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beskrivelse  af  central  og  decentral  sk iltning

Odense kommunes grafiske design bruges både på centralt og decentralt niveau. 

På centralt niveau bruges Sct. Knud logo og navnetrækket ‘ODENSE KOMMUNE’ som primær 

afsender. På decentalt niveau bruges et institionsnavn og -logo som primær 

afsender.

Forskellen kommer til udtryk i designet...
Skilteformater, rammekonstruktion og skriftsnit er ens for de to niveauer. I det følgende 

beskrives disponeringen af skiltetavler til afdelinger på det centrale niveau.
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farver

Skilteplader

Skilteramme

Odense Blå RAL 5011; glans 50

Rammer i massivt jern (foretrukket): Grafital fra Bech & Jørgensen

Mindre skilte kan alternativt udføres med alu-rammer: Lakeres i Grafital fra Bech & Jørgensen

Hvid  3M folie 100-10

Tekst/pile mv.
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sk ilteformater

Nedenstående tavleformater er vejledende.

Ønskes alternative formater arrangeres dette med skilteproducenten.

Vær opmærksom på, at skilteformaterne i 450-600 mm bredder bruger Sct. Knud 
logo i 50 mm bredde. Til bredder på eller over 900 mm bruges Sct. Knud logo i 
80 mm bredde.

450 mm

400 mm

650 mm

866 mm

1300 mm

1960 mm

600 mm 1200 mm 1500 mm

400

650

Knud 50 mm Knud 50 mm Knud 80 mm

Knud 50 mm

Knud 50 mm Knud 80 mm

Knud 80 mm

Knud 80 mm Knud 80 mm

1300

1965

866

600450 900 1200 1500
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Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Åbningstider 
Mandag til fredag  8.00 - 17.00

www.webadresse.dk

Rød stue
Puderummet
Rytmerummet

Grøn stue
Vaskehuset
Teater scenen
Historie stolen

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Rød stue
Puderummet
Rytmerummet

Grøn stue
Vaskehuset
Malehjørnet
Teater scenen
Historie stolen

Legepladsen
Garagen
Sandkassen
Gyngerne
Klatrestativet

Børneinstitutionen
Søhus-Stige

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Stigevej 247

Indgang

Indgang

Parkering

Handicapparkering

Vareindlevering

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247 Stigevej 247

Børneinstitutionen
Søhus-Stige

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

www.webadresse.dk

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Indgang

Parkering

Handicapparkering

Vareindlevering

Knud 50 mm Knud 50 mmKnud 50 mm

Knud 50 mm

Knud 50 mm

Knud 50 mm

Knud 80 mm

Knud 80 mm

Knud 80 mm Knud 80 mm

Knud 80 mm

900 mm
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typograf i  og  skriftstørrelser

Skrifttypen Swift Regular bruges altid som skilte typografi og med en spatiering på 15/1000 em.

Nedenfor er angivet anbefalede punktstørrelser.

Det indbyrdes hierarki mellem punktstørrelserne bygger på princippet: minuskel-højde 

svarer til versal-højde i næste nedadgående punktstørrelse. Se nedenfor: 

Anbefalede punkt-størrelser (gengivet i reduceret størrelse)
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sk ilteformater  og  skriftstørrelse

1800

900x1960

600x1300

900x1300

600x650

1200x650

1500x650

600x866

900450x650

300

fast afstand

900x650

900x400

Formatet på et skilt bør besluttes ud fra de omgivelser, skiltet skal fungere i. 

Nedenfor er angivet format og typografiske anbefalinger til brug i forskellige skiltemiljøer.

Til skiltning benyttes altid skriften Swift Regular med en spatiering på 15/1000 em.

skiltemiljø anbefalet formater størrelse på knud anbefalet skriftstørrelser

Skilte man kommer gående til 600x866 mm 50 mm 88 pkt / 64 pkt / 48 pkt   

 600x1300 mm 50 mm 120 pkt / 88 pkt / 64 pkt / 48 pkt

 900x1300 mm 80 mm 120 pkt / 88 pkt / 64 pkt / 48 pkt

 900x1960 mm 80 mm 120 pkt / 88 pkt / 64 pkt / 48 pkt

 

Skilte man kommer gående eller kørende til 450x650 mm 50 mm 224 pkt / 120 pkt / 88 pkt

 600x650 mm 50 mm 224 pkt / 120 pkt / 88 pkt

 600x866 mm 50 mm 224 pkt / 120 pkt / 88 pkt 

 900x650 mm 80 mm 224 pkt / 120 pkt / 88 pkt  

 600x1300 mm 50 mm 224 pkt / 120 pkt / 88 pkt 

 900x1300 mm 80 mm 296 pkt / 224 pkt / 120 pkt / 88 pkt 

Skilte man kommer kørende til 900x400 mm 80 mm 224 pkt / 120 pkt 

 900x650 mm 80 mm 296 pkt / 224 pkt / 120 pkt 

 1200x650 mm 80 mm 400 pkt / 296 pkt / 224 pkt / 120 pkt 

 1500x650 mm 80 mm 400 pkt / 296 pkt / 224 pkt / 120 pkt
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sk iltekonstruktion

