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Logo- og designmanualen 

beskriver vores visuelle 

identitet, altså hvilke farver, 

figurer, former og skrifttyper vi 

skal benytte, når vi 

præsenterer Egedal Kommune 

både udadtil og indadtil for 

borgere, samarbejdspartnere 

og kolleger. Alle medarbejdere 

fra institutioner til 

administration skal derfor følge 

logo- og designmanualen.  

 

Manualen er oprindeligt 

udarbejdet i 2007 af Egedal 

Kommunes designgruppe i 

samarbejde med 

designbureauet Ribergård & 

Munk og heraldiker Ronny 

Andersen.  

 

Manualen fungerer som en 

ramme for dit layout. Inden for 

rammerne er der rig mulighed 

for at layoute spændende og 

kreativt og skabe et layout, der 

egner sig til formålet og 

rammer målgruppen.  

 

Det er vigtigt for Egedal 

Kommune som virksomhed, at 

vi bliver genkendt som 

afsender på vores produkter og 

ydelser. Så hver gang du laver 

en brochure for et event eller 

lancerer et nyt tilbud eller en 

ny ydelse til borgerne, er det 

vigtigt, at du skaber 

genkendelighed i forhold til 

vores overordnede designlinje.  

 

Obligatoriske skabeloner og frit 

layout  

Manualen indeholder en række 

skabeloner for breve, visitkort, 

powerpoints og brochurer, som 

er obligatoriske. Det er vigtigt, 

at f.eks. breve fra Egedal ser 

ens ud, da de knytter sig til 

vores administrative 

myndighedsopgave. 

  

Men vi har ikke skabeloner til 

alt, f.eks. ikke til Apps, events, 

plakater og lignende, da disse 

produkter er mere 

brugsorienterede og skal 

ramme en specifik målgruppe. 

Sådan bruger du 
manualen 
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Her kan du layoute frit, så 

længe du holder dig indenfor 

rammerne af designmanualen.  

 

Skab genkendelighed 

Brug manualen som en hjælp 

til at skabe genkendelighed i dit 

layout. For eksempel skal det 

grønne firkantede logo altid 

fremgå af dit materiale. 

 

Spillereglerne skal følges! Men 

som i alle livets forhold, kan 

spillereglerne i manualen ikke 

tage højde for alle de 

situationer du møder, når du 

skal layoute.  

 

Du kan få hjælp hos HR og 

Kommunikation til at oversætte 

spillereglerne til den specifikke 

situation, du står i.  

 

Seks vigtige spilleregler 

 

Brug altid skabelonerne 

Brug altid skabelonerne, hvis 

der er en skabelon til formålet. 

Lav ikke om på skabelonerne. 

Vi har mange skabeloner f.eks. 

til brochurer, powerpoint, 

skilte, arbejdstøj, breve m.m. 

Hvis der ikke er en skabelon til 

formålet, f.eks. hvis du skal 

layoute en plakat, så følg de 

øvrige spilleregler. 

 

Hav altid logoet med 

Det grønne firkantede logo skal 

altid være på materialet - 

vandret - det må ikke tippes. 

 

Du kan benytte subbrands   

Et subbrand er et under-logo, 

dvs. et logo fra egen institution 

eller enhed. Benyt det sammen 

med det grønne firkantede 

logo. 

 

Skrifttyper 

Brug altid Verdana til online 

materiale og Max til print. På 

hjemmesiden og i 

brochureskabelonen bruges 

Georgia i overskrifter som 

eneste undtagelse. 
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Brug farverne 

Brug farverne i farvepaletten - 

husk også spotfarverne, der 

skaber liv i layoutet. 

 

Brug ’supergrafik’  

Supergrafikken er den grafiske 

figur med bølgerne, der bruges 

som vores særlige grafiske 

kendetegn. Supergrafikken er 

med til at skabe 

genkendelighed – husk at læse 

det særlige appendix om 

supergrafikken, før du går i 

gang med at bruge den.  

