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GRAFISK PROFIL PROFILHÅNDBOK

Stavanger utvikling KF skal fremstå som en tydelig og 
enhetlig avsender. Den grafiske profilen skal brukes 
konsekvent og korrekt for å sikre at Stavanger utvikling KF 
gjenkjennes som avsender i all kommunikasjon.

Den grafiske profilen er Stavanger utvikling KFs 
synlige identitet og skal være synlig i på alle flater print 
og digitalt.

Den grafiske profilen er summen av alle elementer 
som logo, typografi, fargepalett og grafiske former. 
Stavanger utvikling KF skal fremstå ryddig og profesjonell 

i bruken av sin grafiske profil. Den grafiske profilen er vist 
i denne profilmanualen, og videreutvikles ved behov. 
Webside, annonser, skilt og alt av materiell skal være 
iht. Stavanger utvikling KFs grafiske profil, men er ikke 
vist i denne utgaven av profilhåndboken.

Ta kontakt med Stavanger utvikling KF på 
post@stavanger-utvikling.no for veiledning og spørsmål. 

GRAFISK PROFIL



INNHOLD PROFILHÅNDBOK
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HOVEDLOGO PROFILHÅNDBOK

Logoen er sammensatt av symbol og 
Stavanger utviklings navnetrekk. 
Typografi: Avenir Roman. Klassisk, tydelig og stolt.
Logosymbol: Utviklingen verner om Stavanger. Den 
utvikler byen til det beste. Er i bevegelse og under stadig 
forandring. U-en opptrer som en trakt, som stødig leder 
gjennom prosessene i en byutvikling. Logosymbol kan 
brukes til utsnitt og danner grafiske element i profilen. 
U-en danner også et fysisk rom. 

Logoen kan animeres, og underbygger ideen om noe som stadig 
er i utvikling. Det er ingen sperrer. Alt er mulig/åpent. 

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge sterkere merkevare, 
skal Stavanger Utvikling logo alltid se ut som vist nedenfor 
og til høyre.

SYMBOL

NAVNTREKK
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LOGO POSITIV OG NEGATIV PROFILHÅNDBOK

Logoen finnes i to varianter av positiv og negativ.
Logo konstruksjonen og proporsjonene må aldri  forandres. 
Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende elementer 
 innenfor feltet som ligger bak logoen. Bruk alltid originalene 
eller kontakt STAVANGER UTVIKLING.
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LOGOVARIANTER STÅENDE PROFILHÅNDBOK

Logoen finnes i tre positive varianter (stående). 
Fargevariantene skal være med på å underbygge UTVIKLING, 
noe som stadig er i bevegelse og under stadig forandring. 
Logo konstruksjonen og proporsjonene må allikevel aldri 
 forandres. Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende 
elementer på logoen. Bruk alltid originalene eller kontakt 
STAVANGER UTVIKLING.
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LOGOVARIANTER STÅENDE PROFILHÅNDBOK

Logoen finnes i tre positive/negative varianter (stående) på forskjellige 
fargebakgrunner. Fargevariantene skal være med på å underbygge 
UTVIKLING, noe som stadig er i bevegelse og under stadig forandring. 
Logo konstruksjonen og proporsjonene må allikevel aldri  forandres. 
Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende 
elementer på logoen. Bruk alltid originalene eller kontakt 
STAVANGER UTVIKLING.
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LOGOVARIANTER LIGGENDE PROFILHÅNDBOK

Logoen finnes i tre positive varianter (liggende). 
Fargevariantene skal være med på å underbygge UTVIKLING, 
noe som stadig er i bevegelse og under stadig forandring. 
Logo konstruksjonen og proporsjonene må allikevel aldri  forandres. 
Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende 
elementer på logoen. Bruk alltid originalene eller kontakt 
STAVANGER UTVIKLING.
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LOGOVARIANTER LIGGENDE PROFILHÅNDBOK

Logoen finnes i tre positive/negative varianter (liggende) på forskjellige 
fargebakgrunner. Fargevariantene skal være med på å underbygge 
UTVIKLING, noe som stadig er i bevegelse og under stadig forandring. 
Logo konstruksjonen og proporsjonene må allikevel aldri  forandres. 
Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende 
elementer på logoen. Bruk alltid originalene eller kontakt 
STAVANGER UTVIKLING.
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LOGO ANIMASJON PROFILHÅNDBOK

Symbolet i logoen, med sine tre deffinerte 
grafiske element, kan animeres, slik at en får en understreking 
av logoens åpenhet, forandringsvilje og utvikling.
Kan brukes på alle digitale flater.
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LOGO BESKYTTELSESOMRÅDE PROFILHÅNDBOK

