tekst på grunn av den refleksfrie overflaten.
Raster: Opp til 48 linjer pr cm. Reprotilpasning anbefales. 
Innbinding: Stift-, tråd- og liminnbinding

CyclusPrint
Bestrøket, 100% resirkulert papir med en naturhvit fargenyanse.
Råmaterialene er returpapir, hovedsakelig trefritt kontor- og trykkerimakulatur. 
Returpapiret sorteres og rengjøres i en flerstegsprosess inkludert mekanisk, kjemisk og biologisk rengjøring.
Papiret er nøytrallimt og kalsiumkarbonat benyttes som fyllmiddel.
Restavfallet fra returpapiret og rengjøringsprosessen benyttes som råmateriale i andre produksjonsprosesser, gårdsdrift og 
energiproduksjon.

Godt egnet for store områder med tekst på grunn av den refleksfrie overflaten. God bildegjengivelse. 
Egnet til kataloger, manualer, blader, reklame, brosjyrer.
Raster: Opp til 60 linjer pr. cm.
Lakkering: Kan lakkeres, men lakkleverandør bør rådføres før lakkering av gramvekter under 115 gram.
Laminering: Kan lamineres, men mørke områder kan oppfattes blekere etter laminering.
Innbinding: Tråd, spiral og liminnbinding.

Solen er drivkraften i skogens kretsløp. Fotosyntesen bygger på at solenergi, vann og karbondioksyd blir næring for skogen. 
Denne prosessen gjør at skogen blir en fornybar råvarekilde. Trevirke benyttes bla. til papirproduksjon. Hvis papiret resirkul-
eres kan fibrene benyttes flere ganger. Hvis vi brenner papiravfall kan man benytte det som biobrensel, og derigjennom 
minske forbruket av fossilt brensel som kull og olje. 
Hvis papiravfallet brennes eller oppløses på avfallsplassen frigjøres karbondioksyd til atmosfæren. Skogen fanger det opp og 
anvender det på nytt i fotosyntesen. Sirkelen er sluttet og et nytt kretsløp kan begynne.

 PAPIR OG MILJØ



6.1Trykksaker - brevark, farger

Standard brevark A4. Trykkes i farger. Felles for alle avdelinger. 
Papir: Cyclus, 90 gram

Anbefalt fontstørrelse, en eller flere titler. Font: Calibri Bold.
Ved tre tittelnivå: 1. tittelnivå, 20 pkt. 2. tittelnivå, 14. pkt. 3. tittelnivå: 11 pkt.
Ved to tittelnivå: 1. tittelnivå, 14 pkt. 2. tittelnivå 11 pkt.
Ved ett tittelnivå: 11 pkt.

 

Tekst
9 pkt / 10 pkt linjeavstand.
Calibri Regular/Bold

Bunnstilles til bunnmargen på 10 mm.

Fylkesmannen i Oppland

Besøksadresse: Statens Hus, Storgata 170, Lillehammer. Postadresse: Serviceboks, 2626 Lillehammer.
Telefon: 61 26 60 00. Telefaks: 61 26 61 67. E-post: postmottak@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland

Besøksadresse: Statens Hus, Storgata 170, Lillehammer. Postadresse: Serviceboks, 2626 Lillehammer.
Telefon: 61 26 60 00. Telefax: 61 26 61 67. E-post: postmottak@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 10 mm
Høyre: 10 mm

Logo
Riksvåpenet.
Høyde 21 mm. Sentrert. Farger.

Toppstripe
Svart strek 36 mm fra top-
pen. Tykkelse: 0,5 pkt.

Bunnstripe
Svart strek 270 mm fra toppen. Tykkelse: 0,5 pkt. 

Rasterstripe 271 mm fra toppen, 3 mm høyde. 
20% svart.

TRYKKSAKER 6.0

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 10 mm
Høyre: 10 mm



6.1.1Trykksaker - brevark, en farge

 

Fylkesmannen i Oppland

Besøksadresse: Statens Hus, Storgata 170, Lillehammer. Postadresse: Serviceboks, 2626 Lillehammer.
Telefon: 61 26 60 00. Telefaks: 61 26 61 67. E-post: postmottak@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland

Tekst
9 pkt / 10 pkt linjeavstand.
Calibri Regular/Bold

Bunnstilles til bunnmargen på 10 mm.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 10 mm
Høyre: 10 mm

Logo
Riksvåpenet.
Høyde 21 mm. Sentrert. Farger.

Toppstripe
Svart strek 36 mm fra top-
pen. Tykkelse: 0,5 pkt.

Bunnstripe
Svart strek 270 mm fra toppen. Tykkelse: 0,5 pkt. 

Rasterstripe 271 mm fra toppen, 3 mm høyde. 
20% svart.

Standard brevark A4. Trykkes i svart. Felles for alle avdelinger. 
Papir: Cyclus, 90 gram

Anbefalt fontstørrelse, en eller flere titler. Font: Calibri Bold.
Ved tre tittelnivå: 1. tittelnivå, 20 pkt. 2. tittelnivå, 14. pkt. 3. tittelnivå: 11 pkt.
Ved to tittelnivå: 1. tittelnivå, 14 pkt. 2. tittelnivå 11 pkt.
Ved ett tittelnivå: 11 pkt.



6.2Visittkort

Visittkort, format 50mm bredde x 90mm høyde.

