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forord

Design på tværs... 

Odense Kommune har et fælles designprogram, der anvendes af alle  
forvaltninger og enheder i Odense Kommune. 

En væsentlig mål med designprogrammet er, at de enkle elementer – logo, 
farver, skrifttyper og stregsystem – anvendes konsekvent og ensartet. 
Denne folder giver et overblik over brugen af de forskellige elementer i 
designet samt eksempler på, hvordan de skal anvendes. For hvert område 
er der desuden udarbejdet en detaljeret vejledning, der findes på Odense 
Kommunes Medarbejderportal (intranet) samt hjemmeside. 

Folderen er til alle – ansatte og samarbejdspartnere – der arbejder med 
Odense Kommunes design i forbindelse med annoncer, hjemmesider,  
publikationer, kampagner etc. 

Hvis der er spørgsmål til brugen af designprogrammet, som der ikke findes 
svar på i vejledningerne, er du altid velkommen til at kontakte Odense 
Kommunes Kommunikationsafdeling på tlf. 65 51 10 50 eller på mail  
kommunikation@odense.dk 

Venlig hilsen 
Kommunikation 

Juni 2006
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Positiv og negativ udgave
Bomærket kaldes Sct. Knud-bomærke, og kan optræde alene eller sammen 
med navnetrækket Odense Kommune. Navnetrækket kan derimod aldrig 
optræde alene.

Sct. Knud-bomærke og navnetræk et tegnet i en positiv og i en negativ  
udgave, hvor Sct. Knud i begge udgaver har et hvidt ansigt. Bomærke og  
navnetræk  må derfor ikke vendes fra en postitiv til en negativ udgave 
eller omvendt.

Filerne med Sct. Knud-bomærke og navnetræk er benævnt som positiv eller  
negativ og i de farver, der må benyttes.

Farver
Sct. Knud-bomærke og navnetræk må kun benyttes i følgende  
farvekombinationer. 

Postitive udgave:  Sct. Knud-bomærke og navnetræk i sort eller “Odense blå”   
på hvid baggrund. 

Negativ udgave: Sct. Knud-bomærke og navnetræk i hvid på sort eller  
“Odense blå ” baggrund.

For decentrale institutioner kan Sct. Knud-bomærket dog i visse sammen-
hænge optræde på anden baggrundsfarve.

bomærke  og  navnetræk

�

Forkert version Rigtig version
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sct .  knud -bomærke :  fundament  100mm x  12mm i  100%.
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1.1.1	Positiv,	blå	udgave:	100mm_KNUD_POS_blaa. 1.1.2	Positiv,	sort	udgave:	100mm_KNUD_POS_sort.

1.2.1	Negativ,	hvid	udgave	på	blå	bund:	100mm_KNUD_NEG_blaa. 1.2.2	Negativ,	hvid	udgave	på	sort	bund:	100mm_KNUD_NEG_sort.



sct .  knud -bomærke  og  navnetræk :  fundament  100mm x  12mm i  100%,  streg  under  navnetræk :  2mm i  100%
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2.1.1	Positiv,	blå	udgave:	100mm_POS_blaa. 2.1.2	Positiv,	sort	udgave:	100mm_POS_sort.

2.2.1	Negativ,	hvid	udgave	på	blå	bund:	100mm_NEG_blaa. 2.2.2	Negativ,	hvid	udgave	på	sort	bund:	100mm_NEG_sort.
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3.1.1	Positiv,	blå	udgave:	100mm_POS_blaa_Uk. 3.1.2	Positiv,	sort	udgave:	100mm_POS_sort_UK.

3.2.1	Negativ,	hvid	udgave	på	blå	bund:	100mm_NEG_blaa_UK. 3.2.2	Negativ,	hvid	udgave	på	sort	bund:	100mm_NEG_sort_UK.

sct .  knud -bomærke  og  navnetræk  i  engelsk  udgave :  fundament  100mm x  12mm i  100%,  streg  under  navnetræk :  2mm i  100%
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farvedef init ioner

4.1	Odense	blå	 	 4.2	Følgefarver
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5/20/100/0

255/220/0

ecc434

25/35/100/0

205/160/0

0/95/25/0

230/23/112

40/100/85/0

167/23/43

a7172b

100-23

90/10/0/0

0/162/227

a1cef1

100/50/40/0

0/112/141

0/5/10/15

226/220/210

f0f0ed

0/5/10/40

174/168/163

d7d5cc

100/0/90/0

10/170/90

038003	

100-46

100/50/90/0

0/100/63

025202

		 	 	

CMYK	 	 	 	

RGB1

HTML2	

3M-FOLiE	 100-	10	

	 	 	 	 	

	 	 	 	

PANTONE©		 648

CMYK	 	 100/50/0/60

RGB1	 	 0/46/94

HTML2	 	 002e5e

3M-FOLiE	 100-	724

RAL	 	 5011

1	 RGB	er	defineret	til	digitale		

	 præsentationer	(powerpoint)
2		HTML	er	defineret	til	www.