 

Appendixer til manualen 

Som supplement til logo- og 

designmanualen findes to 

appendixer, der forklarer hhv. 

brug af supergrafikken og 

design af arbejdstøj mere i 

dybden.  

 

Appendix: Supergrafik og 

brochurer  

Appendixet beskriver i detaljen, 

hvordan du skal benytte 

supergrafikken samt 

brochureskabelonerne.  

 

Appendix: Arbejdstøj   

Denne manual beskriver i 

detaljen, hvordan du skal 

layoute logo og navnetræk til 

arbejdstøj.  

 

Filer og vejledninger på 

Egenettet  

Du kan få adgang til alt 

omkring logo og design på 

Egenettet. Det er også her, du 

finder alle filer og vejledninger 

til brevskabeloner, 

brochureskabeloner m.m. 
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Logo- og designmanualen 

udtrykker fem kerneværdier, 

som Egedal Kommune gerne vil 

kendes på i sin kontakt med 

omverden. 

 

Grøn 

Den gennemgående farve i 

Egedals design er grøn, som 

symbol på at vi er en kommune 

i grønne landskaber. 

 

Kvalitetsbevidst 

Egedal er en kvalitetsbevidst 

kommune. Det skal vi give 

udtryk for ved at prioritere et 

professionelt udtryk i vores 

visuelle kommunikation. 

 

Troværdig 

Egedal er en troværdig 

kommune. Vores troværdighed 

kommer til udtryk i det 

firkantede logo og de rolige 

farver. Designet er uhøjtideligt 

men samtidig seriøst. 

 

Imødekommende 

Egedal er en imødekommende 

kommune. Vores 

imødekommenhed kommer til 

udtryk i vores design gennem 

det runde, organiske og venlige 

udtryk, der præger de grafiske 

elementer. 

 

I front 

Egedal Kommune er i front. Det 

skal vi vise ved at skabe et 

moderne udtryk i vores layout 

og hele tiden udvikle vores 

layout. 

Kerneværdier i 
Egedals design 
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Egedals kommunevåben 

benyttes i rådhussalen, på 

hjemmeplejens biler, på 

kommunens flag og på de skilte 

på de større veje, der angiver, 

at nu kommer man ind i Egedal 

Kommune.  

 

Det findes også i sølvtryk til 

Borgmesterens og 

Kommunaldirektørens 

lykønskningskort.  

 

Alle andre steder benyttes en 

mere moderne konturversion af 

kommunevåbnet.  

 

Ønsker du at benytte 

kommunevåbnet til andre ting 

end de her nævnte, skal du 

kontakte HR og Kommunikation 

for dispensation og for adgang 

til filerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kommunevåben 
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Konturversionen af 

kommunevåbnet egner sig 

bedre til tryk end det egentlige 

kommunevåben, da det kan 

tåle at blive ”slidt” ved 

kopiering, stempel og lignende. 

 

Konturversionen kan benyttes i 

farverne egedalgrøn, støvgrøn 

og grå.  

 

Konturversionen må ikke stå 

alene, men skal bruges 

sammen med enten logo eller 

kommunens adresse – find 

filerne på Egenettet. 

 

Husk det grønne logo 

Husk, at du altid skal have 

Egedals grønne firkantede logo 

på alt materiale, så hvis du 

benytter konturversionen af 

kommunevåbnet i kombination 

med adresse, skal du placere 

det grønne firkantede logo et 

andet fremtrædende sted på 

materialet.  

 

Kontur af 
kommunevåben 
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Egedal Kommunes logo skal 

altid fremgå af materiale og 

produkter fra Egedal 

Kommune, eventuelt suppleret 

med en konturversion af 

kommunevåbnet.  

 

Logoet placeres altid vandret.  

 

Skrifttypen i logoet er Max, og 

g’et er specialtegnet for at opnå 

et mere enkelt udtryk og for at 

skabe et unikt navnetræk, der 

ikke umiddelbart kan 

efterlignes.  