Papir: Cyclus 300 gram

 

IVAR ØDEGAARD
Informasjonssjef

Adresse Statens hus, Storgata 170, 
 2615 Lillehammer
Post Serviceboks, 
 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 04
Mobil 911 65 460
Telefax 61 26 60 09
E-post ivar.odegaard@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland
Sekretariat

IVAR ØDEGAARD
Kommunikasjonssjef

Adresse Statens hus, Storgata 170,
 2615 Lillehammer
Post Serviceboks,
 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 04
Mobil 911 65 460
Telefax 61 26 60 09
E-post iod@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland
Sekretariat

IVAR ØDEGAARD
Head of  Information

Address Statens hus, Storgata 170, 
 N-2615 Lillehammer
Mail Serviceboks, 
 N-2626 Lillehammer
Telephone +47 61 26 60 04
Mobile +47 911 65 460
Telefax +47 61 26 60 09
E-post ivar.odegaard@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland
Secretary Offi ce

IVAR ØDEGAARD
Communications Manager

Address Statens hus, Storgata 170,
 N-2615 Lillehammer
Mail Serviceboks,
 N-2626 Lillehammer
Telephone +47 61 26 60 04
Mobile +47 911 65 460
Telefax +47 61 26 60 09
Mail iod@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland
Secretary Office

GUNHILD HAUGUM
Overingeniør

Adresse Statens hus, Storgata 170, 
 2615 Lillehammer
Post Serviceboks, 
 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 79
Telefax 61 26 61 67
E-post gha@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland
Miljøvernavdelingen

GUNHILD HAUGUM
Overingeniør

Adresse Statens hus, Storgata 170,
 2615 Lillehammer
Post Serviceboks,
 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 79
Telefax 61 26 61 67
E-post gha@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland
Miljøvernavdelingen

GUNHILD HAUGUM
Senior Engineer

Address Statens hus, Storgata 170, 
 N-2615 Lillehammer
Mail Serviceboks, 
 N-2626 Lillehammer
Telephone +47 61 26 60 79
Telefax +47 61 26 61 67
E-post gha@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland
Department of Environmental Affairs

GUNHILD HAUGUM
Senior Engineer

Address Statens hus, Storgata 170,
 N-2615 Lillehammer
Mail Serviceboks,
 N-2626 Lillehammer
Telephone +47 61 26 60 79
Telefax +47 61 26 61 67
Mail gha@fmop.no

www.fylkesmannen.no/oppland
Department of Environmental Affairs

Marger (stiplet linje):
Topp: 4,3 mm
Bunn: 5 mm
Venstre: 4 mm
Høyre: 4 mm

Logo
Fylkesmannen i Oppland.
Høyde 17 mm. Sentrert.

Norsk versjon og engelsk versjon.

Tekst 
Calibri Regular 7,5 pkt / 9 pkt linjeavstand.

Navn Calibri Bold 9 pkt / 9 pkt linjeavstand.
Venstrestilt.

Toppstripe/felles
Svart strek 24 mm fra 
toppen. Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 24,5 mm 
fra toppen, 3 mm høyde. 
20% svart.

Bunnstripe/avdelingsvis
Svart strek 74 mm fra 
toppen. Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 74,5 mm 
fra toppen, 3 mm høyde. 
Avdelingsfarge 100%, eller 
20% svart for felleskort.

Teksten starter 31 mm fra toppen av kortet.



6.3

Forsiden er delt i 11 like store horisontale deler.
2/11 = plass for logo
7/11 = plass for toppstripe og bilder
2/11 = plass for tittel og henvisning til nettside

InDesignmal og PDF av brosjyre A5 er tilgjengelig.

Papir: Cyclus 140 gram

 

A5 - forside for print

LandbruksavdeLing

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

Strategi 2011-2013

Logo
Fylkesmannen i Oppland.
Høyde 24 mm. Midtstilt.

Toppstripe
Svart strek 38,2 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 39,2 mm 
fra toppen, 8 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.
Tekst: Calibri Bold 13 punkt, versaler.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

Bunnstripe
Svart strek 171,8 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Tittel
Calibri Bold 18 pkt eller
Bradley Hand 24 pkt.

Signatur
Calibri Regular 8 pkt

A5



6.4

 

Universell utforming:
Max 10% raster i bakgrunnen.

Folder A5 - bakside for print

     fylkesmannenoppland.wordpress.com
            youtube.com/fylkesmannenoppland
     twitter.com/fylkesmannenopp

November 2011
Foto: Fylkesmannen i Oppland

besøksadresse Storgt. 170, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
e-post postmottak@fmop.no
www.fylkesmannen.no/oppland

Fylkesmannen i Oppland
har følgende avdelinger:

• Landbruksavdeling
• Helse- og sosialavdeling
• Miljøvernavdeling
• Oppvekst- og utdanningsavdeling
• Administrasjonsavdeling

• Samordnings- og beredskapsstab

Bildekreditering/
trykkersted/papir
Calibri Regular 7 pkt / 8 pkt 
linjeavstand. Plasseres 2 
mm over topplinja.

Toppstripe
Som på forsiden

Bunnstripe
Som forside

Adresse
Calibri Regular 9 pkt / 11 pkt linjeavstand
Calibri Bold 9 pkt / 11 pkt linjeavstand

A5



 FAKTA

6.5

Forsiden er delt i 11 like store horisontale deler.
2/11 = plass for logo
7/11 = plass for toppstripe og bilder
2/11 = plass for tittel og henvisning til nettside

InDesignmal og PDF av brosjyre A5 er tilgjengelig.

Papir: Cyclus 140 gram

 

A5 - forside for offsettrykk

LandbruksavdeLing

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

strategi 2011-2013

Logo
Fylkesmannen i Oppland.
Høyde 24 mm. Midtstilt.