	 (Der	findes	kun	nul	og	ikke		

	 bogstavet	o	i	HTML-definitioner).

Hvid
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Den	grafiske	identitet	anvender	tre	skriftsnit.	Retningslinierne	for	disse	skal	
altid	følges	ved	udførelsen	af	design	til	Odens	Kommune:

�.1		 linotype swift
	 Som	hustypografi	anvendes	skriftfamilien	Swift.	Swift	anvendes	som	

overskrifttypografi	og	til	omløbende	tekst/brødtekst	og	billedtekster	m.v.	i	
trykte	medier,	f.eks.	stillingsannoncer,	publikationer	og	på	skiltning.	

	 Kommunikation	har	købt	licenser,	så	skrifttypen	kan	blive	installeret	på	
de	computere,	hvor	der	er	behov	for	det.	Swift	ligger	på	t-drevet	og	i	kan	
få	jeres	iT-	tekniker	til	at	installere	den.	

	 For	at	vi	har	overblik	over	antallet	af	udleverede	licenser,	skal	man	
sende	en	mail	til	kommunikation@odense.dk	med	navn,	forvaltning,	
afdeling	og	computernr,	når	i	installerer	skrifttypen.

	 Skriften	Swift	kan	købes	som	Post	Script	font	med	Mac	preview	og	
TrueType	font	med	PC	preview	gennem	bl.a.	Agfa,	Danmark.

5.2	 times new roman
	 Som	brevtypografi	anvendes	skriften	Times	New	Roman.	
	 Skriften	indgår	i	standard	skriftsortimentet	i	Odense	Kommunes	iT	miljø.

5.3 verdana
	 i	digitale	medier	anvendes	skriften	Verdana.	Verdana	er	udviklet	 	

specielt	til	skærmbrug	med	ekstra	luft	mellem	bogstaverne	og	stor	
højde	på	de	små	bogstaver,	

	 Skriften	indgår	i	standard	skriftsortimentet	i	Odense	Kommunes	iT	
miljø.

Swif t 	 Light
Swif t  L ight  I ta l i c

Swif t  Regular
Swif t  Regular  I tal ic

Swift  Bold
Swift Extra Bold 

swift kapitæl

123��67890
1234567890
1234567890



dekorat iv  anvendelse  –  l i l jemønster

Til	brug	for	dekorativ	anvendelse	er	der	udviklet	et	 	
	liljemønster.	Liljen,	som	er	et	kendt	og	indarbejdet	symbol	
i	Odense,	er	anvendt	i	Odense	Kommunes	byvåben	og	
bomærke.	Lilje-motivet	refererer	til	Jomfru	Maria	og	signalerer	
hellighed.	

Lilje-mønstret	kan	gengives	i	alle	designprogrammets	 	
identitetsfarver,	og	anvendes	til	dekorative	formål.

Liljemønstret	er	lavet	til	format	A3	i	100%.	
Rapportbredde:	100mm,	rapporthøjde:	90mm

6.1	Positiv,	blå	udgave:	Liljemoenster_POS_blaa. 6.2	Negativ,	hvid	udgave	på	blå	bund:	Liljemoenster_NEG_blaa.
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Til	brug	for	dekorativ	anvendelse	er	der	udviklet	en	 	
version	hvor	Sct.	Knud-bomærket	er	beskåret	

Sct.	Knud-bomærket	kan	i	beskåret	udgave	benyttes	 	
i	den	positive	og	negative	udgave.

dekorat iv  anvendelse  –sct .  knud -bomærke  beskåret

7.1	Positiv,	Odense	blå	udgave. 7.2	Negativ,	hvid	udgave	på	Odense	blå	bund.

7
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st ilskabende  des ignelementer  –  stregsystem

Hans Jørgen Knudsen
Informationskonsulent

Borgmesterforvaltningen

www.odense.dk

Der	er	udviklet	et	stregsystem	til	at	ordne	informationer.
Det	er	det	grundlæggende	stilelement	i	Odense	Kommunes	
designprogram.

