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Billedopretning

De daglige opgaver

Stort set alle billeder jeg modtager skal en tur 
igennem „Photoshop-møllen“ for at fremstå 
nogenlunde tåleligt.

Dette er et eksempel på, hvad et billede 
har gennemgået, inden jeg kunne benytte det 
som illustration til en artikel om den faldende 
beskæftigelse i Post Danmark.

I alt var det nødvendigt at benytte 6 forskel-
lige justeringslag for at opnå et resultat der 
kunne trykkes:
1. Originalversionen
2. Der sættes Lys og Skygge med Levels. Jeg 

benytter Lab farverum og sætter lys til max. 
97 % og skygge til min. 3 %. På den måde 
sikres at billedet hverken brænder ud eller 
lukker

3. Gråbalancen sættes med Levels i det punkt 
der er mest neutralt, og giver det bedste 
resultat

4. Vibrance benyttes til at give farverne en lille 
smule mere glød

5. Selective Color ( Yellows ) benyttes til at 
bringe den gule farve lidt mere frem, uden 
at rette for meget i de andre farver

6. Channel Mixer sættes til „Black & White 
with orange filter“ for at dæmpe det rødlige 
skær der opstår når jeg fremhæver de gule 
nuancer i billedet

7. Hue / Saturation benyttes til sidst for at 
trække en lille bitte smule farve ud af 
billedet, så det fremstår som taget i tidligt 
dagslys på en solskinsmorgen.
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Samkopiering



9Claus  K. Her  t z Por  t folio december 2016

Mommy Issues

Jeg synes det kunne være en sjov udfordring, 
at putte en elefant i et dessertglas. Derfor 
opstod denne lidt aparte dyrevelfærdsplakat 
( mest til egen fornøjelse efter den var færdig ).

Billedet indeholder eksempler på forskellige 
fritskrabninger, diverse justeringer samt brug 
af mange forskellige værktøjer og effekter. 
Motivet er udelukkende lavet i Photoshop. 

Lavet i 2016 som opgave på KTS.

Benyttede billeder

Der er benyttet 8 forskellige billeder til at lave 
det endelige resultat. Samtlige billeder der er 
benyttet, er hentet på colourbox.dk på studie-
licens, og er dermed belagt med en licens, der 
udelukkende tillader, at billederne benyttes til 
uddannelsesrelaterede projekter.

Derfor er de kun gengivet i små versioner i 
denne portfolio. Ingen af billederne her er be-
handlet yderligere, men fremstår som hentet 
inden de blev benyttet.
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Layers–paletten

Det endelige motiv består af 52 lag.
Lagene er fordelt i 10 layer–groups, der 

er blevet tildelt farver for overskuelighedens 
skyld i arbejdsprocessen.

Alle lag er forsøgt navngivet logisk efter ind-
holdet. Dog er diverse justeringslag ikke altid 
navngivet, da „Photoshop–navnet“ er ganske 
sigende for, hvad laget faktisk gør.
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Fremgangsmåde – „Mommy Issues“
Layer by layer

Glas

1. Glasset er fritskrabet med en vektorkurve, 
og givet en opacity 80% for at blende bedre 
med den gule baggrund

2. Curves–layer for at give glasset mere struk-
tur med en lidt mørkere nuance

3. Adjustment–layer (Solid color):  
Lyst gråt farvelag (16 12 13 0),  
opacitet 30% 
blendingmode „multiply“

Baggrund

Baggrunden er egentlig lavet til sidst, men er 
med her først for at kunne se motivet.
1. Farveforløb fra 14 34 100 1 til 1 2 50 0
2. Bundfarve 2 33 100 0
3. Sort farveflade udtonet med en meget blød 

feather og opacity 11%
4. En mørk gul ellipse (10 37 100 0) lagt under 

glasset med en feather for at tone den lidt 
ud mod baggrunden.

1

2 / 3
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Krop

Denne layer–group består af kopier og dele af 
den samme elefant i forskellige vinkler.
1. De enkelte kopier af cirkuselefanten bli-

ver beskåret til indersiden af glasset med 
en vektormaske der gentages hvor det er 
nødvendigt

2. Dele af elefanten lagt ind. Laget „arver“ 
vektormasken fra det lag under, det er 
knyttet til

3. Den del af elefanten der stikker op af glas-
set. Laget afgrænses af en pixelmaske, så 
overkanten af glasset beholdes intakt

4. Endnu en kopi af den samme elefant. 
Vektormasken genbruges og pixelmaske 
benyttes til at „male“ unødvendige elemen-
ter ud af laget

5. Som lag 4, men med en anden pixelmaske
6. En lille bid af samme elefant til at illudere 

halsen.

Der er i mindre udstrækning blevet benyttet 
„Liquify“ og „Warp Tool“ for at få strukturen 
i elefanternes hud til at mikse sammen og 
tilpasse sig glasset.

Fremgangsmåde – „Mommy Issues“
Layer by layer
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Fod

Det eneste der er benyttet fra originalbilledet 
er den ene fod. Den er med for at give illusio-
nen af, at elefanten i glasset er krammet helt 
ned på alt for lidt plads.
1. Blød skygge bag elefantens fod for at træk-

ke den lidt frem fra kroppen. 
Opacity 75%

2. Elefantens fod er fritlagt med en pixelmaske 
og afgrænset til indersiden af glasset ved 
genbrug af vektormaske

3. Color Fill layer med brunlig (42 44 47 6)
nuance for at tilpasse til farve på krop. 
Blending Mode: Overlay 
Opacitet 20%

4. Struktur med stykke af hud afmasket til 
undersiden af foden. 
Blending Mode: Soft Light

5. Curves layer for at få farver til at matche 
kroppens mørkere farve bedre

6. Struktur med stykke af hud afmasket til 
benet bag foden. 
Blending Mode: Overlay 
Opacity 40%

7. Lightness +8 til „struktur“ layer.
1 / 2

5
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Hovede

Hovedet på elefanten har gennemgået en del 
korrektioner for at få det til at passe i glasset.
1. Hovedet er fritskrabet med en vektorma-

ske. Masken er derefter konverteret til en 
pixelmaske, og snablen er blevet „finpud-
set“ med en blød pensel. 
Derefter er bl.a. benyttet „Liquify“, „Puppet 
Warp“ og „Perspective Warp“ for at tilpasse 
hovede og snabel til indersiden i glasset

2. Hudstykker lagt over for at give hovedet 
mere struktur. 
Blending Mode: Hard Light 
Opacity 58%

3. Farvejustering
4. Noget af farven fjernes og hovedet gøres 

mørkere
5. En lille justering for at tilpasse til kroppen 

bag hovedet.

Fremgangsmåde – „Mommy Issues“
Layer by layer
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Skygger bag hovede

1. Bløde skygger fordelt bag øret og i folder på 
elefantens krop for at integrere hovedet. 
Blending Mode: Multiply 
Opacity 77%

2. Ekstra hud lagt under hovedet og udtonet 
med en blød feather. 
Blending Mode: Darken

3. Skygger om hele hovedet udtonet og 
afgrænset til glassets inderside med gen-
brugt vektorkurve. 
Opacity: 80%

Babyelefant

1. Omridset af elefanungen er kopieret, vendt 
vertikalt og tilpasset med „Perpective Tool“, 
fyldt med en mørk orange (20 45 95 2) og 
fadet ud med en blød maske

2. Fritlægning med vektor–maske
3. Hue/Saturation – farvejustering
4. Curves – farvejustering
5. Lidt ekstra skygge for at få elefantungen til 

at blende bedre med baggrunden. 
Opacity: 14%

1,2,5 +3 +4
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Kontrast– og farvejustering

For at øge kontrasten og afstemme farverne 
bedre, er der herefter lagt et „Curves“ og et 
„Color Balance“ justeringslag over lagene 
nedenunder.

Fremgangsmåde – „Mommy Issues“
Layer by layer
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Glas belysning

Glasset er blevet fjernet for at kunne putte 
elefanten ned i det. Nu skal glasset tegnes 
igen, hvilket nok var den største udfordring 
ved opgaven.

Da alle lagene skal holdes indeni glasset 
er der lagt en genbrugt vektormaske på hele 
layer–group´en istedet for hvert enkelt lag.
1. En mørk udtonet skygge i bunden af glasset 

Opacity: 54%
2. En kopi af glasset lagt over og udtonet mod 

midten af glasset 
Opacity: 20%

3. Endnu en kopi af glasset med en udtoning 
mod midten af glasset. 
Blending Mode: Soft Light 
Opacity: 50%

4. Hightlights for at illudere at elefanten tryk-
kes ud mod glasset. 
Blending Mode: Overlay 
Opacity: 30%

5. Blødt hvidt lys for at formgive glasset. 
Blending Mode: Soft Light 
Opacity: 20%

6. Endnu en mørk skygge i bunden af glasset. 
Blending Mode: Darken 
Opacity: 20%

+1 +2 +3

4 5

+4 +5 +6
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Floedeskum

Flødeskummet på toppen af elefanten er 
tilpasset med „Liquify“, „Perspective Tool“ og 
„Puppet Warp“.
1. Skygger under flødeskum og marmelade. 