Toppstripe
Svart strek 38,2 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 39,2 mm 
fra toppen, 8 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.
Tekst: Calibri Bold 13 punkt, versaler.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

NB!
På brosjyrer som skal trykkes,
dras bilder og striper 2 mm 
utenfor dokumentet for 
utfallende trykk.

Bunnstripe
Svart strek 171,8 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Tittel
Calibri Bold 18 pkt eller
Bradley Hand 24 pkt.

Signatur
Calibri Regular 8 pkt

A5



6.6

 

Folder A5 - bakside for offsettrykk

     fylkesmannenoppland.wordpress.com
            youtube.com/fylkesmannenoppland
     twitter.com/fylkesmannenopp

November 2011
Foto: Fylkesmannen i Oppland

besøksadresse Storgt. 170, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
e-post postmottak@fmop.no
www.fylkesmannen.no/oppland

Fylkesmannen i Oppland
har følgende avdelinger:

• Landbruksavdeling
• Helse- og sosialavdeling
• Miljøvernavdeling
• Oppvekst- og utdanningsavdeling
• Administrasjonsavdeling

• Samordnings- og beredskapsstab

Universell utforming:
Max 10% raster i bakgrunnen.

Bildekreditering/
trykkersted/papir
Calibri Regular 7 pkt / 8 pkt 
linjeavstand. Plasseres 2 
mm over topplinja.

Toppstripe
Som på forsiden

NB!
På brosjyrer som skal trykkes,
dras bilder og striper 2 mm uten-
for dokumentet for 
utfallende trykk.

Bunnstripe
Som forside

Adresse
Calibri Regular 9 pkt / 11 pkt linjeavstand
Calibri Bold 9 pkt / 11 pkt linjeavstand

A5



 FAKTA

A4 - forside print 6.7

Forsiden er delt i 13 like store horisontale deler.
2/13 = plass for logo
8/13 = plass for toppstripe og bilder
3/13 = plass for tittel og henvisning til nettside

InDesignmal og PDF av brosjyre A4 er tilgjengelig.

Papir: Cyclus 140 gram på folder. 

 

Informasjon
2011

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

Logo
Fylkesmannen i Oppland.
Høyde 28 mm. Midtstilt.

Toppstripe
Svart strek 45,7 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 46,7 mm 
fra toppen, 9 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

Bunnstripe
Svart strek 228,5 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Tittel
Bradley Hand, 46 pkt
Calibri Bold, 26 pkt./ 40 pkt. linjeavstand

Signatur
Calibri 8 pkt

A4



 

6.8Folder A4 - innsider for print             

Brødtekst: Calibri 10 pkt / 12 pkt linjeavstand
3 spalter.

repe veriam iusa doloren ecabore il maximin 
perspedi tem escitistet et mo con eum quis 
et et que antibus.
Nit omnimus antis dolupta tianiendae 
nonsendescid molorem. Me pa quo quas 
modissit arumque illut ad quibus sundae con 
consequ aspedit faccabo. Illandiam eicil ipis 
es min plabo. Facerun daestib erunt.
Mod quid que saperor ressequates sit, uta-
tessinvel eum nonsed maximus quam quiatis 
nullorit accustrument quo eum quae posape-
rum nossitae expliquame pratem quatur res 
minto blacite mpossin vendaestem quibeaq.

Fakta 2011
Nonsequid ut quo quam, simusandam, non 
et, volenihilit doluptatem. Et eaturiatem re-
pudiae litae nonseriam, sit apis di nis ipsunt, 
quist, quistibus aut fuga. Nam voluptaspe in 
comnit quatur aboreris comnim quae volup-
tate simil molenducium ex eossimus nam ut 
aut estem exces et, in est, ut repedi odit, tem 
autes none volore porehenditat del invent 
quas as iminimus es re et quibus, expeditam 
dolore peliquam archicipsam, aut ventotat 
labo. Et labori qui ullabor rorumet plant ut ex 
eicipsa venis est, solliam nit unt licium necum 
quid ex ea dolor susantem solorum ullup-
tionsed quam quam eum re simagnis rem. 
Itatest, offic tet quis etur magnis dolor aliquis 
reped ut evellor rorest quibeatium re volor 
autem aut omnisquam fugia pa dolore pro 
et quam imperferum eatintur am, si que lia 
qui consed est, occus magnis eos deliae. Iqui 
blabore, ipictem porror andanditi remporit 
rem. Temoloribus.

Itati nobis esed
Itati nobis esed que seribus aereped quid 
que del est, optatur si ad que et re doloriam, 
solorerum, seque ad ut a nonsedit eraeresto 
inctiam dolorro officilla quis dolecatis est fu-
giate necturestias modit es doluptas dolores 
dolorum faccus, imin niti doluptas ero ider-
chicimus consequ iatisqu atestrum nisquatur, 
sam facidelibus volupti

2  |  Årsberetning 2009

Fakta for 2008 
Delit lam el incilit adit lortinibh er alit 
exeriustrud tio od magna conullaore 
etuer sequatueros augait wisi. Cil 
ute consed min henim veros augiam 
volorti ncidunt prat.

Nullaoreetum zzrilla consequisit 
vulpute tem del iril ute consequi bla 
facilit prat ilit wismolor aliquisi.

