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Vår visjon Grønne Lier – for alle innbyggere forplikter oss i alt vårt arbeid, vårt daglige virke og i alle 
våre møter med omverdenen. Vår grafiske profil og denne profilmanualen bygger på vår visjon, våre 
verdier og de sentrale styringsdokumentene forankret i Lier kommune. Vi har en visuell identitet  
– en måte interne og eksterne parter skal oppfatte oss i Lier kommune.  

Denne manualen viser retningslinjer og eksempler for å sikre en rød tråd i Lier kommunes interne og 
eksterne kommunikasjon og presentasjon i ulike former, kanaler og flater. Profilmanualen er utviklet for 
å informere og hjelpe i arbeidet med å implementere vår visuelle identitet og bygge en helhetlig profil.

Hovedelementene i den visuelle identiteten er Lier kommunes kommunevåpen. Kommunevåpenet 
i kombinasjon med navnet er kommunens logo. Det er også utviklet et sett med grafiske 
designelementer, utvalgte farger, typografi/skrifttyper og råd om foto og bildestil. Sammen skal 
disse elementene bidra til at Lier kommune visuelt fremstår enhetlig, tydelig og gjenkjennelig for 
våre innbyggere, medarbeidere, folkevalgte, samarbeidspartnere, medier og øvrige. 

Sammen har vi et felles ansvar for å bruke de grafiske retningslinjene rett og riktig. Malverk og 
en liten verktøykasse vil du finne på intranettet. Dersom du ikke finner det du leter etter i denne 
profilmanualen eller på vårt intranett, henvend deg gjerne til Marianne Heimdal på e-post: 
marianne.heimdal@lier.kommune.no

Lier kommune har rammeavtale med grafisk designer Gunhild Sandstad. Hun hjelper virksomhetene i 
Lier kommune med design og utforming av brosjyrer, plakater, bannere, roll-ups, rapporter og annonser.
Kontaktinfo: E-post: gs@wask.no. Telefon: 926 88 465.

Grønne Lier 
- for alle innbyggere

Å bygge en identitet  
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KOMMUNEVÅPEN/LOGO

Logo med visjon skal kun benyttes på Lier kommunes hjemmeside.

Kommunevåpenet er selve symbolet på Lier kommune og ble historisk godkjent i 1970.  
Vi ser det gjerne som kommunens logo. Vårt kommunevåpen er utviklet med basis i fem hvite roser  

(epleblomster) og fem hvite knopper på stilk fra et midtpunkt, da forent i et fempass.  
Motivet symboliserer Liers tradisjonsrike fruktdyrking.

LOGO - FRIOMRÅDE

MINIMUM STØRRELSE

5 mm

Innenfor området som er på 5mm skal det ikke plasseres andre elementer som  
typografi, bilder eller grafiske former. Dette sikrer god eksponering av logoen.

Ved fremstilling av logo under 40 mm  
skal stående logo benyttes.

40 mm

Minste anbefalte størrelse for gjengivelse  
av logo er 14 mm lengde på logo.  

Størrelser under dette vil ikke bli lesbart  
og anbefales ikke. 

- 14 mm14 mm

Som hovedregel bruker vi liggende logo.  
Stående logo skal kun benyttes når logoen av plasshensyn må være under 40 mm. 

LOGO MED VISJON



76

Pantone: 185 C
CMYK: 0c | 91m | 76y | 0k
RGB:  231 | 69 | 73 
Hex:  #E74549

CMYK: Black
RGB:  0 | 0 | 0
Hex:  #000000

Primær- 
farge

Primær- 
farge

75 % 75 %

50 % 50 %

25 % 25 %

Fargene i paletten (hoved- og støttefarger) er trukket frem som en inspirasjon fra naturen og kulturlandskapet i Lierbygda.  
Profilfargene må brukes konsekvent og nøyaktig for å skape en helhetlig identitet og god gjenkjennelse i alle kanaler  
og flater. En begrenset palett er gunstig for å forhindre forvirring. Det er ikke tillatt å bruke andre farger enn de som 
er definert i fargepaletten. 
   
Primærfargene rødt og svart er hentet fra logoen. Her er Lier kommune satt i 75 % svart. 
 