Stregsystemet	indgår	i	al	Odense	Kommunes	design,	hvor	
der	indgår	tekstinformationer.

informationerne	holder	venstrekant	med	O	i	navnetrækket	
“Odense	Kommune”,	og	de	tynde	streger	benyttes	i	antal	
efter	behov.	Fundament-streger	(størrelse	som	fundament)	
kan	også	indgå,	hvor	der	ønskes	en	mere	markant	eller	
dekorativ	deling.	Skrifterne,	der	bruges,	er	beskrevet	under	
afsnittet	typografi.	

i	alle	emner,	der	er	designet	og	beskrevet	i	oversigterne,	er	
der	angivet	hvordan	stregsystemet	anvendes,	og	disse	ret-
ningslinier	følges.

i	visse	sammenhænge,	hvor	Odense	Kommune	indgår	
sammen	med	samarbejdspartnere,	kan	stregsystemet	ikke	
nødvendigvis	indgå	som	et	stilskabende	designelement.

8

8.1	Sct.	Knud-bomærket	skaber	stregsystemet.	
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st ilskabende  des ignelementer  –  eksempler  med  brug  af  stregsystem

Stregsystemet	anvendes	på	visitkort	og	bildekoration	
som	det	bærende	og	eneste	stilskabende	designelement.	
Stregsystemet	indgår	på	sammen	måde	på	bl.a.	breve	og	
skiltning.	Alle	nævnte	emner	er	beskrevet	i	oversigterne.	 	

vogn 2
	

Regnskabs- og revisions-
afdelingen

Rådhuset
Flakhaven	2
5000	Odense	 C

Tlf. 66	13	13	72
Fax 66	13	92	09

Direkte	tlf.		66	 13	65	 51
Mobil	65	5 1	10	22
E-mail	hjk@odense.dk

www.odense.dk

Hans Jør gen Knudse n
Account	Manag er

Borgmesterforvaltningen

9
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Farvef lader	og	fotos	går	aldrig	til	kant,	og	danner	dermed	
en	hvid	ramme.	Konsekvent	brug	af	dette	giver	stor	ens-	
artethed	mellem	printede	og	trykte	medier.

Afsenderinformationen	Sct.	Knud-bomærke	og	navnetræk	
er	placeret	i	et	Odense	blåt	eller	i	et	hvidt	felt.

Disse	to	principper	i	layoutsystemet	er	sammen	med	streg-
systemet	de	stilskabende	elementer	i	Odense	Kommunes	
designprogram.

i	layoutsystemet	til	publikationer	er	der	to	positioner,	
defineret	ud	fra	højden.	Under	nederste	position	placeres	
Odense	Kommune	som	afsender.	Sct.	Knud-bomærke	og	
navnetræk	kan	være	hvid	på	en	Odense	blå	bund	eller	
Odense	blå	på	hvid	bund.	

Øverste	position	–	tørresnoren	–	skaber	to	felter,	som	kan	
indeholde	Odense	blå,	følgefarver	eller	illustrationer.	

Overskrifter	og	anden	tekst	gror	opad	eller	nedad	fra	 	
fundament-stregen	på	tørresnoren	og	layoutes	ved	brug	af		
stregsystemet.

Mål,	layoutsystem	og	eksempler	er	beskrevet	i	oversigten	
publikationer.

st i lskabende  des ignelementer  –  layout

Tørresnoren

10

10.1	Layoutsytem	for	publikationer.	
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st ilskabende  des ignelementer  –  eksempler  med  brug  af  streg -  og  layoutsystem

Alle bør n i k ommunen får f ra oktober 2004 
hver dag et styk ke frugt

Børn- og Ungeforvaltningen

Skolefrugt

Rundvisning
Hver torsdag kl 16.00 - 17.00

Halvårsberetning

2. halvår 200 4

Streg-	og	layoutsystem	anvendes	på	printede	og	 	
trykte	medier.	 	 	