 

Logoet findes i grønt og gråt. 

Du skal så vidt muligt benytte 

det grønne logo. 

 

Subbrands 

Subbrands er logoer for 

virksomheder og institutioner 

indenfor Egedal Kommunes 

organisation. Materiale, der er 

markeret med et subbrand, 

skal også altid markeres med 

Egedal Kommunes firkantede 

logo.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Logo 
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Hvis du har brug for at benytte 

logoet i en meget lille størrelse, 

f.eks. som stempel, kan du 

benytte logo-varianten, der 

både har en kontur af 

kommunevåbnet og Egedal 

Kommunes navnetræk.  

 

Logo-varianten kan altså kun 

erstatte det firkantede logo, 

når du skal bruge et logo i 

meget lille størrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo-variant 
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Brug altid farverne fra Egedals 

farvepalet, når du layouter. Vi 

vil gerne være kendt som en 

grøn kommune. Derfor bør de 

grønne farver være 

gennemgående i vores layout.  

 

Brug farverne til større 

farveflader og spotfarverne til 

at fremhæve enkelte elementer 

såsom figurer, linjer, bokse 

eller tekst. Det skaber liv i 

layoutet. Spotfarverne må ikke 

være for dominerende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Farver 
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Print  

Skrifttyppen Max er Egedals 

primære skrifttype og skal 

bruges i alt trykt materiale. 

Hvis du skal have en grafiker til 

at layoute materiale til tryk, 

skal du sende skrifttypen Max 

til grafikeren, da man skal købe 

rettighederne for at benytte 

den.  

 

Download en zipfil med MAX fra 

Egenettet, gem den på dit eget 

drev, og send den til 

grafikeren.  

 

Skal du selv layoute med Max, 

og har du ikke skrifttypen 

installeret på din computer, kan 

du få adgang til den ved at 

kontakte HR og 

Kommunikation.  

 

Til overskrifter 

 Max regular italic 

 Max semibold italic 

 

 

Til brødtekst 

 Max light 

 Max regular  

 

Online 

Skrifttypen Verdana bruges til 

al kommunikation online, dvs. 

e-mails, hjemmesider, Apps og 

breve, da breve overvejende 

sendes elektronisk i dag. 

Verdana ligger på alle 

kommunens pc’ere. 

 

Som eneste undtagelse bruges 

skrifttypen Georgia i 

overskrifter på hjemmesiden og 

i brochurerne. 

Skrifttyper  
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En supergrafik er en grafisk 

figur, der bruges som et særligt 

grafisk kendetegn til dekoration 

af brochureforsider, plakater, 

hjemmeside m.m.  

 

Supergrafikken symboliserer 

Egedals bakkede landskab og 

skal fungere som en 

genkendelig figur, der går igen 

på forskellige måder i alt vores 

visuelle materiale.  

 

Regler for brug af 

supergrafikkerne  

Vi bruger tre forskellige 

supergrafikker i Egedal:  

 

Supergrafik til hjemmesiden 

’Supergrafik 2011’ er skabt til 

hjemmesiden og egner sig 

derfor ikke som supergrafik til 

tryk eller andre ting. 

Supergrafik 2011 må derfor 

kun benyttes på hjemmesiden. 

  

 
Supergrafik 2015 

’Supergrafik 2015’ er Egedal 

Kommunes primære 

supergrafik og skal bruges på 

alt andet materiale end 

hjemmesiden.  

 
  

Læs altid appendixet for 

’supergrafik 2015’ på 

Egenettet, inden du går i gang 

med at bruge det.  

 

Supergrafik til rådhus og 

sundhedscenter 

Der findes en særlig 

supergrafik til rådhus og 

sundhedscenter, som f.eks. 

bruges til dekoration på 

glasdøre (så man ikke kommer 

Supergrafikker  
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til at gå ind i glasset), porcelæn 

og til afskærmningen i 

kontormiljøer.  