Støttefargene er ment å underbygge primærfargene og videre gi noe mer fleksibilitet og bredde i typisk kampan-
jesammenheng. Støttefargene er hentet fra naturen og er derav navngitt ”himmel”, ”sol”, ”jord” og ”skog”. Sterkt 
gjenkjennelige elementer i vår kjære kommune. Støttefargene benyttes gjerne i relasjon til de utvidede grafiske 
elementene, eller da i trykksaker, plakater eller på nett for å løfte kampanjer, budskap og innhold. Støttefarger kan 
også benyttes som inspirasjon i typiske sesonger. Eks. Støttefargen ”himmel” kan sees i relasjon til vinter og kalde 
dager, mens fargen ”sol” mer er sommerens farge.   CMYK:  0c | 23m | 80y | 0k

RGB:   253 | 193 | 73 
RGB Hex:  #FCC149

Støttefarge
SOL

75 %

50 %

CMYK:  3c | 7m | 24y | 11k
RGB:   225 | 211 | 179 
RGB Hex:  #E1D3B3

CMYK:  50c | 10m | 90y | 0k
RGB:   137 | 174 | 77 
RGB Hex:  #89AE4D

Støttefarge
JORD

Støttefarge
SKOG

50 %

50 %

25 %

25 %

25 %

CMYK:  40c | 0m | 8y | 0k
RGB:   156 | 214 | 229 
RGB Hex:  #9CD6E5

Støttefarge
HIMMEL

75 %

50 %

25 %

75 %

75 %

FARGEPALETT



98

Skrifttyper er en vesentlig del av Lier kommunes profilmanual.  
Gjennom konsekvent bruk skaper man inntrykk av pålitelighet og ikke minst gjenkjennelse.  
Skrifttyper er et viktig virkemiddel for å bygge en tydelig visuell identitet både internt og eksternt.

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

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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & © ™ @

A B C D E F G H I J K L N O P Q R S T U V W X Y Z
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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & © ™ @

CalibriOffice/Digital font
Calibri er satt som standardfont fra Microsoft på alle PC-er i Lier kommune. Denne fonten  

kommer automatisk opp når du oppretter et Word-dokument, e-post eller et dokument i Excel. 

Denne fonten samsvarer med anbefaling fra Dysleksi Norge om å unngå fonter med seriffer.  

Calibri er også satt som standard i sak- og arkivsystemet.

Profilfont 
Open Sans er valgt som profilfont og skal benyttes i heading og hovedtekst i alle trykksaker  

det seg være annonser, plakater, brosjyrer, visittkort og øvrig presentasjonsmateriell. 

Open Sans er en OTF Google Font

TYPOGRAFI/SKRIFTTYPER

Open Sans

Kampanjefont
Wendy LP er valgt som kampanjefont. Viktig! Denne fonten skal kun benyttes i headinger i typiske 

kampanjer/kampanjeuttrykk, og da hovedsakelig på plakater, bannere, boards og andre større 

formater utviklet av ekstern samarbeidspartner (byrå, trykkeri, grafisk avdeling). Bruk fonten kun 

for å fremheve eller skape ekstra oppmerksomhet til innhold/budskap. Se eksempel side 2.

Grønne Lier 
- for alle innbyggere

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

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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & © ™ @

 Open Sans
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GRAFISKE ELEMENTER

Lier kommunes grafiske profil inneholder noen grafiske elementer som kan brukes. 
Det er ikke et krav at de grafiske elementene må med.

Den grønne åskammen
Den grønne åskammen med småbebyggelse symboliserer Lierdalen og gir en grafisk illustrasjon  

av visjonen Grønne Lier – for alle innbyggere. Åskammen brukes kun i støttefargen ”skog” – og graderinger 
av denne – eller i hvitt, ref. skisser vist i denne profilmanualen.  

 
Merk! Åskammen fremstilles enten i full bredde eller som utsnitt hvor kun illustrasjonen er med  

(se de stiplede områdene).

Blomsterblader

Ved fremstilling av fotografier eller utheving av viktig informasjon og tekst kan gjerne blomsterbladene  
og/eller blomsterbladenes ringer benyttes. Fargevalg i relasjon til blomsterbladene skal selvfølgelig også  

stå i stil med fargevalg gjort for profilen generelt.    

Bruk 25 - 50% opasitet på ringer 100% KUN TEKST

Gratis parkering  
ved Lierbyen skole  

og gratis skyttelbuss  
til Bygdetunet!

Gratis parkering  
ved Lierbyen skole  

og gratis skyttelbuss  
til Bygdetunet!