Opacity: 55%
2. En lidt blødere skygge 

Opacity: 41%
3. Det tilpassede flødeskum og marmelade
4. Malede highlights for at give mere struktur 

Opacity: 60%
5. Sikkerhedskopi
6. Fritlagt kirsebær der er tilpasset til fløde-

skummet under.

1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 63

Fremgangsmåde – „Mommy Issues“
Layer by layer
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Endeligt resultat
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Illustration
1. maj plakat til 3F København

Opgave

Jeg tegner en 1. maj plakat hvert år til min 
arbejdsplads 3F København. Plakaten bliver 
hængt op på arbejdspladserne i fagforenin-
gens dækningsområde.

Plakaten er optrykt i A3 format til op-
slagstavler samt A5 format til uddeling ( her 
var brødteksten dog sat lidt større for at være 
læselig ).

Plakaten er fri fantasi og tegnet 100 % i 
Illustrator. Den skulle gerne afspejle forår, 
København, sammenhold og solidaritet.

De i alt 4 forskellige trækroner er blevet gjort 
lidt mere runde med „Mesh Tool“.

Farverne er lysest på undersiden af trækro-
nerne for at markere solens stilling i baggrun-
den af motivet.

Der er også lagt et farveforløb i den røde 
vimpel, på de 2 steder den bøjer, for at give 
den lidt skygge og „rumlig“ virkning.

Solen i baggrunden har fået en radial farve-
gradient i varme gule og orange farver for at 
forstærke foråret i luften.

Den Københavnske skyline i baggrunden er 
allesammen arbejdspladser med 3F medlem-
mer, og giver derfor mening for vores med-
lemmer.

Russisk inspiration

Overskriften „1 MAJ“ er, fuldt overlagt, meget 
bastant og inspireret af russiske propaganda 
plakater.
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3F København og 3F Sømændene festligholder 
1. maj i fagforeningen og i Fælledparken. 

Tag kolleger, familie og venner med til en festlig 
faglig dag i fagforeningen.

Vi starter kl. 08.15 med morgenmad, taler og 
musik på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV.

Kl. 11.15 går demonstrationen til Fælledparken, 
hvor fagforeningen også i år har opstillet et telt, vi 
kan samles i.

Vi glæder os til at se dig.

2016
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RGB: 255 0 0
CMYK: 0 100 100 0
Pantone 485

RGB: 255 130 0
CMYK: 0 60 100 0
Pantone 151

RGB: 255 235 0
CMYK: 0 5 100 0
Pantone 803

RGB: 0 148 118
CMYK: 100 0 65 15
Pantone 334

RGB: 0 71 186
CMYK: 95 78 0 0
Pantone 2728

RGB: 115 34 130
CMYK: 67 100 12 3
Pantone 2603

RGB: 178 210 52
CMYK: 35 0 100 0
Pantone 367

Opgave

Udarbejde motiv til Tshirts til deltagerne fra 
FIU-Ligestilling deltagerne i Copenhagen Pri-
de. Motivet skulle, i forskellige former, kunne 
benyttes i flere forskellige medier.

Da opgaverne endte hos 4 forskellige leve-
randører, var kravspecifikationer til de enkelte 
opgaver meget forskellige.

Arbejdsgang

• Udarbejdelse af hovedmotiv
• Valg af medier hvor motivet skal kunne 

benyttes
• Lave farvepalet
• Udarbejde trykklare filer til forskellige leve-

randører / trykkerier.

Der er ikke en beskrevet korrekturgang her, da 
vi ikke rigtig har sådan en. I mit job er det mig 
der laver motivet, det er mig der finder leve-
randør, det er mig der bestiller, og det er mig 
der godkender. Det var vel så korrekturgan-
gen alligevel...

Hovedmotiv

Det grundlæggende motiv er holdt simpelt 
med de kendte farver fra „Regnbueflaget“. En 
enkelt undtagelse er den mørkgrønne, som er 
farven til LO´s overenskomstkampagne der 
kører over flere år i hele Danmark.

Valg af medier

Tshirten der skulle benyttes var det væsent-
ligste, men udover det, skulle der udarbejdes 
forskellige motiver til :
• 3x1 meter banner til paraden
• Rollups til stand på Rådhuspladsen
• Illustration til artikler og annoncer i fagblade 

og aviser
• Bannere til forskellige hjemmesider

Farvepalet

Da det ikke var muligt at få oplyst nøjagtige 
farver hos den danske LGBT bevægelse, eller 
finde dem 100 % på nettet, er der valgt meget 
klare farver ud fra billeder fra nettet.

Farverne er fastlagt i Pantone og er derefter 
fundet i hhv. CMYK og RGB. HEX-værdier 
er ikke medtaget her, men blev fundet efter 
behov ved brug af motivet på nettet.

Pantone 367 ( nederst ) er ikke en del af 
motivets farver, men er derimod en tillempet 
værdi ud fra farven på de tshirts deltagerne 
valgte. Valget af den farve blev foretaget i 
samarbejde med trykkerierne for at være så 
sikker som muligt i at komme tættest muligt  
på farven på tshirten.

Du er OK i LO
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Tryk på Tshirts

Motiverne på tshirts er trykt med direkte tryk for at undgå en „gummi-
agtig“ farveflade på stoffet.

Farverne er Pantonefarver, og der er startomkostninger for hver farve 
på motivet. Her benyttes i alt 7 film til forsiden og 7 film til bagsiden, 
hvilket gør det til en ret dyr løsning.

Den tynde hvide linie om hjerterne er noget mindre end trykkerierne 
normalt anbefaler ( min. 3mm ), men trykket blev godkendt af trykkeriet 
inden jeg godkendte det endelige resultat.

Filen sendes til trykkeriet med de enkelte farver i hver sit lag for at 
lette arbejdet i den videre proces med udkørsel af film.

Tekstil tryk

Direkte serigrafisk tryk udføres med et nylonvæv opspændt på en 
aluminiumsramme. Vævet påføres en lysfølsom emulsion. På vævet 
lægges en film, som er sort i de områder, farven skal trykkes igennem. 
Rammen bliver belyst med ultraviolet lys, hvorved de områder, der ikke 
dækkes af filmens sorte flader, hærdes. Når rammen skylles med vand, 
bortvaskes de ikke-hærdede områder, og man har en skabelon. Tekstil-
farven bliver trykt direkte ned i tekstilet gennem skabelonen ved hjælp 
af en gummirakel. Tekstilet varmefikseres og trykket er færdigt.

Aflevering

• Filformat til leverandør : EPS og AI
• Al tekst outlinet
• Farveskala : Pantone
• Opløsning : Ikke relevant

Banner 3x1 meter

Det banner der skulle benyttes under selve paraden er digitalt printet på 
et vejrbestandigt plastmateriale, der er let perforeret for at være mindre 
vindfølsomt. Der er endvidere syet løbegange i siderne til rundstokke.

Aflevering

• Filformat til leverandør : PDF fra Illustrator ( Press Quality )
• Al tekst outlinet
• Farveskala : CMYK
• Farveprofil : Ønskede trykkeriet selv at lægge i filen
• Format : 3x1 meter
• Opløsning : Ikke relevant

Rollups 85x200 cm.

Digitalt printet på nylon i tekstilprinter.
Målet på printet er fastlagt for at passe i den tilhørende aluminiums-

kasse med fødder, der gør dem hurtige og lette at benytte.

Aflevering

• Filformat til leverandør : PDF fra InDesign ( Press Quality )
• Al tekst outlinet
• Farveskala : CMYK
• Farveprofil : Coated Fogra 39 ( ISO 12647 – 2 :2004 )
• Format : 85x200 cm.
• Opløsning : Ikke relevant
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Avisannonce

Der blev lavet en avisannonce efter dagbladenes standard spalteforma-
ter for Broadsheet ( 4 spalter = 176 mm ).

Billeder tildeles farveprofil i Photoshop ( ISOnewspaper26v4 ) og 
gemmes i rgb med farveprofilen. Derefter placeres de i InDesign og 
bliver konverteret til CMYK, når den færdige annonce eksporteres med 
de presets man kan hente på avisernes hjemmeside.