Denne supergrafik består af et 

egeblad fra kommunevåbnet. 

Det må som hovedregel ikke 

bruges andre steder end rådhus 

og sundhedscenter. For 

dispensation kontakt HR og 

Kommunikation.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Historik 

Oprindelig har vi brugt en 

supergrafik med tre bakker. 

Vær opmærksom på, at denne 

grafik er udgået og ikke 

længere må benyttes.  
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Alle breve fra Egedal Kommune 

skal skrives på kommunens 

brevpapir. For at sikre et 

ensartet udtryk skal skabelonen 

bruges, som den er og må ikke 

ændres. Du finder 

skabelonerne i Word via ’Mine 

skabeloner’ eller i Acadre. 

 

Der findes vejledninger til 

brevskabelonerne på Egenettet.  

 

Administrative breve i 

Acadre, Word og Doc2mail 

Skal du sende et administrativt 

brev, kan du vælge mellem to 

versioner – et brev med et gråt 

eller et grønt logo. Den grå 

version fungerer bedst til print.  

 

Du kan arbejde med 

brevskabelonen i Word, fra 

Acadre og sende via Doc2mail 

(fjernprint og Digital Post).  

 

Du kan også lave et brev, som 

kan genbruges.  

 

 

Breve fra institutioner og 

decentrale enheder  

Skal du sende et brev fra en 

institution eller decentral 

enhed, kan du benytte en 

brevskabelon, hvor 

institutionen eller den 

decentrale enheds navn er 

fremhævet øverst.  

 

Du kan også tilføje åbningstider 

m.m. i skabelonen, og hvis du 

gemmer skabelonen på dit eget 

drev, kan du genbruge den, så 

du ikke behøver at udfylde 

oplysningerne igen.  

 

 

 

 

 

 

Brevskabelon 
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Med brochureskabelonen kan 

du layoute brochurer i Word.  

Skabelonen findes i A5-format 

og A4-format. Skal du bruge 

andre formater, kan du få en 

grafiker til at layoute 

brochuren. Du finder 

skabelonerne via ’Mine 

skabeloner’ i Word.  

 

Læs altid vejledningerne på 

Egenettet, inden du bruger 

brochureskabelonerne. 

 

Regler for reklamer og 

sponsorering i brochurer  

Byrådet har besluttet, at vi ikke 

kan finansiere brochurer 

gennem reklamer, men gerne 

gennem sponsorater. Læs 

reglerne for reklamer og 

sponsorater på Egenettet.  

 

Alle sponsorerede brochurer 

skal godkendes i HR og 

Kommunikation, inden de 

sættes i gang.  

 

 

Brochureskabelon i Word 

 
 

 

Brochureskabelon i Indesign 

 
 

 

  

Brochureskabelon 
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Egedal Kommune har desuden 

en dagsorden- og 

referatskabelon, en skabelon til 

dagsordenspunkter til Direktion 

og Chefgruppe samt en 

skabelon til notater i Word-

format.  

 

Find skabelonerne direkte i 

Word-programmet under ’Mine 

skabeloner’. 

 

Dagsorden- og 

referatskabelon 

Brug skabelonen, når du laver 

dagsordner og referater. 

 

Dagsordenspunkt 

Brug denne skabelon, når du 

skal have et punkt med på 

møder i Direktion og 

Chefgruppe. 

 

Husk i øvrigt at bruge 

vejledningen ”Det gode 

beslutningsgrundlag”, når du 

skriver dit dagsordenspunkt, så 

du får udfyldt skabelonen 

rigtigt. 

Notatskabelon 

Egedal Kommune har to 

forskellige notatskabeloner: en 

til høringer og en til 

telefonnotater.  

Øvrige Word-
skabeloner 
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Brug Egedal Kommunes 

powerpointskabelon, når du 

skal fremlægge. Det er muligt 

at vælge mellem to forskellige 

farver.  