Med inspirasjon fra Liers kommunevåpen og de tradisjonelle epleblomstene er to ekstra logoelementer 
hentet ut. Her vist som fylt epleblomst og midtstjernen/5 hvite knopper på stilk. Det er kun tillatt å benytte 

fylt epleblomst i forbindelse med profilstripen i annonser – her skal ikke midtstjernen benyttes.  
Midtstjernen kan benyttes som grafisk element/illustrasjon utover dette. Det skal ikke benyttes andre  

farger på logoelementene enn sort/hvitt eller profil/støttefarger.

Logoelementer

Skog 100 %

Skog 60 %

Hvit
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80x145 mm (100%)

ANNONSEMALER

Modul 26 - 248x144 mm (50%)

www.lier.kommune.no

De kommunale barnehagene inviterer  
til åpen dag for alle interesserte på  

Barnehagedagen 16. mars.

Åpen dag i barnehagene!

Mellom kl 12.00 og kl 17.00 er du velkommen  
til å besøke den barnehagen du ønsker å bli 

bedre kjent med. 
 

Oversikten over våre barnehager finner du på 
våre nettsider: lierkommune.no

www.lier.kommune.no

AvdelingsnavnAvdelingsnavn

www.lier.kommune.no

Egge skole

Vil du jobbe som skoleleder  
i en utviklingsorientert kommune?
Egge skole er en barneskole med 144 elever, og  ligger idyllisk til  
ca. 3 kilometer fra Lierbyen. Lierskolens satsningsområder er  
klasseledelse, lesing, fysisk aktivitet, regning og digitale ferdigheter. 
Vi søker en skoleleder som er målrettet, engasjert og skaper tillit. 

Full stillingsannonse og søknadsskjema 
finner du på lier.kommune.no 

Egge skole

ANDRE EKSEMPLER

Er du 
vår nye 
kollega?
Lierskolen trenger flere flinke folk.

Er du min nye kollega?
Lierskolen trenger flere flinke folk.

Er du min nye lærer?
Lierskolen trenger flere flinke folk.

Er du min nye kollega?
Lierskolen trenger flere flinke folk.

Eksempler på annonser i avis og  
nettbannere. Disse er uten åskammen, men 

med fargede tittelfelter.
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EKSEMPLER BROSJYRER

Plakat/brosjyre/helside her vist som A4 - 75%

HELSIDE, PLAKAT- OG BROSJYREMAL

Heading
Andignimagnis volupta vellendic to Aliqui ut experep eribus id que essit officia quam sequi officia nonse 
exernatem re quia prem ipsum ea quam qui veliquatum sinverro ilitas aut offictota volorum illab ist, officiat 
quos veles arunditat venimendis ped mo explia volorectate commolo repedi ide iumquo tem sunt voles 
assunt volorem earuptae num faceper estiist latenda eserum everit as et quost praes est, nus voluptam 
Dandus qui di berum vernatio. Totaectur repedit, cons volecustis nectest.

Dynamisk felt,  
tilpasses etter tekstmengde 

eller bilde 

Lier voksenopplæring har ansvar for å gjennomføre 
prøver i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere 
som bor i Lier. Prøvene er obligatoriske for alle som 
har fått opphold etter 1. september 2013 og som har 
rett og/eller plikt til opplæring. 

Prøve i norsk
Alle som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk 
må avlegge en avsluttende prøve som måler norsk-
kunnskaper skriftlig og muntlig ut fra et felles 
europeisk rammeverk. Fra 2017 må deltakere som 
søker permanent opphold i Norge, bestå muntlig 
norskprøve på minst A1-nivå.   

Prøve i samfunnskunnskap
Alle med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap må ta en prøve i samfunns-
kunnskap som kan gjennomføres på et valgfritt 
språk. De som søker permanent opphold i Norge, 
må bestå prøven.

Statsborgerskapsprøve 
Reglene for statsborgerskap ble endret fra 2017. 
Alle mellom 18 og 67 år som skal søke norsk stats-
borgerskap, må blant annet dokumentere at de har 
kunnskap om det norske samfunnet.  De må bestå 
muntlig norskprøve med minst A2-nivå og bestå 
enten statsborgerprøven eller samfunnskunnskaps-
prøven gjennomført på norsk.  

Prøver i norsk og 
samfunnskunnskap

Lier 
voksenopplæring
• Norsk 
 for minoritetsspråklige
• Introduksjonsprogram 
 for flyktninger
• Grunnskole 
 for voksne
• Spesialundervisning 
 for voksne

Lier voksenopplæring holder til på Stoppen skole, like 
ved Høvik skole og St. Hallvard videregående skole.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, trenger noen 
av våre tjenester eller kjenner noen som gjør det.