Aflevering

• Filformat til leverandør : PDF fra InDesign 
( PDF presets hentes på avisens hjemmeside, og tjekker bl.a. opløs-
ning på billeder, rgb farverum og Ink Limit – max. 240 % )

• Farveprofil : ISOnewspaper26v4
• Farveskala : CMYK
• Opløsning : Pixelgrafik 300 ppi
• Format : 176x60 mm
• Ingen skæremærker eller bleed

Annoncen blev aldrig aktuel og er derfor ikke gengivet her.

Webbannere

Forskellige størrelser bannere til hjemmesider og Facebook blev lavet 
på bestilling til de interesserede. Mål og indhold på bannerne varierede 
efter formål.

Aflevering

• Format : jpg, png eller gif, alt efter formål
• Farveprofil : Adobe RGB ( 1998 )
• Farveskal a : RGB
• Opløsning : 72ppi
• Format : Varierende størrelser målt i px.

Artikel i fagblad

Der blev lavet en artikel til medlemsbladet i 3F København for at rekla-
mere og få folk med i paraden.

Artiklen var en del af det almindelige blad og fyldte en helside i bla-
det, der har formatet A4.

Aflevering

• Filformat til leverandør : PDF fra InDesign ( Press Quality )
• Farveprofil : Ønskede trykkeriet selv at lægge i filen
• Farveskala : CMYK
• Opløsning : Pixelgrafik 300 ppi
• Format : A4
• Skæremærker og 3 mm bleed

I november 1969 løb den første Pride March 
af stabelen i USA. Marchen var en aktivistisk 
reaktion på politiets behandling af homosek-
suelle. Sidenhen har Priden spredt sig til hele 
Verden, og udviklet sig til at være en platform, 
der fejrer mangfoldigheden og sætter LGBTQ* – 
spørgsmål på den politiske dagsorden. 

I LO er dit køn, din nationalitet, uddannelse og 
seksualitet ikke vigtig for dit værd. Du er OK i 
LO uanset hvilket køn du bliver forelsket i.

Ligestillingen for homoseksuelle er nået langt, 
men der er stadig områder, hvor politisk reakti-
on er nødvendig.  

3F København vil fejre mangfoldigheden. Hos os 
er du også OK. Vi vil markere, at Danmark er et 
åbent samfund, hvor der er plads til alle, også 
bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og 
queers. Under mottoet ”Du er OK i LO” går vi 
med i Priden, og viser at mangfoldighed er en 
kerneværdi i 3F København.

Vi håber du vil gå med?

Vi mødes foran Frederiksberg Rådhus lørdag 
den 30. august kl. 12.30. Se efter den røde 
fane. Vi satser på godt vejr og har kolde drikke-
varer med.

Spørgsmål og tilmelding til
DuerOKiLO@MichaelSkov.com

Vi glæder os til at se dig!

*LGBTQ = Lesbian (lesbisk) Gay (bøsse) Bisexual (biseksu-
el) Transgender (transkønnet, at føle, at dit fysiske køn ikke 
passer til det mentale køn) og Queer (queer betyder skæv, 
anderledes eller mærkelig. Queerbevægelsen modsætter 
sig normativiteten. Queer er ikke en “bøsse” eller “lesbisk”, 
som nogen tror.  Man kritiserer idéen om, at der findes en 
seksualitet som er mere legitim end andre.



27Claus  K. Her  t z Por  t folio december 2016





Grafisk Design
Oplæg til
design af

ny hjemmeside



30 Por  t folio december 2016 Graf isk design

Oplæg til design 
af ny hjemmeside til grafikalt.dk

Opgaven

Udarbejdelse af oplæg til en ny hjemmeside 
til grafikalt.dk, gerne med udgangspunkt i 
firmaets logo.

Målgruppe

Grafikalt.dk er mit eget lille firma, som egent-
lig mest eksisterer for hyggens skyld.

På sigt er målgruppen for firmaet, folk der 
ønsker mindre grafiske opgaver udført, f.eks. 
rentegning af logoer, illustrationsopgaver og 
simplistiske plakater. Meget gerne med et 
socialt eller politisk islæt.

Arbejdsgang

1. Flowchart
2. Udarbejde skitse / wireframe
3. Moodboard
4. Farvevalg
5. Mockup i Photoshop
6. Forberede siden til kodning

Benyttede programmer

Balsamiq, Illustrator, Photoshop, Brackets.

Baggrund

Logoet til grafikalt.dk er noget jeg har lavet 
for et stykke tid siden. Valget af den brune og 
orange farve og det lidt bastante udseende er 
på ingen måde tilfældig. Det er et forsøg på 
at få det hele til at få en rar og rolig atmosfære 
med en „retro“ stemning.

En meget vigtig del af logoet er, at den 
orange prik skal kunne gå igen i forskellig 
sammenhæng, både i sin helhed, men også i 
udsnit.

Pantone 476C
CMYK 42 62 66 64
RGB 81 53 40
Hex #513528

Pantone 715C
CMYK 00 54 88 00
RGB 241 138 39
Hex # f18a27
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960px grid

Designet til hjemmesiden er baseret på et 
960px grid af flere årsager :
• Spalteopbygningen er med til at give et 

fast udseende på opbygningen af hjem-
mesiden

• Det gør det lettere at styre boks-modellen i 
CSS uden alt for skæve udregninger

• Jeg regner med at designet skal kunne 
gøres til et færdigt WordPress tema, og 
muligvis have „Bootstrap“ inkluderet når 
det er færdigt. Ved allerede at have op-
delt designet i faste størrelser, bliver den 
proces betydeligt nemmere for mig selv i 
længden.

Flowchart

Oversigt over websitet som jeg tænker det 
skal opbygges. På samtlige sider vil der være 
mulighed for at komme tilbage til forsiden 
ved at klikke på firmalogoet i øverste venstre 
hjørne.

Derudover vil menuen ændre sig lidt, alt 
efter om man er under projekter eller andre 
steder – den vil blive udvidet med relaterede 
sider.

Siderne der takker for henvendelsen eller 
købet omdirigerer til forsiden efter et bestemt 
tidsinterval.

index.html

rentegning.html

plakater.html

design.html

projekter.html

kontakt.html tak.html

projekt1.html

bestil.html

projekt2.html webshop.html

tak.html

tak.html

projekt3.html
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Wireframes

Forside

Forsiden er tænkt som en slags „one-page“ 
hvor de vigtigste ting altid skal kunne findes, 
og opdateres via diverse indlæg på blog og 
sociale medier.

Klik på „Læs mere“ og „Kontakt“ fører dog 
til selvstændige undersider.

AIDA model

Modellen har været med i baghovedet da jeg 
lavede en wireframe til hjemmesiden:
• Attention : Opmærksomhed skal gerne fan-

ges ved slideren under menuen, der derfor 
er nødt til at have flere „lidt opsigtsvækken-
de“ emner løbende

• Interest : Meningen er at fastholde læseren 
ud fra hans / hendes behov. Derfor tilbydes 
firmaets kerneydelser umiddelbart under 
slideren i designet. Det er samtidig me-
ningen at fastholde læserens interesse via 
bloggen længere nede på siden

• Desire : Ønsket om købe noget fra hjem-
mesiden, håber jeg bl.a. at kunne nå med 
punktet „Nyeste Godter“. Det er her der 
vil blive sat færdige produkter som f.eks. 
plakater til salg

• Action : Ment som en webshop. Denne del 
er ikke lavet endnu, men jeg planlægger at 
der skal være den mulighed hvis folk skulle 
få lyst til at købe noget via hjemmesiden.
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På tegnebrædtet

Udover forsiden er der lavet wireframe til hhv. 
„kontakt“ side og „projekt“ side. De er dog 
ikke udarbejdet som mockup i Photoshop, 
men skal følge det samme farveskema som 
forsiden.

På undersider vil menuen foroven og firma-
oplysninger forneden være faste elementer 
( dog med mulighed for at skifte lidt i indholdet 
i bunden af siden ).

Ved klik på logoet øverst til venstre vil bru-
geren blive ledt tilbage til forsiden.

Responsiv?

Hjemmesiden er på nuværende tidspunkt 
ikke responsiv, men i kodningen af hjemmesi-
den er jeg opmærksom på opmærkningen af 
indholdet. Et tydeligt hierarki i koden vil lette 
arbejdet hvis / når siden skal laves responsiv.

Hjemmesidens opbygning i sektioner med 
blokke i hver deres sektion vil gøre det for-
holdsvist simpelt at lave et responsivt layout, 
hvor billeder og sektioner skalerer sig og 
glider over hinanden istedet for ved siden af 
hinanden.
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Moodboard

Retrostemningen er både stærke farver, men 
også samtidig et slidt „grunge“ udseende, 
med lidt urene farver.

Farvevalg

Farvepaletten indeholder med vilje ikke en 
skrap kontrastfarve, da det vil være de skif-
tende illustrationer til emnerne, der skaber 
kontrast til de „lidt ens“ farver i paletten.