11



Lokalplan for Dalumcentret
nr. 7-�69

st ilskabende  des ignelementer  –  layoutsystem med  afsender  i  top

Til	layout	af	annoncer,	pressemeddelser	powerpoint,	 	
website	o.	lign.	kan	der	være	behov	for	at	afsender-	
informationen	Sct.	Knud-bomærke	og	navnetræk	 		
placeres	i	toppen.	

Designet	tager	ligeledes	udgangspunkt	i	streg-	og	layout-	
systemet.	i	visse	elektroniske	løsninger,	kan	den	hvide	
ramme	udelades.

Sct.	Knud-bomærke	og	navnetræk	placeres	i	et	 	
Odense	blåt	felt	i	top.	Alternativt	kan	Sct.	Knud-bomærke	
og	navnetræk	også	være	Odense	blå	på	hvid	bund.

Tekstinformationer	gror	nedad	i	stregsystemet	under	Sct.	
Knud-bomærke	og	navnetræk.	Brødtekst	kan	layoutes	i	en	
eller	f lere	spalter.

illustrationer	kan	enten	indgå	som	en	billedfrise	i	streg-	
systemet	i	top	eller	som	billeder	der	indgår	sammen	med	
brødtekst.

Afsenderfeltet	tilpasses	i	proportioner,	det	format	der	
arbedes	i	ved	design,	der	ikke	allerede	er	vist	i	over-	
sigterne.	

Mål,	layoutsystem	og	eksempler	er	beskrevet	i	oversigterne		
papirlinien,	annoncering	og	digital	design.

graf isk  des ignprogram:  grundelementer
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12.1	Layoutsytem	med	afsender	i	top	og	billedfrise.	
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st ilskabende  des ignelementer  –  eksempler  med  brug  af  layoutsystem med  afsender  i  top

Streg-	og	layoutsystem	anvendes	i	eksemplerne	powerpoint	
og	annoncer.	Den	Odense	blå	farve	erstattes	i	visse	tilfælde	
af	sort,	eksempelvis	i	annoncer.	

odense kommune

grafisk designprogram: annoncering

stillingsannonce i � spalter – 176 mm

 

ÆLdre- og Handicapafdelingen Distrikt Vest, 
Døgnplejen søger social- og sundhedsassistenter 
og plejehjemsassistenter 37 timer ugentligt med 
tiltrædelse 1. august 2004 eller snarest derefter.
		
jobbet
Vor	nye	gruppeleder	skal	være	daglig	leder	på	basis-
personalet	og	administrativ	leder	af	sygeplejersker-
ne.	Som	gruppeleder	vil	du	stå	for	en	ren	udegruppe	
med	et	godt	og	stabilt	personale.	Du	bliver	med-
ansvarlig	for	elevuddannelsen	og	skal	hjælpe	med	
den	samlede	koordinering	af	distriktets	tilbud.
			
vi tilbyder
• Et	afvekslende	og	spændende	job	med	mange	

udfordringer
• Gode	kolleger	i	et	positivt	og	åbent	samarbejde
• Gode	udviklingsmuligheder
• Mulighed	for	efteruddanelse
• Mulighed	for	flextid	og	weekendarbejde
• Mulighed	for	afspacering	eller	lønudbetaling

Social- og sundhedsassistenter/
plejehjemsassistenter

vi forventer
• Du	skal	helst	have	erfaring	fra	tilsvarende	

stilling
• Du	skal	have	indblik	i	EDB,	registrering	og	

administration
• Du	skal	være	initiativrig	og	kunne	sætte	ting	i	

gang
• Du	skal	kunne	inspirere	og	motivere
		
Yderligere	oplysninger	om	stillingen	kan	fås	ved	
henvendelse	til	hjemmeplejeleder	irene	Johansen	
tlf.	66	18	88	14	#	3601.
		
Ansøgning	mærket	”Gruppeleder”	sendes	til	
Ældre-	og	Handicapafdelingen,	Distrikt	Dyrup,		
Magnoliavej	6,	5250	Odense	SV.

Odense Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem kønnene 
såvel som etnisk ligestilling og opfordrer derfor alle uanset 
køn, race og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

    

www.odense.dk

4-spaltet annonceopbygning benyttes også til en annonce i bredden 221 mm.
Marginer overholdes, og tekstspalter bliver derved bredere. 

Program for orienteringsmøde
•	Strukturtilpasningen	i	Borgmesterforvaltningen

•	Arbejdsprogrammer/kontrakter	for	2004

•	Status	på	strukturprojektet

•	Fælles	udfordringer	i	2004
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