Adresse: Jensvollveien 38, 3413 Lier
Tlf: 32 22 02 90
E-post: lier.voksenopplaring@lier.kommune.no

Har du en praksisplass?

Alle som lærer norsk trenger å praktisere språket i  
det virkelige liv. De som er nye i Norge, trenger også  
å lære om norsk arbeidsliv. 

Kan du ta imot en flyktning i praksis? 
Ta kontakt med oss.

Kontakt oss

www.lier.kommune.no/skole-og-barnehage/voksenopplaring

Lier kommune 
trenger:

• Sykepleiere
• Vernepleiere
• Lærere 
• Barnehagelærere
• Ingeniører 
og mange andre    
yrkesgrupper 

Er dette noe for 
DEG?

For å ta utdanning innenfor disse 
yrkene trenger du først generell 
studiekompetanse.
 
Dette gir muligheter til å jobbe i hele 
landet. Vi håper du ønsker å jobbe i 
Lier kommune.

lier.kommune.no

Styrk din 
mentale sunnhet
- gjør noe aktivt
- gjør noe sammen
- gjør noe meningsfullt 

• Hva som gir deg påfyll i hverdagen?
• Opplever du å være en del av et fellesskap som  
 betyr noe for deg?
• Er du i gang med noe som utfordrer deg for tiden?
• Når gjorde du sist noe som ga deg energi?
• At det å jobbe frivillig eller hjelpe andre mennesker  
 er bra for din egen trivsel?

Har du tenkt over…

Mental sunnhet handler om å ha det bra og funge-
re godt. Det vil si at du har det bra sammen med 
andre, kan håndtere dagligdagse utfordringer og 
bidrar til fellesskapet. 

Forskning viser at aktivitet, fellesskap og mening 
kan forbedre og styrke den mentale helsen vår. Det 
er like viktig å være mentalt sunn som det er å være 
fysisk sunn. 

Vi kan alle gjøre noe for å bedre vår egen og andres 
mentale sunnhet. 

- gjør noe aktivt
- gjør noe sammen
- gjør noe meningsfylt 

Få inspirasjon og ideer til ABC-aktiviteter 
i ditt nærmiljø på:
Lieropplevelser.no
Lier.kommune.no/ABCmentalsunnhet 

Hva er mental sunnhet?

Gratis 
energirådgivning 
for boligeiere
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LIERBYEN 2030 
STRATEGI 
Vedtatt av Lier kommunestyre 17. september 2019

Lierskolen trenger flere flinke folk.

– Jeg trodde ikke det var 
mulig å trives bedre enn  
i min forrige lærerjobb. 
Der tok jeg feil.

EKSEMPLER RAPPORTEREKSEMPLER PLAKATER OG ROLLUP

HANDLINGSPROGRAM 
2020 - 2023
Rådmannens beslutningsgrunnlag

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019 -  2028   1

KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 
2019-2028
Vedtatt av Lier kommunestyre 21. mai 2019

Liertråkk 
– kom med innspill 

på utvikling av 
Liersamfunnet

møteplass grønn mobilitet

vil endre

– En liten, trygg 
skole passet meg 
kjempefint som 
nyutdannet!

HEDIR ABED – Egge skole
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BREVMALER

Dokumentmal forsider Brevmaler

DOKUMENTMALER

Tekstfelt

Tekstfelt

Tekstfelt

lier.kommune.no

Rådhuset  •  Postboks 205, 3401 Lier  •  postmottak@lier.kommune.no  •  www.lier.kommune.no
Tlf: 32 22 01 00 / Fax: 32 22 01 01  •  Org nr: 857 566 122  •  Bankgiro: 7874 05 88000
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Med vennlig hilsen
Erling Eri,
daglig leder
Lier eiendomsselskap KF
 
Kontor: 32 22 04 58
Mob: +47 918 00 200
E-post: erling.eri@lier.kommune.no

Besøk lier.kommune.no eller følg oss på Facebook og Instagram
Tenk miljø før du skriver ut!

DIGITALE MALVERK

Powerpoint
Det er utviklet en Powerpoint-mal som inneholder forside, temaforside, tekstside, tekst- og bildesider  
med forskjellig layout og tabellside.

OBS. Erstatningsfonten Calibri benyttes i Powerpoint.