Logo Website

Primær
Pantone 476C
CMYK 42 62 66 64
RGB 81 53 40
Hex #513528

Pantone 715C
CMYK 0 54 88 0
RGB 241 138 39
Hex #f18a27

CMYK 15 44 86 1
RGB 214 149 65
Hex #d69541

CMYK 5 4 6 0
RGB 239 237 234
Hex #efedea

CMYK 0 54 88 0
RGB 241 138 39
Hex #f18a27

CMYK 2 42 95 0
RGB 244 161 41
Hex #f4a129

CMYK 10 20 35 0
RGB 228 200 167
Hex #e4c8a7

Sekundær
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Delelementer

Eksempler på effekter der er tænkt til at tydeliggøre for brugeren, 
at der sker noget, hvis man klikker.

HTML :
<img src=“img/sti_til_billede.gif“ class=“sepia“>

CSS:
img.sepia {
    filter: sepia(100%);
}
img.sepia:hover {
    filter: sepia(0%);
}

HTML :
<a class=“button orange“ href=“#“>Læs mere</a>

CSS :
.button {
 display: inline-block;
 outline: none;
 cursor: pointer;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 font: 1em/110% ’Raleway’, arial, sans-serif;
    font-weight: 700;
    text-transform: uppercase;
 padding: .5em 2em .55em;
 -webkit-border-radius: 1.2em; 
 -moz-border-radius: 1.2em;
 border-radius: 1.2em;
}
.button:hover {
 text-decoration: none;
}
.button:active {
 position: relative;
 top: 1px;
}
.orange {
   color: #fef4e9;
    background: linear-gradient 
  (#f5a130 50%, #f28a28 50%);
    background: -webkit-linear-gradient
  (#f5a130 50%, #f28a28 50%);
    background: -moz-linear-gradient
  (#f5a130 50%, #f28a28 50%);
}
.orange:hover {
 background: #f47c20;
 background: -webkit-gradient(linear, left top,
  left bottom, from(#f88e11), to(#f06015));
 background: -moz-linear-gradient
  (top, #f88e11, #f06015);
}
.orange:active {
 color: #fcd3a5;
 background: -webkit-gradient(linear, left top,
  left bottom, from(#f47a20), to(#faa51a));
 background: -moz-linear-gradient
  (top,  #f47a20,  #faa51a);
}

Sepia-toning af billeder

Billeder i sektionen „Nyeste Godter“ tildeles en „mouse over“ effekt der 
fjerner sepiatoningen, når musen føres over de enkelte emner.

Orange afrundede knapper

De orange knapper vil blive tildt både en a:hover og en a:active effekt, 
for at gøre opmærksom på, at det er her man klikker sig videre.

a

a:hover

a:active

CSS :
#wrapper_white {
    width: 940px;
    min-height: 35px;
    padding: 10px;
    margin: 0 auto;
    background: #efeae3
  url(../img/back_noise_white.png) repeat;
    color: #502303;
}
#wrapper_orange {
    width: 940px;
    min-height: 35px;
    padding: 10px;
    margin: 0 auto;
    background: #d69541
  url(../img/back_noise_dark_orange.png) repeat;
    color: #efeae3;
}

HTML :
<div id=“wrapper_white“></div>
<div id=“wrapper_green“></div>

Støj i baggrunden

Der er lagt en lille smule støj / mønster ind i de primære baggrundsfarver 
for at understøtte det lidt „slidte“ retro look, og samtidig give en lille 
smule spil i farverne, så de ikke ser flade ud :



36 Por  t folio december 2016 Graf isk design

CSS box model

Spalterne i et fast grid giver et rigtigt godt 
udgangspunkt for at benytte sig af CSS´s 
mulighed for at opbygge hjemmesiden i faste 
bokse, der er med til at give ro i designet.

Box-modellen er en model der angiver, 
hvordan en box skal placere sig, i forhold til 
den boks den kommer efter i kodens markup.

Med tungen lige i munden og helt faste mål 
på de forskellige elementer i designet, kan 
man opnå et design som dette, med over-
skuelig kode der er nem at forny, hvis man vil 
ændre dele eller farver i designet.

Fremtidssikring

Hvis / når siden en dag skal være responsiv, er 
det ligeledes lettere at kode de enkelte dele til 
at tilpasse sig forskellige skærme, når alting er 
defineret i „faste kasser“.

Overskrift på sektion

Overskrift på sektion

Overskrift på sektion

Overskrift på sektion
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Mockup

Gridopbygningen af hjemmesiden og de skif-
tende baggrundsfarver giver en rolig opbyg-
ning med en klar inddeling af, hvad der hører 
til hvad på siden.

Det er ikke min tanke, at der skal være alt 
for meget indhold der „fiser ind og ud“ på 
siden. Det er vigtigt at siden fremstår rolig og 
er nem at finde rundt på.

 Derimod vil der blive gjort brug af en del 
forskellige „mouse over“ effekter for at tyde-
liggøre for brugeren, hvor der er mulighed for 
at interagere.

Sitet benytter Google fontene „Raleway“ og 
„Roboto“. På denne måde sikres, at brugerne 
ser den korrekte font.

Gestalt

Det endelige mockup er et resultat hvor jeg 
har valgt at gå lidt på kompromis mht. bru-
gervenlighed hvad angår kontrast mellem 
tekst / figur og baggrund ( Gestaltloven om 
Figur og Grund ). Den brune tekst på mørk 
baggrund er noget jeg vil teste grundigt, når 
siden er helt færdig. Hvis det bliver for svært 
at læse, vil jeg sørge for at kontrasten øges, 
f.eks. ved at dæmpe farvemætningen i bag-
grunden.

I designet af hjemmesiden har jeg forsøgt at 
inddrage  andre dele af Gestalt-lovene:
• Loven om lukkethed : At dele hjemmesiden 

op i sektioner med en farve så de rammes 
ind, hjælper brugeren til at opfatte at em-
nerne i sektionen hører sammen

• Loven om Lighed : Benyttes i menuen 
øverst på siden, „Læs mere“ og de orange 
knapper. Menuen foroven brydes fuldt over-
lagt af tegnepladen med teksten „Kontakt“ 
for at drage opmærksomhed

• Loven om Nærhed : Rubrikker og tekst der 
hører til en illustration er sat forholdsvis tæt 
på billedet for at tydeliggøre sammenhæn-
gen imellem elementerne. Af samme årsag 
er der god luft over og under elementerne

• Loven om Forbundethed : Er benyttet i 
mindre grad i menuen på toppen af hjem-
mesiden ved at ramme punkterne ind i en 
smal farvet boks.





Typografi &
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 Layout og ombrydning 
af Årsberetning til 3F Post

Opgaven

Årsberetninger er som regel meget tekstunge, 
og dette er ikke en undtagelse. Min opgave er, 
at få beretningen til at se lidt mere indbydende 
og overskuelig ud.

Målgruppe

Årsberetningen er ment som et „arbejdspapir“ 
til de delegerede tillidsvalgte, der deltager i 
årsmødet for postansatte, organiseret i 3F.

Da modtagerne alle dagligt er fagligt aktive, 
og meget læsevante, er det svært tilgænge-
lige stof – samt de mange forkortelser – ikke 
noget der er taget med i overvejelserne vedr. 
læsevenlighed.

Format og efterbehandling

Format : A4, 4+4, 40 sider ( falsede A3–ark ). 
Digitaltrykt inhouse på 3Fs printere i 600 

eksemplarer. Falset og hæftet i ryggen.
Både format og print er valgt af økonomiske 

årsager, da oplaget er forholdsvist lille.

Arbejdsgang

1. Opsætning af dokument i InDesign
2. Valg af skrittyper
3. Opsætning af Preferences
4. Opsætning af Mastersider. 

Spalter og Document Grid
5. Opsætning af Paragraph Styles
6. Opsætning af Character Styles
7. Valg af farver
8. Layout
9. Aflevering til print

Benyttede programmer

InDesign, Photoshop, Illustrator.
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 Layout og ombrydning 
af Årsberetning til 3F Post Opsætning af dokument

Der er kun disse faktorer jeg egentlig ved helt 
nagelfast når jeg laver dokumentet :
• Intent
• Facing Pages
• Start Page
• Page Size / Orientation
• Columns ( Number/Gutter )
• Bleed

Antallet af sider vil kunne variere efter hvor 
meget stof jeg modtager. Derfor vælger jeg 
bare et højt tal der går op i 4.