S

S

SS

Det er ikke ønskelig at tekst og/eller andre grafiske elementer plasseres for 
tett inntil Stavanger utviklings logo. For at logoen skal stå fram klart og 
tydelig, og ikke  konkurrere med andre visuelle  elementer, skal det være et 
beskyttelsesområde rundt logoen. Den stiplete linjen til høyre viser 
minimumsavstanden (S) til andre grafiske  elementer.
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LOGO BESKYTTELSESOMRÅDE PROFILHÅNDBOK

S

S

SS

Det er ikke ønskelig at tekst og/eller andre grafiske elementer plasseres for 
tett inntil Stavanger utviklings logo. For at logoen skal stå fram klart og 
tydelig, og ikke  konkurrere med andre visuelle  elementer, skal det være et 
beskyttelsesområde rundt logoen. Den stiplete linjen til høyre viser 
minimumsavstanden (S) til andre grafiske  elementer.
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LOGOOPPSTILLING SAMARBEID PROFILHÅNDBOK

Logooppstilling satt i forbindelse med andre logoer f.eks. 
Stavanger kommune og andre utbyggere. Størrelsesforhold og 
begrenset plass er her tatt hensyn til. Logo konstruksjonen og 
proporsjonene må allikevel aldri  forandres. Det skal heller aldri 
settes tekst eller forstyrrende elementer på logoen. Bruk alltid 
originalene eller kontakt STAVANGER UTVIKLING.
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FARGER PROFILHÅNDBOK

Pantone: 2199 c (cp)
CMYK: C77, M0, Y16, K0
RGB: R0  G187  B220
HTML (HEX): #00BBDC

Pantone: 2199 c (cp)
CMYK: C77, M0, Y16, K0
RGB: R0  G187  B220
HTML (HEX): #00BBDC

Pantone: 630 c (cp)
CMYK:  C48, M0, Y10, K0
RGB:  R119  G197  B213
HTML (HEX): #77C5D5

Pantone: 3275 c (cp)
CMYK: C90, M0, Y52, K0
RGB: R0  G179  B152
HTML (HEX): #00B398

Pantone: 3275 c (cp)
CMYK: C90, M0, Y52, K0
RGB: R0  G179  B152
HTML (HEX): #00B398

Pantone: 3275 c (cp)
CMYK: C90, M0, Y52, K0
RGB: R0  G179  B152
HTML (HEX): #00B398

Pantone: 448 c (cp)
CMYK: C33, M43,Y80, K82
RGB: R74  G65  B42
HTML (HEX): #4A412A  

Pantone: White
CMYK: C0, M0,Y0, K0
RGB: 255  G255  B255
HTML (HEX): #FFFFFF

Pantone:process Black c
CMYK: C0, M0,Y0, K100
RGB: R44  G42  B41
HTML (HEX): #2C2A29  

Pantone: 2185 c (cp)
CMYK: C100, M38, Y17, K2
RGB: R0  G118  B165
HTML (HEX): #0076A5

Pantone: 157 c (cp)
CMYK: C0, M42,Y74, K0
RGB: R236 G161 B84
HTML (HEX): #ECA154

Pantone: 157 c (cp)
CMYK: C0, M42,Y74, K0
RGB: R236 G161 B84
HTML (HEX): #ECA154

Fargene er hentet fra fargene i naturressursene rundt oss. 
Stavanger Utvikling skal tenke lengre og bedre enn den jevne 
utbygger, da Stavanger utvikling har et større kollektivt ansvar til 
å skape gode bomiljø og å skape rom for gode levevilkår for alle.
Fargene er hentet fra: grønn for alt som vokser, sjøblå for havet/
sjøen, mørk blå og lys blå for himmel, orangegul for solen og 
brunt for moder jord.

Bakgrunner i %. 40%40% 25% 40%
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TYPOGRAFI PROFILHÅNDBOK

FRUTIGER 55 ROMAN

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

FRUTIGER 65 BOLD

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

FRUTIGER 67 BOLD CONDENSED

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

FRUTIGER 77 BLACK CONDENSED  

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

ARIAL REGULAR

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

ARIAL BOLD

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

ARIAL NARROW REGULAR

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

ARIAL NARROW BOLD

The quick brown fox jumps over the lazy dog
abcdfghijklmstuvwxyzæøå 
ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
123456890!”#$%&/()=?`;:

Typografi: 
Frutiger og Aral er Stavanger utviklings sine fonter. Disse skriftene 
skal brukes i all tekst fra skilting til litteratur. Frutiger skal 
alltid brukes i den mest synlige kommunikasjonen. Frutiger og 
Arial kan kjøpes for Mac og PC fra alle  Fontshop-leverandører.
Frutiger brukes i materiell som produserer 
i profosjonelle layoutprogrammer (som f.esk. InDesign). Brukes på 
overskrifter, ingresser, brødtekst og mellomtitler. Det varieres 
mellom de forskjellige typesnittene, slik at det grafiske inntrykket 
blir spennende og kontrastfylt.