E-postsignatur
Alle som jobber i Lier kommune skal benytte samme e-postsignatur slik at vi fremstår konsekvent og helhetlig. 

Logo skal synliggjøres. Til tekst benyttes fonten Calibri, 10 pkt. Se eksempel.  
Følg Lier kommunes rutiner for innlegging av signaturen. 

Liereiendomselskap KF og Lier vei, vann og avløp KF skal benytte egen logo i sin e-postsignatur. 
 

Dette er forsiden
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley 

çç

Tekst/bilde skrått 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap
into electronic typesetting, remaining essentially
unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem
Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing.

Bytt gjerne ut bilder der du synes det 
passer. Prøv å holde deg til god kvalitet på 
bildet, og oppsettet foilen har i malen.

Dersom du vil bruke tilsvarende foil-
oppsett flere steder i presentasjonen: 
Høyreklikk på foilen i oversikten på venstre 
side og velg «kopi av lysbilde». Flytt foilen 
til der du vil bruke den.  

Bilde/tekst vertikal

Lorem Ipsum has been the industry's standard 
dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen book. It 
has survived not only five centuries, but also 
the leap into electronic typesetting, remaining 
essentially unchanged.

Alternativ forside
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley 

TEMASIDE

Tabell
Heading tabell

Sub heading 1

Sub heading 2

Sub heading 3

Sub heading 4

Med vennlig hilsen
Marianne Heimdal,
kommunikasjonssjef
Lier kommune

Kontor: 32 22 0118
Mobil: 924 07 755

Besøk lier.kommune.no eller følg oss på Facebook og Instagram
Tenk miljø før du skriver ut!
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Fototips 
Foto er et sterkt virkemiddel for å skape identitet, og  

en viktig del av Lier kommunes kommunikasjon.

Kvaliteten på fotografiene som benyttes er avgjørende for å skape 
den rette stemningen og gi et profesjonelt og helhetlig uttrykk. 
Bruk helst bilder i henhold til fototipsene under - enten du tar 

dem selv, bruker bilder fra en bildebank eller engasjerer fotograf. 

HER ER NOEN TIPS:
• Bildene bør være autentiske. Unngå  

oppstilte bilder der det er mulig. 
• Personer bør avbildes tett, gjerne i aktivitet.

• Etterstreb spennende perspektiver  
eller vinkler når natur fotograferes. 

• Fortell én ting av gangen. Sørg får et rent og ryddig motiv.
• Bilder bør etterbehandles og justeres ved behov for å sørge 

for optimal kvalitet, men skal aldri manipuleres.

Har du spørsmål om bilder/foto? 
Kontakt Marianne Heimdal på e-post: 
marianne.heimdal@lier.kommune.no

Rettigheter, personvern og kreditering 
Før bilder benyttes i kommunikasjon fra Lier kommune skal  

alle rettigheter og avtaler om bruk være avtalt og avklart.  
Vær oppmerksom på detaljer i lisensieringsavtaler,  

GDPR (personvern) og kreditering.

Eksempel: Det er ikke tillatt å bruke et bilde fra en lokalavis, 
Google etc. uten at dette er avklart med fotografen/den som har 

opphavsretten. Det er altså ikke nok å kun kreditere fotografen.

FOTOTIPS

Foto er et sterkt virkemiddel 
for å skape identitet. 

„
„

Grønne lier 

   - for al
le innbygg

ere



Denne profilmanualen beskriverer den visuelle identiteten  
til Lier kommune. Vi viser praktiske retningslinjer for hvordan  

vi skal presentere oss i ulike kanaler og flater.  
 

Hovedelementene i den visuelle  
identiteten er Lier kommunes logo og øvrige grafiske  

designelementer, utvalgte farger, fotomanér og typografi.  
Sammen skal disse elementene bidra til at Lier kommune  

fremstår tydelig og gjenkjennelig for innbyggerne,  
medarbeidere, samarbeidspartnere, medier og øvrige.

Profilmanualen er utviklet for å informere og hjelpe  
deg til å implementere vår visuelle identitet.

Vi har alle et felles ansvar for å sikre at retningslinjene følges.

Finner du ikke det du leter etter i denne profilmanualen, 
kan du henvende deg til Marianne Heimdal på 

e-post: marianne.heimdal@lier.kommune.no

Du kan også kontakte grafisk designer Gunhild Sandstad 
på e-post: gs@wask.no

www.lier.kommune.no