Margins vil blive ændret eller tilpassset efter 
mit Document Grid når mine Paragraph Styles 
er lagt fast, da de bliver afhængige af den 
fontstørrelse og skydning jeg vælger til brød-
tekst i dokumentet.
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Valg af skrifttyper

Der er valgt i alt 3 fonte til Årsberetningen  ( alle 
Grotesk–skrifter ):
• 3FsemiB-Regular ( True Type ) 

Skriftsnittet er tegnet til 3F i forbindelse 
med fusionen mellem SiD og KAD. Det 
benyttes til næsten al kommunikation fra 3F 
og har derfor en høj genkendelighed hos de 
tillidsvalgte i 3F. Skriften egner sig ikke godt 
til større tekstmængder.

• Verdana ( Open Type ) 
Valgt fordi det er den skrift der er anbefalet 
i 3Fs interne designmanual til større tekst-
mængder og kommunikation til fagforenin-
gens medlemmer. 
Skriften har en forholdsvis stor x–højde 
hvilket ikke giver meget plads til over– og 
underlænggder i skriften. Det stiller derfor 
krav til både pt–størrelsen og skydningen 
for at være læsevenligt. 
Skriften er oprindeligt designet til skærm-
brug ( til Microsoft ). Først senere blev der 
designet kontur–versioner til tryk / print.

• Bosis ( Postscript Type 1 font ) 
En font der har været benyttet i mange år i 
bladet for postansatte i 3F. 
Fonten er tegnet af Bo Berndal ( født 1924 i 
Sverige ). Det er et meget rent skriftsnit, som 
jeg personligt synes er æstetisk smukt og 
klart i sit udtryk. Her er skriften dog udeluk-
kende benyttet til pagina og klummetitler.

Læsetest

Efter at have udvalgt skrifttyperne har jeg 
lavet prøver ( primært på Verdana ), udskrevet 
dem i 100 % og vurderet hvad der var mest 
læsevenligt mht. pt–størrelse og skydning.

Valg til brødteksten

Til brødtekst endte jeg med Verdana 10 / 12 
med løs bagkant. 

Velovervejet font–type forvirring

Normalt ville jeg være meget påpasselig med 
ikke at benytte andet end OpenType fonte for 
at sikre mig imod fejl, men da jeg ved trykkeri-
et hos 3F har de andre skriftsnit ( i den korrek-
te version ), har jeg valgt at benytte dem her.

I modsat fald ville jeg have outlinet dem for, 
at være sikker på de blev trykt korrekt.

Navn på skrifttype: 3FsemiB-Regular 
Version: Version 001.000 
TrueType Outlines 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
1234567890.:,; ' " (!?) +-*/= 

12 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther s

18 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens 

24 Quizdeltagerne spiste jordbær med f

36 Quizdeltagerne spiste jo

48 Quizdeltagerne sp
60 Quizdeltagerne
72 Quizdeltage

Navn på skrifttype: Verdana 
Version: Version 5.32 
OpenType-layout, Signeret digitalt, TrueType Outlines 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
1234567890.:,; ' " (!?) +-*/= 
12 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther 

18 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens
24 Quizdeltagerne spiste jordbær med 

36 Quizdeltagerne spiste jo
48 Quizdeltagerne sp
60 Quizdeltagerne
72 Quizdeltage

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
1234567890.:,; ' " (!?) +-*/= 
12 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon.

18 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovne

24 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, me

36 Quizdeltagerne spiste jordbær 

48 Quizdeltagerne spiste j
60 Quizdeltagerne sp
72 Quizdeltagerne

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
1234567890.:,; ' " (!?) +-*/= 
12 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylo

18 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklov

24 Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, m

36 Quizdeltagerne spiste jordbæ

48 Quizdeltagerne spiste
60 Quizdeltagerne sp
72 Quizdeltagerne

Bosis: Light hhv. SemiBold (Postscript Type 1 fonte)
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Opsætning af Preferences

Nogle helt grundlæggende ting fastlægges i 
InDesigns Preferences:
1. Compositions / H&J Violations: 

Jeg slår altid denne advarsel til så jeg kan 
se løse og knebne linjer i spalterne. Jeg 
endte dog med at benytte løs bagkant, så 
jeg fik ikke brug for den i denne omgang

2. Grids: 
Start : Tallet er finjusteret efter jeg satte ma-
stersiden op, så det passede med x–højden 
på brødteksten ift. top-margin 
Increment : Skydningen på brødtekst ( 12pt. )

3. Dictionary: 
Language : Sat til dansk sprog 
Double Quotes: Sat til danske apostroffer

„ “
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Opsætning af Mastersider

Dokumentet består kun af 2 mastersider. Den 
ene har udelukkende margener og grid og 
benyttes til for– og bagside ( ikke vist her ). Den 
anden benyttes til samtlige sider udover det 
( ses på modstående side ).

Margins

De lidt „skæve“ mål i Top og Bottom er affødt 
af at få Grid til at følge Margin ift. x–højden 
i den valgte brødtekst Paragraph Style, og 
samtidig få den sidste linie til at ligge på 
bund–margenen.

Columns

3 spalter er valgt fordi 2 spalter gav for lange 
linjer som helhed og forværrede læsevenlig-
heden. 4 spalter gav alt for smalle spalter til 
teksten.

Grid

„Start“ : Sat så x–højden på brødteksten 
passer til margin.
„Relative To“ : Sat til Top of Page fordi det 
virker mest logisk for mig. 
„Increment“ : Skydningen på brødteksten.

Pagina / Kolumnetitler

Venstre–sider opsat med pagina og en fast 
kolumnetitel. Højre–siderne har udover fast 
tekst og pagina istedet levende kolumnetitel 
der relaterer til Overskrift–formatet, der opde-
ler de enkelte afsnit i Årsberetningen.

Dette har jeg valgt at gøre for at gøre Årsbe-
retningen mere overskuelig og på den måde 
inddele den i logiske sektioner.
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Opsætning af Styles

Paragraph Styles : Jeg har valgt at benytte 
løs bagkant til teksten i dokumentet. Det giver 
et lidt mere uroligt skrift–billede, men en fast 
bagkant gav alt for mange løse og tætte linjer 
ift. valget af antallet af spalter.

Første linje i brødteksten er indrykket 10 pt 
( undtaget første afsnit der går til forkant ) for at 
lette læsevenligheden.

De forskellige versioner af brødteksten 
( broedtext, bullit, tal og hvid ) er alle baseret 
på formatet „broedtext 1 afsnit“ og nedarver 
en del formattering derfra. Det samme gør sig 
gældende med „Underrubrik“ der nedarver fra 
formatet „Overskrift“.

Alle Paragraph Styles er sat til dansk sprog 
og er testet med „lille i prøve“ for at sætte 
justification.

Character Styles : Er primært oprettet „hen ad 
vejen“ for at kunne skifte farve og størrelse på 
nogle af mine Paragraph Styles når det blev 
nødvendigt.

Broedtext 1 afsnit

Lille i prøve

En blyklods med et lille i definerer stadig moderne computere
Eniblyklodsimedietililleiiidefinereristadigimoderneicomputere

Men måske er det en kende forældet, når nogle skrifttyper ikke 
overholder størrelsen i forhold til over– og underlængder længere. 
De „kommer udenfor blyklodsen“.
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Mellemrubrik

Broedtext Broedtext _bullet

Manchet

Verdana Bold 10 / 12
Ikke låst til grid.

Mellemrubrikker over 1 linje er udregnet efter formlen:
2x brødtekstens skydning minus 1 gang mellemrubrikkens skydning. 
Det overskydende fordeles med 2/3 del over og 1/3 del under mellem-
rubrikken – her hhv. 8pt og 4pt.

Da skydning på mellemrubrikker og brødtekst er den samme i dette 
tilfælde, har det ikke givet mening at udregne for mellemrubrikker over 
2 og 3 linjer, da det ville give nøjagtig det samme resultet – nemlig 12pt 
der skal fordeles.

Verdana Italic 12 / 24
Låst til grid med 2x brødtekstens skydning.

Sat til „Span Colums“ da det skal være muligt at strække den over 
flere spalter på siden.

Benyttet til indledende tekster i underopdelingen i årsberetningen.
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Opsætning af Styles

Overskrift Underrubrik

Formatet benyttes til sektionsopdeling og er det format den levende 
kolumnetitel baserer sig på.

Formatet er sat til Small-Caps via en characterstyle, og sat til 
„No-Break“ da jeg ikke ønsker orddelinger i formatet.

Alignet til forkant med Hair-Space

Både formatet „overskrift“ og „underrubrik“ er efterfølgende trukket til 
forkant af spalten over en „Hair-Space“.

Tabel

Der er kun 3 små og 
tabeller i hele beret-
ningen. Som ek-
sempel er tabellen 
på side 4 lavet med 
indstillingerne her.
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Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen genereres ud fra formaterne „overskrift“ og „mel-
lemrubrik“ til hhv. „ihf_lvl_1“ og „ihf_lvl_2“

ihf_lvl_1

Space Before 10pt for at skabe afstand mellem hovedafsnittene i ind-
holdsfortegnelsen.

ihf_lvl_2

Left Indent 10pt for at skabe hierarki i indholdsfortegnelsen.