Liquametum delit volortin henim 
dolorperosto dit ad te tatum zzril eu 
feummy nummolortion ulla conse-
quamet velisci ncipit laore ming ea 
facil iliquamet, quis at, quip elit iure 
diametummy num iril ut ad min ese 
estrud ero do eum in heniamet ve-
lessequate facil eugiam delenit wis 
autpatem quipis ex esto estin vel irit 
ad ex ero consequi er augait vulla 
facilisissed magnit nulput nosto esto 
commod ea feuisit wis nim aliscipisl 
in volut luptat prat lum doloreet prat 
nullamet loreet dolore molesto odit 
nit et, vent adiat. Tie facil dolore 
commy nit wisit pratum dolute minisl 
in henisit estrud exero dolore feugait 
la aliquipit ulputet, vel ilit utpat nul-
luptat. Ut adionsequam ing ea faci 
blaor am, consequamet wisi.

Faci et am dolore delis exer sim 
niam eu feumsandre core modolor 
illan utatis alit praessequat velisl ut 
lut nulputem zzrit nulluptat.

Henim nim venim zzrit accum 
autpate velit nim deleniat alissis cil-
landre dolobore core tin henisi.

Volore feuipit la acil ea feugiat, 
quam et amconulla feu facipisl ing 
et, quatem in ullandipit prate magnis 
am quat luptat, quatuer adio ex 
enis ercidunt praesto ent adigna 
ad modit adiamet nulput dolobortin 
utpatincil ex et, veliquatem nummy 
nos nibh el ulput et venisi blam ip-
ismod doleseq uiscidui tationulpute 
dolorperat nim in ver irilissi.

Iduiscil euisi. Nonsed dunt irius-
trud tatumsan vel ut inibh et, vercin 
ulluptat ut veros am dipsum ing 

eugait iliscipsusto odip exer sum 
volutpat augiam, veliquis aut wisl illa 
faccummod tisi eugue do consent 
wisAdiam ip ex er ilit venibh ex esed 
exerosto eugait ese feugiam, corer-
cilit utat utet la am augue dolore 
dolesto doloreet lore esto odipit ad 
molore facilluptat, consendigna fac-
cum velit, qui tat.

Alisit aliquat numsandignim vullam 
illandre feugiam etuero diatuer cidui-
pis accum augiam, velis non ullutat, 
voloreetummy nisit, coreet auguercil 
dolobor si.

Isl euguero commolortie dipit am 
quis at iriliquat, sis alis acilisis ad tat, 
velesequisi.

Pat praese del exero odipit alis 
enim in velismo diamconum velessi 
blaorem ver inisis amcorerat. Ut 
del inci blandiam quate doloreetue 
mincinim dunt lor si.

Lutpat, velenim ex eummy nullam, 
sismolut vendre conulla faccum zzril 
iriusto conum voloborer ilissit, exeros 
dolobore miniat nisim quis nulluptat.
 
Re commy nit delit lam el incilit adit 
lortinibh er alit exeriustrud tio od 
magna conullaore etuer sequatu-
eros augait wisi. Cil ute consed min 
henim veros augiam volorti ncidunt 
prat.

«lorum ipsus kontra veros»

Fakta 2011
Nonsequid ut quo quam, simusandam, non 
et, volenihilit doluptatem. Et eaturiatem re-
pudiae litae nonseriam, sit apis di nis ipsunt, 
quist, quistibus aut fuga. Nam voluptaspe in 
comnit quatur aboreris comnim quae volup-
tate simil molenducium ex eossimus nam ut 
aut estem exces et, in est, ut repedi odit, tem 
autes none volore porehenditat del invent 
quas as iminimus es re et quibus, expeditam 
dolore peliquam archicipsam, aut ventotat 
labo. Et labori qui ullabor rorumet plant ut ex 
eicipsa venis est, solliam nit unt licium necum 
quid ex ea dolor susantem solorum ullup-
tionsed quam quam eum re simagnis rem. 
Itatest, offic tet quis etur magnis dolor aliquis 
reped ut evellor rorest quibeatium re volor 
autem aut omnisquam fugia pa dolore pro 
et quam imperferum eatintur am, si que lia 
qui consed est, occus magnis eos deliae. Iqui 
blabore, ipictem porror andanditi remporit 
rem. Temoloribus.

Itati nobis esed
Itati nobis esed que seribus aereped quid 
que del est, optatur si ad que et re doloriam, 
solorerum, seque ad ut a nonsedit eraeresto 
inctiam dolorro officilla quis dolecatis est 
fugiate necturestias modit es doluptas 
dolores dolorum faccus, imin niti doluptas 
ero iderchicimus consequ iatisqu atestrum 
nisquatur, sam facidelibus volupti cum re, ul-
lupta voluptis et, non cumquae exceria dem 
quias dolorro mossinv erferum estibus ipsam 
rem volendunt accatem harcipsam saperum 
dipiendit, invenis et incipsam es moluptatur 
aces autem non rehenem rernatur magni ut 
repratur adis el iderem eos pro beati dolore 
et qui untibus ratiatur sum veni ut apistrum 
et fugiasit lab intur alibus volesed eum, qua-
tur? Qui blab in comni ipis molo consequun-
tur aliquam quatem fugiae. Nam que vitat.
Tatibuscius porehen dipsum reped que mag-
nam is perat.