Eksempel på skilt med plademål 600X866 mm 

Hvis skiltetavler ønskes udført som smalle paneler istedet for én stor tavle, anbefales 

det at fastgøre med to horisontalt placerede grisetryner i hver side istedet for én.
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placering  af  inst itut ionsmærke  og  skt .  knud  logo

Placering af institutionslogo er vist nedenfor.  

Hensigten er, at det enkelte institutionslogo har det primære fokus i forhold til Sct. Knud logoet.

Som tommelfingerregel er institutionslogoet cirka dobbelt bredde af Sct. Knud logoet. Det vil sige, at institutionslogoets kantbredde er cirka 100 mm. på 

de små skilte, hvor Sct. Knud logoet er 50 mm.

50

venstremargin holder fast forkant med navnetrækket odense kommune

luften her skal være i en afstand der gør at institutionsnavn knytter sig til bomærket

25

25

Børneinstitutionen
Søhus-Stige

luft x

Stigevej 247
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placering  af  tekst  og  brug  af  stregsystemet

Øverst på skilte placeres institutionslogoet og herunder institutionsnavn, vejnavn og nummer, som vist. 

Under vejnavnet skal der være luft ned til henvisningstekster, så der tydeligt fremkommer to tekst-felter på skiltetavlen. 

Stregsystemet er udviklet til at ordne informationer. Det er samtidig et element, der er med til at 

skabe den visuelle identitet i Odense Kommunes designprogram.

Det er vigtigt at være konsekvent i brugen af stregsystemet.

Se side 10 og 11.

lufen her bør udføres ens 

linjeafstand på 120%

linjeafstand på 120%

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Rød stue
Puderummet
Rytmerummet

Grøn stue
Vaskehuset
Teater scenen
Historie stolen

luft x

luft

tekst-
felt

tekst-
felt

indbyrdes faste mål

lufen her er tydeligt større end y og skal  
opdele skilteinformationer i to tekstfelter.

disponeringsprincip

luft x

luft x

luft x

luft x

luft y

lufen her bør udføres ens 

linjeafstand på 120%

linjeafstand på 120%

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Rød stue
Puderummet
Rytmerummet

Grøn stue
Vaskehuset
Teater scenen
Historie stolen

anbefalet linjeafstand 
på 120%

anbefalet linjeafstand 
på 120%
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placering  af  tekst  og  brug  af  stregsystemet

I stregsystemet indgår en fed og en tynd streg til opdeling af informationer.

Den tynde streg bruges som opdelingselement, når der kun er én information/valgmulighed.

Den fede streg bruges i toppen, når der er flere informationer, der skal gives på ét skilt, og der 

dermed skal skabes et overblik over valgmuligheder. Efterfølgende bruges den tynde streg til opdeling.

Bemærk at brug af y-luft kun optræder på skilte med underpunkter (se side 10).

luft x

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Børneinstitutionen
Søhus-Stige
Stigevej 247

Indgang

Parkering

Handicapparkering

Vareindlevering

Indgang

Parkering

Handicapparkering

Vareindlevering

indbyrdes faste måldisponeringsprincip - fed streg 

tynd streg

luft x

luft x
luft x

luft x
luft x

luft x
luft x

luft

tekst-
felt

tekst-
felt

lufen her skal opdele skilteinformationer 
i to tekstfelter.

Børneinstitutionen
Søhus-Stige

Indgang

Stigevej 247
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des ignregler

Linjelænge skal holde sig indenfor den margin, der er defineret af Sct. Knud logo og navnetræk. 

Hvis en tekstlængde overskrider dette felt, skal der enten bruges et bredere skilt, eller også skal typografien

justeres i størrelse. Se nedenfor.  

ri
g

ti
g

t

Børneinstitutionen
Søhus-Stige

fo
rk

er
t

Børneinstitutionen
Søhus-Stige

x tekstfelt

tekstfelt

x

x x

x tekstfelt

ri
g

ti
g

t
fo

rk
er

t

tekstfelt

x

Afdelingsnavn

x

x x

x

Afdelingsnavn

Parkering P

P P P

PP

xx

typografi swift bold
x = versal højde 
y = 1/4 x

x = versal højde

x

x = versal højde piltykkelse svarer til stammetykkelse 

pil i 45˚ kvardrat

y

y
y y

andre  des ignelementer

disponering  af  tekst

Udforming af eksisterende piktografiske elementer: 