Arial brukes til materiell som produseres i tekstbehandlings-
programmer (som Word) og presentasjoner.
Arial brukes til skjermbruk, som powerpoint. Kan også brukes på 
papir f.eks. brevoppsett, dokumenter og sakspapirer.     
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MAL BUNNLINJE PROFILHÅNDBOK

Bunnlinje til brevmaler i word, 
til møteinnkalling osv
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KONVOLUTT C5PROFILHÅNDBOK

Konvolutt C5 med og uten vindu.

Stavanger utvikling KF
Postboks 8001    
4068 Stavanger

Stavanger utvikling KF
Postboks 8001    
4068 Stavanger
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KONVOLUTT E65PROFILHÅNDBOK

Konvolutt E65,  med og uten vindu.

Stavanger utvikling KF
Postboks 8001    
4068 Stavanger

Stavanger utvikling KF
Postboks 8001    
4068 Stavanger

Konvolutt E65,  med og uten vindu.
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KONVOLUTT C4 PROFILHÅNDBOK

Stavanger utvikling KF
Postboks 8001    
4068 Stavanger

Stavanger utvikling KF
Postboks 8001    
4068 Stavanger

Konvolutt C4,  med og uten vindu.
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SKILT PROFILHÅNDBOK

All skilting skal være i ht Stavanger utvikling grafiske profil 
og rettningslinjer. Farger kan velges fra fargepalett. 
Skilting bør spesialtilpasses hvert enkelt bygg, gjeldende 
byggeforskrifter, vei-og trafikkhensyn. Profilmanualen viser kun 
den visuelle retningen skiltene bør gå i. Her vises enkle 
retningslinjer på byggning og på hengende skilt.
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SKILT PROFILHÅNDBOK

All skilting skal være i ht Stavanger utvikling 
grafiske profil og rettningslinjer. Farger kan 
velges fra fargepalett. 
Skilting bør spesialtilpasses for hvert bygg, 
gjeldende byggeforskrifter, vei-og 
trafikkhensyn. Profilmanualen viser kun den 
visuelle retningen skiltene bør gå i. Her vises 
enkle retningslinjer av logo på vindusflate.
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SKILT PROFILHÅNDBOK

All skilting skal være i ht Stavanger utvikling 
grafiske profil og rettningslinjer. Farger kan 
velges fra fargepalett. 
Skilting bør spesialtilpasses for hvert bygg, 
gjeldende byggeforskrifter, vei-og 
trafikkhensyn. Profilmanualen viser kun den 
visuelle retningen skiltene bør gå i. Her vises 
enkle retningslinjer av logo på vindusflate.
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VISITTKORT PROFILHÅNDBOK

Visittkortene er to sidige. Baksiden har 
varienrende bakgrunner (som en still 
animasjon) og er forskjellig fra person til 
person. Understreker prosessen, stadig 
i forandring og utvikling.

Navn Navnesen    Stillingstittel
Stavanger utvikling KF

Løkkeveien 51    4008 Stavanger
Postboks 8001    4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90  
Mobil: 123 45 678

navn@stavanger.kommune.no   
www.stavanger-utvikling.no
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VISITTKORT PROFILHÅNDBOK

Visittkortene er to 
sidige. Baksiden har 
varienrende bakgrunner 
(som en still animasjon) 
og er forskjellig fra person 
til person. Understreker 
prosessen, stadig 
i forandring og utvikling. 
Bakside vises her i 90% 
størrelse.

A D G

B E H

C F I
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MAILSIGNATUR PROFILHÅNDBOK

Mailsignaturen må legges inn manualt på hver 
maskin. Det er mulig IT-avdelingen har en 
enkel måte å løse dette på.

Verdana 14 pkt

Verdana 14 pkt
Verdana 14 pkt

logo limes inn

Verdana 14 pkt
Verdana 14 pkt

Verdana bold 14 pkt

Verdana 14 pkt

Verdana bold 15 pkt

Det må lages hyperlink til 
mail og www.
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WORD MALER PROFILHÅNDBOK

Maler  i Word, originale filer se egne 
dokumenter.
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WORD MALER PROFILHÅNDBOK

Maler i Word, original filer se egne 
dokumenter.


