DESIGNGUIDE
FOR DIGITALE LØSNINGER TIL
AARHUS KOMMUNE

FARVEPALETTE
Farverne i Aarhus Kommunes nye design tager udgangspunkt i regnbuens farver.
Digitalt anvender vi kun farver på tekst/baggrund, som overholder WCAG 2.0 AA standarden. Den skal være 4.5 eller derover.

DESIGN EKSEMPEL
Et ”klassisk” subsite (case Langager skolen)
• To farvevarianter, men begge hvor den rød er primær farve.
• Den røde farve fordi den allerede er tilstede i logoet og fordi skolen gerne vil signalere varme og
nærhed.
• Rød signalerer varme og nærhed. Petroleum giver kontrast til den røde, men uden at tilføre for
meget kulde til helheden, da der også er varme nuancer i denne farve.
• Kombinationen med den røde og mørkeblå, er for at vise en kombination med en køligere
kontrastfarve, for også at vise at helhedsudtrykket så også bliver "en tand køligere”, men måske
mere legende.
• Så hvis skolen vil signalere, eksempelvis varme og nærhed, vil jeg anbefale en varm farve og en
kombination med en kontrastfarve, som har en koldere tone, men uden at blive for kold. Hvis
mere legende, så en varm farve kombineret med en højere kontrastfarve – som vores to
eksempler.

SÅDAN BRUGER VI BILLEDER PÅ AARHUS.DK OG SUBSITES
HOVEDREGEL:

Vi bruger billeder til at viser byens identitet, med Aarhus Kommune som
tydelig afsender.

BILLEDER SKAL SKABE LIV OG FORMIDLE INDHOLD

TEKNIK
•

Upload billeder ukomprimeret til vores CMS, min. 1600x1000 px og i
bredformat, og i farve

•

Vælg billeder, hvor motivet giver plads til tekst og andre overlays.

Undgå billeder i brødteksten på indholdssider. Du behøver ikke et
billede af en ko, selvom siden handler om landbrug. Eller af et barn på en
side om pasning.

VIS HENSYN!
•

•

Undtaget: Vejledninger og illustrationer, der gør det nemmere for
borgeren at gøre det, de skal.

Børn: Tjek at du har tilladelse og vær opmærksom på konteksten.

•

Ældre: Husk værdigheden, og fjern billeder fra databasen, hvis personen dør.

•

Brug billeder i nyheder og pressemeddelelser, hvis det er nødvendigt
for at vise konteksten.

•

Billeder har begrænset levetid, da verden forandrer sig. Brug nye billeder.

•

BILLEDSTIL OG MOTIVER
•

Vælg enkle, ukomplicerede motiver – undgå for alt i verden stock
photos!

•

Brug kun billeder taget i kommunen, også gerne uden for Ringgaden

•

Brug helst billeder med mennesker og husk at vise diversiteten i vores
befolkning.

PERSONDATALOVEN – situationsbilleder, portrætbilleder og rettigheder
•

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller en situation er formålet
med billedet. Dem kan du normalt bruge uden samtykke.

•

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte
personer. Dem kan du ikke bruge uden samtykke.

•

Genbrugsbilleder kan have specifikke tilladelser, så tjek først før du bruger
billeder fra andre sider på aarhus.dk.

Få hjælp til at finde gode billeder: Du kan hente billeder i et centralt bibliotek i CMS, som vedligeholdes af web-redaktionen