Tisque
Tisque posaperspis eaquati dolorias autate 
prem faccusd andera volorro et re niat vol-
lace pudit, to quia nus quisima gnamet, odi-
tia in eaquam experum non nonet quatibus 
eostisi tatecum id est quaectat etur autat qui 
aut assit ipidest iorem. Itasit fuga. Nempo-
reped essitas es idus et quae eum inimus ped 
quo blamet reperchit ut labor maio corpore 
poris dolorercid et volorumqui consequ 
iature, eos a volutectum reperunturis ut et 

isciendam doles quam, optatin imporehent 
apedigent explit arum aut odici imaio tecul-
liqui ommoluptatur aut es alitassi idel il mo 
denditas audis eum restrunt odit lictur sam 
ut quiae sed ut qui nonem ini nonessit re re 
reperumque nobis et lamet ut volore pore, 
aut odi accullu ptatio. Parum remporesto do-
luptatiani am sed quiate entin rem ut debit 
quasped quia cum fugiand ipsusda quistrum 
ut earum rem eicim libus maximendae prat.
Piducitament repudae invella cor aut raectu-
met et faceatisita dolor mos eturiori dit, volo-
ria quassit laut quia venimi, consed endit, 
sinim ipitation conet quaspero vellatusdae 
nobisit ibearibearum rem ratibus di tem ex et 
illuptae peliquo omnis eriorum delictorem es 
dolectu restis quunt est, aci te de venias por 
mi, tecturia quam quunto dolorerum vitem. 
Optatque maximol uptibuscid ent aspis 
modia ipsunt que pe lic te nobit, eatquia dol-
lati beaquae. Ullest aut quam, quo dicatur, 
oditatur? Qui derum sanda dunt.
Ant, officil ipsuntorpos con posam rem fuga. 
Cabo. Ex earum atibusa volupta tiisquis dia 
dolorerio. Namus, adit dis suntium cus dolec-
ta ni dendandae qui cus eume poriam fuga. 
Litibus de sum qui derorpos ditae endandunt, 
sequam eos eumqui con repra solorem impo-
rero evenimpost, comnis deseque sit, nobis 
dessi core dit verchic aborist, ut apel ilist, si 
berferc hillit od quiasimpore dolupiet est, of-
fic to di odi anis est rest, ommos elitaquiam il 
maximin velicte mporerit facepra sa desse-
quundi non restempost is quidella cus.
Sumque dolo blabore coreptatur?

Aximperum, utet eri ut dolupta tiamus 
veris doluptatur rest magnam qui consendit 
asimill andant, sus, omni doluptaquis sunt 
re voluptas aut el mos nonseque qui ut 
quis aut qui bla volorib eritio eum iliciusam 
consend estionsequae re sento beaquassum 
veneceaquis unt omnis aut et omnis aute 
pror restibus estiistrum es ese quis a ven-
dam, occabo. Et ut voluptatiur? Qui blaudic 
ipsunt resti autatibus rae sin consequ issimol 
uptati corro doluptur, simint oditatibus 
consed most apel mi, vendent.

Etur si resendio. Nempedic torem il ea vero 
tecti ium cus, volupta voluptasim nia dolup-
tatecea qui quianis eicaeptae suntotatque 
mo delestio quis sequundusda cuptatus ut 
is erit, similit ut pedignim renis qui berum 
et fugia qui sim fuga. Ita poreic test alibus-
dae mo offic torepudam dipicit asitas ipsant 

Hvor har vi gått i 2011

Toppstripe
Svart strek 45,7 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 46,7 mm 
fra toppen, 6 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.

Marger
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

A4



Folder A4 - bakside for print - med frankomerke/adressefelt

 

6.9

B

     fylkesmannenoppland.wordpress.com
            youtube.com/fylkesmannenoppland
     twitter.com/fylkesmannenopp

Besøksadresse Storgt. 170, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
E-post postmottak@fmop.no
www.fylkesmannen.no/oppland

Fylkesmannen i Oppland
har følgende avdelinger:

• Landbruksavdeling
• Helse- og sosialavdeling
• Miljøvernavdeling
• Oppvekst- og utdanningsavdeling
• Administrasjonsavdeling

• Samordnings- og beredskapsstab

RETUR: Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer

Bildekreditering/trykkersted/papir
Arial Light 6,5 pkt / 7,8 pkt linjeavstand. 
Plasseres 2 mm over topplinja.

Toppstripe
Svart strek 45,7 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 46,7 mm 
fra toppen, 9 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.

Bunnstripe
Svart strek 228,5 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Adresse
Calibri Regular 9 pkt /11 pkt linjeavstand
Calibri Bold 9 pkt / 11 pkt linjeavstand

Brødtekst
Calibri Regular 9,5 okt / 11 pkt. linjeavstand

Universell utforming:
Max 10% raster i bakgrunnen.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

A4



 

Forside, print, A4 med undertittel 6.10

Når tittelen på dokumentet går over mer enn en side, eller det er formålstjenelig
å dele opp tittelen. Bradley Hand skal brukes med forsiktighet.

NB! Det er viktig å holde tittelen på forsiden på et minimum. 

Informasjon
2011

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

Logo
Fylkesmannen i Oppland.
Høyde 28 mm. Midtstilt.

Toppstripe
Svart strek 45,7 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 46,7 mm 
fra toppen, 9 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

Bunnstripe
Svart strek 228,5 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Tittel
Bradley Hand 46 pkt
Undertittel:
Calibri Bold, 26 pkt./40 pkt. linjeavstand

Signatur
Calibri 8 pkt

A4



A4 - forside, print, sideinndeling 13/13 6.11

De blå linjene viser de horisontale delene.
2/13 = plass for logo
8/13 = plass for toppstripe og bilder
3/13 = plass for tittel og henvisning til nettside

 

Informasjon
 om rovvilt og beitesesongen 2011

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

A4



A4 - forside, print, bildeinndeling 6.12

Mer enn et bilde på forsiden:
Etter at topp- og bunnstriper er plassert etter malen (6.7), deles området for bildet i 4 x 4 like store ruter med 
1 mm avstand mellom hvert kvadrat.