TOC

Table of Content ( TOC ) genereres med EM–Dash mellem emnet til ud-
punkturerring, samt fra udpunkturrering til sidetallet.

„Create PDF Bookmarks“ markeres da beretningen også laves i en 
pdf version til at lægge på nettet.
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Valg af farver

Farvepaletten er lavet ud fra 2 forskellige 
kriterier der giver mening, hvis man er ansat i 
Post Danmark :
• „Postfarver“, f.eks. den røde farve som de 

ansattes uniformer, den orangegule som 
modsvarer postbiler, den mørkeblå der 
modsvarer en arbejdsleders uniform osv.

• „3F farver“. Der er benyttet 2 tertiær farver 
fra 3Fs designguide.

Derudover er der benyttet forskellige tints af 
orangegul og sort.

Der er udelukkende benyttet CMYK, da 
Årsberetningen skulle printes, hvilket udeluk-
kede brug af Pantonefarver.

Layout

I dokumentet har jeg forsøgt at sikre at billeder og bokse er sat ind så 
de holder register hhv. med brødtekstens x-højde og grundlinie.

Da alle underrubrikker er farvet, er de holdt forholdsvist tæt på den 
brødtekst de hører til for at sikre, at de opleves som sammenhængende 
med teksten.

Aflevering til print

Der foretages til sidst en lille preflight jeg har defineret til at skulle finde 
billeder i for lav opløsning, evt. spotfarver samt Overset Text. Doku-
mentet er derefter eksporteret i „Press-Quality“ som enkeltsidet pdf. 
Det sikrer at billederne alle konverteres til CMYK samt, at intet bliver for 
hårdt komprimeret. Dem der skulle printe dokumentet ønskede hverken 
bleed eller skæremærker, men jeg har medtaget dem på de følgende 
sider for overskuelighedens skyld.

Jeg har kun medtaget enkelte opslag i denne portfolio. Den færdige 
beretning medbringes til svendeprøve.

Find / Change...

Tekst bliver sat ind i dokumentet som én 
lang tekst. Inden det bliver ombrudt gen-
nemgås og rettes en række ting ved hjælp af 
Find / Change værktøjet:
• Hair Space foran høje skilletegn : ! ? : ;
• Hair Space på begge sider af skråstreger: /
• Hair Space inde i parantestegn : ( tekst )
• Double Quotes ændres til dansk : „“
• Dobbelte „Space“ rettes til et enkelt
• „Space“ før punktummer fjernes
• „Space“, eller manglende afstand før % 

udskiftes med Nonbreaking Space for at 
undgå linieskift før tegnet

• Bindestreger udskiftes med Halvgevierts 
tankestreger ( – ) hvor det er nødvendigt.

Til sidst markeres al teksten og sættes til at 
være formatet „broedtext“, da importeret 
tekst fra tekstbehandlingsprogrammer har det 
med at „hive“ en masse farver og formatterin-
ger med ind i dokumentet.

Alle „uautoriserede“ formater og farver slet-
tes fra dokumentet, hvorefter den egentlige 
ombrydning påbegyndes.

Årsmøde i Kolding
11.–12. oktober 2016

Årsberetning
Landsbrancheklubbestyrelsen for 3F–Post
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Hvis der hidtil har været tvivl, er 
den væk nu. PostNord er i år for 
alvor trådt i karakter som kon-
cern. Meget markant med chef-
skiftet i juni 2016, hvor koncer-
nchef Håkan Ericsson indsatte 
chefen for forretningsområdet 
Logistik som ny administrerende 
direktør i Post Danmark A/S – 
eller PostNord Danmark, som er 
et registreret kaldenavn.

Chefskiftet har ikke formelt 
fået en entydig forklaring, men 
det må regnes som de vigtig 
grund, at den nye chef skal sikre 
udvikling på den tungere, klas-
siske logistik. Dermed kan chef-
skiftet få stor betydning for alle i 
Post Danmark.

Men i løbet af september har 
det stået helt klart, at den nye 
chefs umiddelbare opgave er, at 
få styr på økonomi og kvalitet. 
Det betyder et skift væk fra må-
let om fremtidens markeder og 
over til at skære driften og servi-
cen til her og nu. Det vil få store 
konsekvenser hurtigt og betyde 
mange afskedigelser. Mere her-
om på Årsmødet.

Af de helt synlige forandringer 
i koncernens navn må nævnes 
uniformerne, som bliver til blåt 
arbejdstøj, og bilerne. At den 
røde uniform som er kendt og 
har tillid overalt bliver skiftet ud, 
kan undre, og virker ikke som en 
nødvendig eller klog beslutning. 
I dag er det måske vigtigste 
symbol for virksomheden i Dan-
mark kendt lige fra småbørne-
nes puslespil til film og reklamer. 
Kun fremtiden kan vise om det 
blå tøj kan blive forbundet med 
samme tillid og nødvendighed 
for samfundet.

Mere turbulens har der væ-
ret omkring „de blå biler“. Fra 
start var det PostNord Logistik 
(PNL), som ikke er datterselskab 
af Post Danmark A/S, men af 

PostNord i Stockholm, der kørte 
i blåt. Efterhånden bliver det 
alle. Her er det ikke så meget 
symbolikken, der er problemet, 
men mere en håndfast uro for 
om overenskomsterne bliver un-
dergravet. 3F Post har gentagne 

gange drøftet spørgsmålet med 
Post Danmark. Det ligger fast 
at al produktion i Post Danmark 
A/S skal ske på Industriens 
Overenskomst med Lokalaftaler 
mellem 3F Post og virksomhe-
den. Som et element i Rørvigfor-

 PostNord

I løbet af september har det 

stået helt klart, at den nye chefs 

umiddelbare opgave er, at få 

styr på økonomi og kvalitet. Det 

betyder et skift væk fra målet om 

fremtidens markeder og over til at 

skære driften og servicen til her og 

nu. Det vil få store konsekvenser 

hurtigt og betyde mange 

afskedigelser. 
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Centre og transport

Stadigvæk i  
forandringernes tid
Der vil stadigvæk ske store 

forandringer i centrene, ændringer der 

vil få stor indflydelse på det fremtidige 

setup af produktion af både pakker 

og breve. Ændringerne kan betyde, 

at kolleger vil miste arbejdet, at 

arbejdstiden ændres radikalt, at der 

kan blive længere til og fra arbejdet, at 

arbejdsopgaverne vil blive anderledes 

end man er vant til og i nogle tilfælde, 

at arbejdspladser lukker.

Der er sammen med PostNord 
Danmark aftalt en møderække 
med tillidsrepræsentanter og 
3F–Post, hvor planer for breve- 
og pakkecentrene løbende gen-
nemgås. Møderækken siden 
sidste årsmøde har mest kon-
centreret sig om de nye setup 
for værende centre og de nye 
pakke-hubs samt om udvikling 
af tekniske og maskinelle tiltag. 
Fremadrettet vil disse møder 
også have meget mere fokus på 

de bemandingsmæssige konse-
kvenser, da det har været over-
ordentligt svært at få konkrete 
svar dette område, ligesom den 
arbejdsmiljømæssige del også 
forsat skal have fuld prioritet.

Overordnet set blev IPM pla-
nen for 2015 igen justeret el-
ler ændret i foråret 2016 og 
her gengives de aktiviteterne, 
som de foreligger lige her og nu 
frem til 2020. IPM–programmet 
består af en række aktiviteter, 

der alle vil ændre produktions-
infrastrukturen i Danmark i pe-
rioden 2015–2020. Filosofien er 
at øge kapaciteten på pakke– og 
godsområdet, mens brevpro-
duktionen nedjusteres efter de 
faldende brevmængder.

IPM–struktur generelt 
IPM strukturen vil over de næste 
år betyde store forandringer for 
både brev– og pakkecentre som 
det kan læses nedenfor.

Integreret Produktionsmodel (IPM)

•  Den bebudede etablering af 
ny pakkecenterstruktur med 
4 nye pakkecentre (Aalborg, 
Aarhus, Herning og Køge) er i 
fuld gang og betyder, at de in-
deholder full–hubs, og der in-
stalleres nye sorteringsmaski-
ner med højere produktivitet.

•  Pakkecentrene i Brøndby og 
Taulov ombygges/opgraderes.

•  Der etableres et nyt produk-
tionskoncept med løslæsning 
og losning mellem pakkecen-
trene. Pakkerne distribueres 
direkte fra centrene, hvor det 
er muligt.

•  Tungt gods integreres med 
pakkeproduktion. Maxibreve 
flyttes til pakkeproduktion.