 

 

 

 

 

Det er også muligt at indsætte 

logo fra institution eller ekstern 

enhed i skabelonen.  

 

Find skabelonerne direkte i PP-

programmet. 

 

 

 

 

Powerpoint-
skabelon 
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Læs altid appendixet for logo 

på arbejdstøj, inden du går i 

gang, og send appendixet til 

det firma, der står for tryk på 

tøjet. Du finder appendixet på 

Egenettet. 

 

Egedal-logo 

Du kan vælge kun at trykke det 

grønne eller grå logo på 

arbejdstøjet. Du skal så vidt 

muligt benytte det grønne logo. 

 

Logoet trykkes altid med 

udstansede bogstaver, dvs. at 

bogstaverne er skåret ud, så 

man kan se tøjets farve 

igennem logoets bogstaver. 

 

Logo med centernavn eller 

medarbejdernavn 

Du kan også vælge logo med 

centernavn, navn på afdeling 

eller medarbejdernavn. Der 

findes en udgave i bredformat 

og en i højformat. 

 

 

 
 

Bemærk: De fleste 

virksomheder tilbyder tryk, der 

kan stryges af, så logo og 

navnetræk kan trykkes på tøjet 

igen.  

 

Subbrands på arbejdstøj 

Hvis du gerne vil have din 

institution eller afdelings eget 

logo på tøjet, skal du altid vise 

logoet i kombination med 

Egedal Kommunes logo. Du 

placerer her eget logo på 

brystet og Egedal-logoet på 

ærmet. 

 

Se vejledningen på Egenettet. 

 

 

 

 

Arbejdstøj  
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Der er to muligheder for at 

layoute annoncer.  

 

Hvis du skal have en annonce i 

lokalavisen, kan du benytte 

Egedals fælles annonceplads, 

der har et fast format (se 

billedet). 

 

Hvis du vil have større 

annoncer evt. med billeder i 

lokalavisen eller et andet 

medie, skal du selv eller en 

grafiker layoute annoncen. 

Lokalavisen plejer at kunne 

hjælpe med layout af annoncer. 

 

Når du layouter annoncer, skal 

du som sædvanlig arbejde 

indenfor rammerne af logo- og 

designmanualen.  

 

Du kan få feedback på 

annoncetekst og layout i HR og 

Kommunikation.  

 

Læs mere om annoncer, og 

hvordan du får en annonce i 

avisen på Egenettet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonceskabelon 
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Der skal logo på alle 

kommunens biler. Du skal 

benytte det firkantede logo i 

kombination med konturen af 

kommunevåbnet. Har din 

institution sit eget logo, kan du 

supplere med det et andet sted 

på bilen.  

 

Teksten i logoet skal altid være 

hvid, og skjoldet og 

baggrunden for konturen af 

kommunevåbnet skal altid 

være gennemsigtig.  

 

 

 

 

Hvis bilens baggrundsfarve er 

mørk, og det bliver svært at se 

logoet, kan du benytte en 

version med hvid baggrund. 

Når du vælger den hvide 

baggrund, skal teksten i logoet, 

som altid, være hvid, men det 

skal baggrunden for 

kommunevåbenkonturen også 

– både skjoldet og baggrunden.  

 

Der skal være 1 cm hvid 

baggrund fra logo og kontur til 

kanten.  

 

Find de forskellige filer på 

Egenettet.  

 

Logo til biler  

 



24 

 

På visitkortet benytter vi det 

firkantede logo i kombination 

med konturen af 

kommunevåbnet på forsiden og 

en grøn flade på bagsiden.  

 

Sådan bestiller du visitkort 

Bestil visitkort efter aftale med 

din leder, og send derefter en 

mail til Center for Borgerservice 

på: CBS Scanning 

Fællespostkasse.  