Bilder plasseres fritt i ett eller flere kvadrater, så lenge margen mellom bildene står fast på 1 mm.

 

Informasjon
 om rovvilt og beitesesongen 2011

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

A4



Forside A4, èn logo i tillegg til Riksvåpenet 6.13

 

Når Fylkesmannen inviterer til møte sammen med èn aktør i tillegg, kan begge logoer stå i toppfeltet.
Logoene midtstilles på siden, med 16 mm avstand mellom logoene.

Dialogmøte reiseliv

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

Logo
Fylkesmannen i Oppland: høyde 28 mm. 
Logo nr. to plasseres på samme bunnlinje som 
Fylkesmannen i Oppland, og kan strekkes opp til 
bunnen av selve krona.

Toppstripe
Svart strek 45,7 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 46,7 mm 
fra toppen, 9 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

Bunnstripe
Svart strek 228,5 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Tittel
Bradley Hand 46 pkt
Undertittel:
Calibri Bold, 26 pkt./40 pkt. linjeavstand

Signatur
Calibri 8 pkt

A4



Forside, A4, med inntil fem logoer i tillegg til Riksvåpenet 6.14

 

Når Fylkesmannen inviterer til møte sammen med flere aktører, skal de andre aktørene settes under bildefeltet.
Der det er opptil fem logoer skal fast størrelse på fylkes-, og kommunevåpen eller som i tilfellet over,
ikonet til Statens Vegvesen, ha en høyde på 8 mm. 
Alle logoene skal ha visuell like stor størrelse. (Se 6.11.1.)

Logoene plasseres på linje, med jevn avstand mellom hver logo, og sentreres på siden. 
235 mm fra toppen av siden.

NB! Logoene skal ikke gå utenfor venstre og høyre marg.

Dialogmøte reiseliv

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

Dialogmøte reiseliv

www.fylkesmannen.no/oppland

Statens vegvesen
Oppland- o f f e n s i v o g s p e n n e n d e

Logo
Fylkesmannen i Oppland.
Høyde 17,5 mm. Midtstilt.

Toppstripe
Svart strek 65,5 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 66,5 mm 
fra toppen, 9 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

Bunnstripe
Svart strek 228,5 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Tittel
Bradley Hand 36 pkt eller
Calibri Bold, 24 pkt.

Signatur
Calibri 8 pkt

Logoer, over fem stk.
Høyde på logo max 13 mm. 
Bredde max 18 mm.
Øverste logoer; overkant 39 mm fra topp.

A4



Forside, A4, inntil fem logoer i tillegg til Riksvåpenet 6.14.1

 

Størrelse på logoer (stiplet linje):
Selve våpenet i f.eks. Gausdal kommune og 
Hedmark fylkeskommune, skal ha en høyde 
på 8 mm.
Teksten følger logoen proporsjonalt.

Dialogmøte reiseliv

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

Dialogmøte reiseliv

www.fylkesmannen.no/oppland

Statens vegvesen
Oppland- o f f e n s i v o g s p e n n e n d e

Utsnitt:

A4



 

Forside, A4, over fem logoer i tillegg til Riksvåpenet 6.15

Det er utarbeidet en egen layour for bruk når Fylkesmannen inviterer til møte sammen med flere enn fem aktører. 
Logoen til Fylkesmannen har en høyde på 17,5 mm, som tilsier samme visuelle størrelse som resterende logoer.
Alle andre logoer skal ha en høyde på max 13 mm. Evt. max bredde på 18 mm. 
Alle mål er beskrevet på denne og neste side.
Logoene plasseres på linje, med jevn avstand mellom hver logo, og sentreres på siden.
Fortrinnsvis ulikt antall logoer på hver linje.

NB! Logoene skal ikke gå utenfor venstre og høyre marg.

 MILJØVERNAVDELINGEN

Dialogmøte reiseliv
Beitostølen Resort, 5. mai 2008 kl. 13.30 - 17.30

www.fylkesmannen.no/oppland

Statens vegvesen

Dialogmøte reiseliv

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

Logo
Fylkesmannen i Oppland.
Høyde 17,5 mm. Midtstilt.

Toppstripe
Svart strek 84,5 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 85,5 mm 
fra toppen, 9 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

Bunnstripe
Svart strek 228,5 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Tittel
Bradley Hand 36 pkt eller
Calibri Bold, 24 pkt.

Signatur
Calibri 8 pkt

Logoer, over fem stk.
Høyde på logo max 13 mm. 
Bredde max 18 mm.
Øverste logoer; overkant 39 mm fra topp.

A4



 

Forside, A4, over fem logoer i tillegg til Riksvåpenet 6.15.1

 MILJØVERNAVDELINGEN

Dialogmøte reiseliv
Beitostølen Resort, 5. mai 2008 kl. 13.30 - 17.30

www.fylkesmannen.no/oppland

Statens vegvesen

Dialogmøte reiseliv

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

Størrelse på logoer (stiplet linje):
Høyde på logo skal max være 13 mm. 
Bredde på logo skal max være 18 mm.

Utsnitt:

A4



Nyhetsbrevene legges ut med henvisninger til nettsiden.
Brødtekst: Calibri Regular 10 pkt / 12 pkt linjeavstand
Titler: Calibri Bold 13 pkt

Første bilde: starter 58 mm fra toppen. Bildehøyde: 40 mm.