•  Der vil i perioden fortsat være 
aktiviteter i internationalt 
postcenter, KDC pakkecenteret 
i Kolding og godsterminalerne i 
Brøndby og Taulov.

•  Den forventede sammensmelt-
ning mellem produktion og 
distribution sker derfor på fuld 
kraft og vil i længden være 
med til at sikre mulighederne 
for fuldtidsansættelse.

•  Brevcentrene er nu nede på 
2 – et i Vest (FAC) og et i Øst 
(KHC) Danmark.

•  INC er forsat bestående, men 
sammenlagt organisatorisk 
med KHC.

Produktion Øst
Produktion Øst består af Køben-
havns Postcenter, Internationalt 
Postcenter, Servicedistribution, 
Brøndby Pakkecenter og fra juli 
2016 Terminal Taastrup. 

Pakke– og brevcentrene
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Post Nords bestyrelse har godkendt det 
videre arbejde med IPM–strukturen i 

Danmark. Strukturen er en af de strategi-
ske indsatser i omstillingen til en logistik– og 

kommunikationsvirksomhed, der er kundernes 
foretrukne samarbejdspartner. Desuden skal den 

sikre, at der er kapacitet til at håndtere det stigende 
antal pakker samt gods– og palleforsendelser. 
Det videre arbejde med IPM–strukturen i Østdan-

mark indebærer opførelsen af et nyt TPL lager i Skan-
dinavisk Transport Center ved Køge.  Analyserne af mu-

lige placeringer af en ny distributionshub full (pakke– og 
godsterminal samt distributionshub for alle pakker og breve 

under samme tag på Sjælland har resulteret i en indstilling 
om at placere terminalen ved Køge (TPL), hvilket blev godkendt 

i april 2016. 
Den nye distributionshub vil dække opsamling for hele Øst-

danmark (1xxx – 4xxx), den vil dække spredesortering til område 
4xxx og omdeling af pakker og breve til Køge–området. Køge er valgt 

frem for den oprindelige placering i Ringsted. Herved opnås en bedre 
udnyttelse af den nye pakkesorter. Bedre udnyttelse af det større op-

land til direkte distribution af pakker. Kraftig reduktion i omkostningerne 
til opgradering af BRC. Større synergi i indsamlings– og center / center-

transporter. Bedre placering i forhold til transporter til/fra udland
Det nye højlager skal rumme kunderne fra de nuværende lokaliteter på 

henholdsvis Abildager, Park Allé og Kirkebjerg Søpark. Herudover øges kapa-
citeten med ca. 50% flere pallepladser til nysalg, end vi i dag har til rådighed på 

de tre ovennævnte lokationer.
BRC forbliver spredeterminal for pakker til postnummer 1xxx – 3xxx, og distri-

butionen af pakker direkte fra BRC fortsætter. Der sker en levetidsforlængelse af 
pakkesorteringsanlægget i BRC, men en del af pakkeproduktionen rykker til Køge.

Internationalt postcenter har 
længe haft problemer med de 
fysiske rammer. Mængderne 
især på udlandspakker er sti-
gende og rammerne er ikke fulgt 
med. Kollegaerne på INC har 
derfor længe ønsket en afklaring 
af de fremtidige rammer for pro-
duktionen, da de oplever store 
udfordringer i hverdagen. De 
stigende mængder har medført, 
at en stor del af arbejdsdagen 
bliver brugt på at flytte materiel 
og lagre af f.eks. maxibreve fra 
Kina. I løbet af året har man 
iværksat diverse lappeløsninger 
med midlertidige opstillinger, 
der dog endnu ikke har løst det 
grundlæggende problem med 
manglende plads. Kollegaerne 
efterspørger derfor permanente 
løsninger, der kan være med til 
at fremtidssikre INC og den nu-
værende placering.

Internationalt Postcenter har 
været i gennem en række for-
andringer i de seneste år. Ikke 
mindst den organisatoriske 
sammenlægning med KHC, der 
har givet ændringer både blandt 
ledelsen og de faglige repræsen-
tanter. Sammenlægningen har 
dog også gjort det nemmere at 
flytte kollegaer mellem de to en-
heder. Det har især været til for-
del for KHC, hvor overtallige kol-
legaer har haft mulighed for at 
få ansættelse i INC. Kollegaerne 
fra KHC er blevet godt modta-
get. Det store fokus på IPM og 
etableringen af TTA og nye pak-
keterminaler har gjort at INC 
nogle gange har følt sig glemt i 
mellem de mange store projek-
ter. Tillidsrepræsentanterne og 
den lokale ledelse arbejder dog 
fortsat sammen på en fælles løs-
ning.

Breve Øst

 Lukning af KHC og flytningen til TTA
KHC har som i FAC brugt året 
på at forberede flytningen til 
nye lokaler i Tåstrup. Opgaven 
har været vanskelig grundet 
de mange ændringer i forud-
sætningerne for produktionen 
såsom indførelsen af et særligt 
quickbrev samme weekend 
som produktionen skulle flyt-
tes. Flytningen har skabt en del 
usikkerhed blandt kollegaerne. 
De har ikke kun skulle vænne 
sig til at deres arbejdsplads ikke 
længere var placeret centralt i 
København, men flere har også 
fået nye arbejdsopgaver.  Indfø-
relsen af hurtigt / langsomt flow i 
sætningen af post, nye maskiner 
til sortering af store breve og 
løbende flytning af maskiner har 
medført pressede arbejdsdage 
for mange kollegaer.  

Indførelsen af hurtigt / lang-
somt flow og etableringen af 
produktion om dagen blev i KHC 
løst ved frivillige aftaler.  8 kol-
legaer søgte om at blive flyttet 
til dagtjeneste efter eget ønske. 
Perioden har i det hele taget 

været tung for kollegaerne med 
mange ændringer og stor usik-
kerhed.

Det var længe usikkert om de 
nye TFM–maskiner til sortering 
af store breve ville være klar til 
tiden og hvordan produktionen 
på disse skulle udføres. Maski-
nerne skal, i modsætning til de 
tidligere FSM–maskiner, tøm-
mes manuelt, hvilket har givet 
flere og tungere løft i løbet af en 
arbejdsdag. Maskinerne minder 
om de maskiner, der anvendes 
til sætning af små breve og kan 
ikke i samme grad som de nu-
værende maskiner sortere ma-
gasiner og tungere forsendelser. 
Disse skal fremadrettet sorteres 
manuelt. 

Bekymringen for arbejdsmil-
jøet har i det hele taget fyldt 
meget. En stor del af de løft, 
der tidligere blev varetaget af 
maskiner er nu blevet manuelle. 
Det har gennem hele forløbet 
været svært  at få et svar fra 
virksomheden på hvordan pro-
blemerne med øget belastning 

skulle løses. Flere kollegaer for-
tæller desværre om mere ondt i 
bevægeapparatet i det nye cen-
ter, end tidligere i KHC. 

I forbindelse med flytningen 
til TTA er der flere afdelinger og 
arbejdsopgaver, hvor den frem-
tidige placering endnu ikke er 
afklaret. Det gælder flere opga-
ver i Servicedistribution blandt 
andet Screeningcenter Øst. I 
løbet af 2016 skal der findes en 
permanent placering til disse. 
Flere opgaver er blevet midlerti-
digt placeret i KHC året ud. 

Usikkerheden om hvorvidt 
man havde et arbejde og om det 
var et arbejde man kunne holde 
til har været en del af hverda-
gen. Det er dog lykkedes at sikre 
beskæftigelse til alle, som har 
ønsket at komme med til TTA, 
takket være aftaler om frivillig 
fratræden og uddannelse til job 
uden for virksomheden. KHC 
har også i perioden haft et godt 
samarbejde med kollegaerne i 
INC, hvor flere kollegaer er ble-
vet overflyttet. 

 Internationalt Postcenter
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Pakke Vest

Endnu et turbulent år med man-
ge omstillinger og tilpasninger / 
fyringer også på arbejdsleder-
området.

I omdelingen har flere arbejds-
ledere fået en ny rolle i forhold til 
friteams. For andre har det ikke 
betydet de store forandringer, 
de arbejdede i velfungerende fri-
teams i forvejen.

I sidste års beretning skrev 
vi om det stigende brevfald, og 
at det er opslidende at være i 
en organisation der er i så store 
omstillingsprocesser i så mange 
år. Vi skrev dog også, at vi så et 

lys i det fjerne, formentlig ikke 
fra et modkørende godstog, men 
et lys i forhold til fremtiden. Det 
kan godt være vi skal revurdere 
dette, når vi ser et halvårsregn-
skab med et underskud på 304 
mio. s.kr. Også arbejdslederne 
går med bange anelser om hvad 
efteråret endnu en gang bringer.