 

Skriv i mailen, hvad der skal 

stå på visitkortet under 

følgende kategorier: 

  

 Fornavn, evt. 

mellemnavn, efternavn 

 Stilling  

 Enhed/institution  

 Adresse  

 Telefonnummer/direkte 

telefonnr./mobil 

 E-mail 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitkort 
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Lokale billeder 

I billedarkivet ’Billedarkiv 

Kommunikation’ på O-drevet 

kan du finde lokale billeder i 

alle genrer indenfor Egedal 

Kommunes opgaver og service.  

 

Der er billeder af ældre, børn, 

skoler, institutioner, bygninger, 

natur, sundhed, affald etc. Der 

er også billeder af 

medarbejdere i forskellige 

arbejdssituationer f.eks. på 

kontoret, i institutionen, i 

hjemmeplejen og HR-

processer.  

 

Du kan søge i arkivet på 

forskellige niveauer. Du kan 

søge i hele arkivet ved at stille 

dig på mappen ’Billedarkiv 

Kommunikation’ og skrive dit 

søgeord i søgefeltet. Eller du 

kan gå ind i arkivet og vælge 

den kategori, du vil søge 

indenfor, f.eks. børn.  

Hvis du ikke kan finde det 

billede, du skal bruge, kan du 

kontakte kommunens fotograf, 

som kan finde billedet til dig, 

hvis det eksisterer i arkivet. 

  

Generelle billeder 

Har du brug for et mere 

generelt billede, eller kan du 

ikke finde et egnet i det lokale 

billedarkiv, så kan du få adgang 

til billeddatabasen Colourbox. 

Se, hvordan på Egenettet.  

 

I disse tilfælde, skal du være 

særligt opmærksom på, at 

billederne opfylder Egedal 

Kommunes billedstil (s. 26).  

 

Fotograf til nye lokale 

billeder 

Har du brug for et lokalt 

billede, som ikke allerede 

findes, kan bestille det hos 

kommunens fotograf.  

 

Fotografen tager kun 

genrebilleder, dvs. billeder som 

kan bruges af alle: Dvs. ikke 

klassebilleder, men gerne 

billeder af fx 

undervisningssituationer. 

Billedarkiv 
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Som offentlig organisation 

tager vi os af mennesker fra 

fødsel til død. I vores kom-

munikation benytter vi ofte 

billeder og video af borgernes 

egen hverdag for at illustrere 

ydelser og services, f.eks. 

spisesituationen i en børne-

have, aktiviteter i idrætshallen, 

afhentning af affald etc. Det 

giver os et særligt ansvar. 

 

Vi skal være troværdige i vores 

gengivelse af borgernes 

hverdagssituationer, og borg-

eren skal kunne genkende sig 

selv, i de billeder vi tager. Det 

giver følgende tre pejlemærker 

for vores billedstil. 

 

Naturlige farver 

Du kan godt manipulere med 

farverne, men de må ikke blive 

unaturlige.  

 

Troværdige situationer 

Personerne på billederne skal 

agere naturligt i den situation, 

du gerne vil illustrere. Du kan 

godt iscenesætte et billede, 

men det skal ikke se iscenesat 

ud. 

 

Troværdige personer 

Personerne på billederne skal 

fremstå troværdigt. De skal 

”spille sig selv”.   

 

Bryd med billedstilen – på 

den rigtige måde 

Nogen gange kan man bedre få 

sit budskab ud, hvis man 

fortæller sin historie på en 

utraditionel måde og gør det 

modsatte af, hvad folk 

forventer. I de situationer kan 

det være oplagt, ja ligefrem 

nødvendigt, at bryde med 

vores billedstil. Det vil f.eks. 

være i de situationer, hvor et 

brud med billedstilen udgør et 

budskab i sig selv.  

 

Kontakt HR og Kommunikation 

for vejledning, hvis du ønsker 

at bryde med billedstilen. 

 
 

Billedstil i Egedal 
Kommune  





 

 

 

 

 

Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

Tlf: 7259 6000 

kommune@egekom.dk 
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