 

Nyhetsbrev A4 6.16

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenopplandwww.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

Sauer er ålreite dyr!

Avdelingen har oppgaver innenfor fagområdene naturverUntectur? Imaio eium ul-
lorem es et at re seque dolumquasped min expereprovit fugiam, sum unt abo. Millect 
uritia con nobis quaepe quasiminctur as erundelitati con nihit, seque labores doluptas 
poreperi accum aperis sit arumqui sandi dolectatium quo volum fugitium quibus aut 
quiam, il explabo. Ut volorei usante sitae landite ssimet parum quodit.

Les mer: www.fylkesmannen/oppland

Ku i fokus

Avdelingen har oppgaver innenfor fagområdene naturverUntectur? Imaio eium ul-
lorem es et at re seque dolumquasped min expereprovit fugiam, sum unt abo. Millect 
uritia con nobis quaepe quasiminctur as erundelitati con nihit, seque labores doluptas 
poreperi accum aperis sit arumqui sandi dolectatium quo volum fugitium quibus aut 
quiam, il explabo. Ut volorei usante sitae landite ssimet parum quodit.

Les mer: www.fylkesmannen/oppland

Stort bidrag til kulturbygninger

Avdelingen har oppgaver innenfor fagområdene naturverUntectur? Imaio eium ul-
lorem es et at re seque dolumquasped min expereprovit fugiam, sum unt abo. Millect 
uritia con nobis quaepe quasiminctur as erundelitati con nihit, seque labores doluptas 
poreperi accum aperis sit arumqui sandi dolectatium quo volum fugitium quibus aut 
quiam, il explabo. Ut volorei usante sitae landite ssimet parum quodit.

Les mer: www.fylkesmannen/oppland

Barkebilleinvasjon?

Avdelingen har oppgaver innenfor fagområdene naturverUntectur? Imaio eium ul-
lorem es et at re seque dolumquasped min expereprovit fugiam, sum unt abo. Millect 
uritia con nobis quaepe quasiminctur as erundelitati con nihit, seque labores doluptas 
poreperi accum aperis sit arumqui sandi dolectatium quo volum fugitium quibus aut 
quiam, il explabo. Ut volorei usante sitae landite ssimet parum quodit.

Les mer: www.fylkesmannen/oppland

Hvitveisen fredes

Avdelingen har oppgaver innenfor fagområdene naturverUntectur? Imaio eium ul-
lorem es et at re seque dolumquasped min expereprovit fugiam, sum unt abo. Millect 
uritia con nobis quaepe quasiminctur as erundelitati con nihit, seque labores doluptas 
poreperi accum aperis sit arumqui sandi dolectatium quo volum fugitium quibus aut 
quiam, il explabo. Ut volorei usante sitae landite ssimet parum quodit.

Les mer: www.fylkesmannen/oppland

Logo
Fylkesmannen i Oppland.
Høyde 28 mm. Midtstilt.

Toppstripe
Svart strek 45,7 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 46,7 mm 
fra toppen, 9 mm høyde. 
Avdelings- eller fellesfarge.

Marger (stiplet linje):
Topp: 10 mm
Bunn: 10 mm
Venstre: 8 mm
Høyre: 8 mm

Bunnstripe
Svart strek 280,5 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Signatur
Calibri 8 pkt



 

7.1Annonsemodul 12

Annonsemoduler:
Aviser opererer med faste modulstørrelser. 
Det anbefales at minste størrelse som brukes er modul 12 som vist her.

Modul 12:
Bredde: 80 mm / høyde: 71 mm
Modulene justeres etter innhold i annonsen.

Hos Fylkesmannen i Oppland er følgende stilling ledig:

NASJONALPARKFORVALTER
Søknadsfrist 13. november 2011

Fullstendig utlysning, se:
fylkesmannen.no/oppland under ledige stillinger

Logo
Fylkesvåpenet, midtstilt. Høyde 18 mm.

Toppstripe/felles
Svart strek 26 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 27 mm 
fra toppen, 3,6 mm høyde. 
20% svart.

Tekst
Calibri Regular 9 pkt / 10,5 pkt linjeavstand.
Uthevet tekst Calibri Bold
Tittel Calibri Bold 16 pkt, versaler

Bunnstripe/avdelingsfarge
Fargestripe, høyde 2,6 mm,
plasseres på linje med bunnmarg. 
Svart strek 8,6 mm fra bunnen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

ANNONSER 7.0

Hos Fylkesmannen i Oppland er følgende stilling ledig:

NASJONALPARKFORVALTER
Søknadsfrist 13. november 2011

Fullstendig utlysning, se:
fylkesmannen.no/oppland under ledige stillinger

Marger (stiplet linje):
Topp: 4 mm 
Bunn: 5 mm
Venstre: 5 mm
Høyre: 5 mm

Bunnstripe 20% svart
Fargestripe, høyde 2,6 mm,
plasseres på linje med bunnmarg. 
Svart strek 8,6 mm fra bunnen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.

Fargeannonse

Svart/hvitt-annonse



 

7.2Annonsemodul 22B

Annonsemoduler:
Aviser opererer med faste modulstørrelser. 
Ved behov for mer tekst i annonsen økes annonsestørrelsen etter moduler.
Her er modul 22B vist, bredde: 80 mm / høyde: 107 mm

Andre moduler:
Modul 22: bredde 80 mm / høyde 144 mm
Modul 32B: bredde 80 mm / høyde 181 mm
Modul 32: bredde 80 mm / høyde 281 mm
Modul 42: bredde 80 mm / høyde 291 mm
Modul 52: bredde 80 mm / høyde 360 mm (topp-bunn i avisa)

Hos Fylkesmannen i Oppland er følgende stilling ledig:

NASJONALPARKFORVALTER
Søknadsfrist 13. november 2011

Opplysninger om stillingen gis av fylkesmann Kristin 
Hille Valla på tlf. 61 26 60 01 / 975 93 143
eller assisterende fylkesmann på tlf. 61 26 60 02.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren 
kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli 
oppført på søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Fullstendig utlysning, se:
fylkesmannen.no/oppland under ledige stillinger

Logo
Fylkesvåpenet, midtstilt. Høyde 18 mm.