Arbejdslederne var samlet til 
det årlige arbejdslederseminar 
den 6. og 7. juni i Rørvig.

Vi havde et godt møde, hvor 
Hans Erik Lindkvist kom forbi og 
fortalte om den nye postlov, gav 
en status på PostNords resulta-

ter og et kig ind i fremtiden, og 
ikke mindst uddannelse af ar-
bejdslederne. 

Lars Chemnitz var tilstede på 
en del af seminaret, vi havde 
en god dialog blandt andet om 
vores fælles fremtid set med 3F 
briller, lederuddannelse, herun-
der kravet om, at alle ledere skal 
gennemgå en lederdiplomud-
dannelse inden 2020. 

Vi drøftede også hvad der sker 
på arbejdslederområdet i Sve-
rige, og aftalte at vi ville forsøge 
at få et samarbejde i stand med 
vore svenske kolleger.

Som overalt i Posten, er også 
pakkecentrene berørt af IPM og 
især i TLP, hvor det skaber stor 
usikkerhed omkring fremtiden, 
med manglende prognoser og 
beslutninger om hvilke produk-
ter der skal køres, mængder der 
skal produceres og hvilken tek-
nik der skal implementeres. Med 
yderligere 3 centre i Vest som 
vil skabe et stort indhug i de 
daglige mængder der skal pro-
duceres på anlægget i TLP, kan 
man føle utrygheden og usikker-
heden overalt, fra kollegaerne 
på gulvet til mellemledere og 
ledere.

Samlet set, er der behov for, 
at der hurtigst muligt bliver of-
fentliggjort realistiske tal og 
prognoser for de 2 centres 
produktion og bemanding, ef-
terhånden som de nye centre 
kommer i drift og ikke mindst 
skabt sikkerhed for, at værende 
medarbejdere er selvskrevne til 
at følge med over når produktio-
nerne flytter til de nye lokatio-
ner.

Samtidig kan den nye post-
lov betyde væsentligt ændrede 

forudsætninger for økonomi, 
mængder og produktsammen-
sætningen i pakkecentrene, som 
gør at man kan have svært ved 
at gennemskue om de øgede 
investeringer i nye pakkecen-
tre vil komme til at bære frugt. 
Mange nye produktionssteder 
og flere håndteringer af de 
samme pakker, vil uvægerligt 
betyde kraftigt øgede udgifter, 
som skal betales og forrentes af 
øgede pakkemængder, billigere 
transport og i sidste ende større 
produktivitet som ikke syntes 
realiserbar i en allerede stærkt 
fysisk belastende hverdag, med 
mindre der findes økonomi til at 
investere i udstyr og automati-
sering. 

Den ledelsesmæssige centrali-
sering, som splittede pakkepro-
duktionen i en øst / vest organi-
sering, rev samtidig det faglige 
samarbejde fra hinanden og 
skabte nye sammensætninger, 
som fungerer godt i vest, men 
endnu ikke har fundet fodfæste 
i øst hvor der også er en mere 
anstrengt tone i samarbejdet 
med ledelsen. Det faglige sam-

arbejde imellem centrene er dog 
stadigvæk velfungerende, på 
trods af de begrænsninger der 
er, når man er underlagt forskel-
lige ledelser.  

December aftalen med egen 
betalt spisepause og åbningen af 
pakkecentret i Ålborg betød en 
reducering med 10 medarbej-
dere i TLP, men personaleman-
gel i brevcentret gav mulighed 
for fortsat ansættelse af de kol-
legaer der tog imod tilbuddet. Et 
flertal af kollegaer valgte dog at 
udnytte aftalen om uddannelse 
og fratrædelsesbonus, som i 
denne situation har været en 
stor succes og har gjort kolle-
gaerne klar til nye jobs udenfor 
posten.

Den generelle utryghed i 
forhold til en fremtid i Pakke-
produktionen, har betydet en 
kraftig stigning i antallet af kol-
legaer, som søger uddannelser 
igennem IKUF systemet. Noget 
der til tider kræver mange res-
sourcer af TR, da systemet er så 
komplekst, at kolleger sjældent 
kan manøvre selvstændigt i sy-
stemet.

Taulov pakkecenter (TLP) og KDC ArbejdslederudvAlget
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 Uddannelse af overtallige

Liste over Ressourcepersoner.
Anita Larsen NJY-D anita.larsen@post.dk Nordjylland
Dorte Weis, NJY-D – ART dorte.weis@3f.dk Midtjylland
Dorte G. Laursen, TLP dorte.g.laursen@post.dk Syddanmark 
Torben Struck, FSY-D torben.struck@post.dk Syddanmark 
Filip Langvad, PAK-D filip.langvad@post.dk Sjælland, Hovedstaden
Mogens Steen Pedersen, PAK-D mogens.steen.pedersen@post.dk Sjælland, Hovedstaden
Morten Eskildsen, SJ-D morten.eskildsen@post.dk Sjælland, Hovedstaden, Bornholm
Tommy Rasmussen, KNS-D tommy.rasmussen@post.dk Sjælland. Hovedstaden

Landsbrancheklubben har udpeget Fællestillidsrepræsentant Karina Sørensen tlf. 24607794 samt  
Fællestillidsrepræsentant Gunvor Bæk Petersen Tlf. 29385938 som ansvarlige for processen.

Rammerne for Uddannelse af 
3Fere, der bliver overtallige pga. 
faldet i brevmængder, er nu på 
plads.

Alle overtallige skal så hur-
tigt som muligt tilbydes kurset 
„Opsagt hvad nu” Et kursus der 
blandt andet skal hjælpe med at 
få overblik over kompetencer, 
erfaringer og ønsker for fremti-
den. Kurset afsluttes med udfyl-
delse af en uddannelsesplan for 
opsigelsesperioden.

Der har været afholdt et pilot 
kursus, hvor Ressourcepersoner 
og en lille flok overtallige deltog. 
Der var enighed om det var et 
godt og anbefalelsesværdigt 
kursus.  Det er EUC Lillebælt, 
der står for kurset, men det vil 
blive udbudt rundt om i landet 
efter behov. 

Derudover har en overtallig 
ret til 6 ugers uddannelse inden 
for den vejledende ramme af 
20.000kr. (4 uger hvis kurset 
ikke er berettiget til godtgø-
relse)

Vi har allerede høstet de første 
erfaringer. Det er aftalt at der 
– hvor det er muligt – angives 
mindst 2 datoer, for de kurser 
der ønskes. Af hensyn til driften, 
og for at hele processen kan 
køre roligt og ukompliceret, er 
det i både ledelsens og vores 
interesse at starte processen op 
så hurtigt som muligt. Et kortere 
forløb kan give unødvendige 
frustrationer og diskussioner, 
når kollegaerne skal frigøres.
HR uddannelse får først sent 
at vide, når der er overtallige. 
Oftest først når der skal udbe-
tales fratrædelses godtgørelse. 
Det er jer som tillidsrepræ-
sentanter, der skal sikre at alle 
overtallige får de tilbud de har 
krav på! Det er jeres opgave at 
orientere Ressourcepersonerne 

så tidligt som muligt. Gerne før 
afskedigelserne udleveres. Også 
selvom der ikke er noget ende-
ligt antal. Især for at give dem 
mulighed for at oprette kurset; 
„Opsagt,hvad nu” i de områder 
der er behov.

Når der så er navne på, skal 
de sendes til de lokale Ressour-
cepersoner så vi hurtigt har det 
samlede overblik. 

Ressourcepersonerne har det 
overordnede ansvar for at sikre 
at tilbuddet når ud til alle. 

Som lokal tillidsrepræsentant 
har du 3 muligheder:
•  Du kan vælge selv at hjælpe 

og vejlede dine kollegaer in-
den for de aftalte rammer. Dog 
skal Ressourcepersonerne i dit 
område orienteres om hvad du 
aftaler

•  Du kan planlægge processen 
og gennemføre forløbet sam-
men med Ressourceperso-
nerne

•  Du kan overlade hele proces-
sen til Ressourcepersonerne. 
Dog skal du sikre, de er orien-
teret og får navnene.

Ressourcepersoner
Der er udpeget 6 ressourceper-
soner rundt i landet, der skal 
sikre, at alle overtallige, får de 
tilbud, de har krav på. Deres op-
gaver er:
•  Indsigt i aftalerne
•  En bred forståelse for uddan-

nelses vejene
•  Kendskab til hvordan individu-

elle kurser søges
•  Formidle tilbud til de tillidsre-

præsentanter der har opsagte 
kollegaer

•  Kontakt (sammen med lokal 
TR) til den lokale 3F afdeling.

•  Deltager i kurset „Opsagt, 
Hvad nu” når der er deltagere 
fra ens område.



  Claus  K.  Her t z
 claus.her tz@gmail.com

www.ckh.dk