Toppstripe/felles
Svart strek 26 mm fra toppen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.
Rasterstripe 27 mm 
fra toppen, 3,6 mm høyde. 
20% svart.

Tekst
Calibri Regular 9 pkt / 10,5 pkt linjeavstand.
Uthevet tekst Calibri Bold
Tittel Calibri Bold 16 pkt, versaler

Marger (stiplet linje):
Topp: 4 mm 
Bunn: 5 mm
Venstre: 5 mm
Høyre: 5 mm

Bunnstripe 20% svart
Fargestripe, høyde 2,6 mm,
plasseres på linje med bunnmarg. 
Svart strek 8,6 mm fra bunnen. 
Tykkelse: 0,5 pkt.



8.1Roll Up - forslag

Tekst
Tekst

     facebook.com/fylkesmannenoppland

     fylkesmannenoppland.wordpress.com

              youtube.com/fylkesmannenoppland

     twitter.com/fylkesmannenopp

Besøksadresse Storgt. 170, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
E-post postmottak@fmop.no
www.fylkesmannen.no/oppland

PROFILERING 8.0

Bilder
Det er svært viktig at bilder på
rollup er av god kvalitet.
Minimum kvalitet i 100% størrelse,
bør ligge på 100 DPI.

Sjekk med leverandøren hvor mye 
av rollupen som «rulles inn» i kassa
på rollupen, og som dermed ikke 
blir synlig når den står oppe.



Julekort eller gratulasjonskort.
Viktig å finne et bilde som passer til anledningen.

Format utslått: bredde 210 mm / høyde 148 mm

 

Julekort / gratulasjonskort - utsider

Fylkesmannen i Oppland

I julestemning...www.fylkesmannen.no/oppland

Foto: Fotograf  Mortensen, arkivbilder
Trykk: www.dialecta.no, januar 2009. 
Trykt på 100% resirkulert papir.

Foto: Fylkesmannen
Trykk: IGT as, november 2011
Trykt på 100% resirkulert papir.

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

8.2



 

Julekort / gratulasjonskort - innsider

Fylkesmannen ønsker alle

en riktig god jul
og et fremgangsrikt 2009

Fylkesmannen ønsker alle

en riktig god jul
og et fremgangsrikt 2012

8.2



Diplom - A4 8.3

Fylkesmannen i Oppland

Diplom

tildeles ................................................................................................................................................................................................................

Begrunnelse: Liquatem quam dolor aliquatio dipit exeros aciliquam nullamcommy num iriureet, 
consendre ming et wis dolore faccum alis ex ex euguer si.

Doluptat. Ut elesed del iuscidunt digna faccummy nisl ulluptat veraessi.

 ......................................................................................................................................................
 Fylkesmannen i Oppland

tildeles .................. ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... .....................

Begrunnelse: Ersperum adiaeruptum apel expedi audiorrum verecae nonsed quassus volorent 
dellam, quam, sanda quid que ipsanti volesto quam isquam vide nonsectem ut 

versper ferumqui solupti oratio que simus sim qui vollecuptus.

Fylkesmannen i Oppland



 FAKTA

9.1

 

Lysbilder - forside med tittel

Forside Lysbilde - fellesfarge i stripe nederst, samt tittellinje.
Avdelingsvis byttes den grå stripen ut med de respektive avdelingsfargene i 100%.

Dørålstjerne - ny bruksplan

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland

DIGITALE MEDIER 9.0



 FAKTA

9.2

 

Lysbilder - forside uten tittel

Forside Lysbilde - avdelingsfarge i stripe nederst. Eksempel uten tittel på forside.
Avdelingsvis byttes den grønne stripen ut med de respektive avdelingsfargene i 100%, 
alternativt svart 20% for fellessaker.

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland



 FAKTA

9.3

 

Lysbilder - inndeling tekst og bilder

Lysbildeside med bilder:
Siden er delt inn i to like brede spalter. Den ene spalten er del i 16 like store kvadrater, med 1 mm marg mellom bildene. Her 
gjelder samme regel som ellers i profilmanualen, du kan fylle ett eller flere av feltene, så lenge alt flukter med de hvite mar-
gene mellom bildefeltene. Inndeling, se neste ark.

Tekst benyttet på vist side:
Tittel: Calibri Bold, 32 pkt
Brødtekst: Calibri Regular, 16 pkt / 19 pkt linjeavstand
Uthevet: Calibri Bold, 18 pkt

•	 Behandle	klagesaker	bl.a.	etter:
 - plan- og bygningsloven
 - sosialtjenesteloven
	 -	 offentlighetsloven
 - vergemålsloven
 - m.m.

•	 Lovlighetskontroll	etter
	 kommuneloven

•	 Samordne	innspill	i	plansaker

•	 Gi	veiledning	knyttet	til
	 kommunal	økonomi

TITTEL	PÅ	SAKEN

www.fylkesmannen.no/oppland            facebook.com/fylkesmannenoppland


