
UDFORDRINGEN 

Designbureauet har i samarbejde med Movia udviklet 

brand og corporate visuel identitet til det nye højklasse 

buskoncept, der skal sikre hurtig og effektiv offentlig 

transport til Københavns mange buspassagerer. I foråret, 

april 2017, lancerede trafikselskabet Movia det nye 

buskoncept Cityline, der kan opleves udfoldet på Køben-

havns travleste buslinje 5C.

Corporate Identity

DESIGNLØSNINGEN 

Cityline er et nyt og innovativt buskoncept, hvis corporate 

visuelle identitet baserer sig på det værdiladende +sym-

bol der signalerer +hastighed, +komfort, +afgange mv. 

samt den strategisk udvalgte turkise farve, som udgør et 

vigtigt designelement i Citylines identitet. Valget af den 

turkise farve placerer Cityline strategisk i forhold til de 

øvrige transportselskaber på markedet, hvor Cityline dif-

ferentierer sig ved at udvise eksklusivitet og innovation. 

Denne fortælling og identitet er konsekvent og skaber 

en visuel rød tråd for samtlige elementer af bussen – ind-

vendigt og udvendigt, samt på alle stoppesteder.  Design-

løsningen bygger på en omfattende og værdiskabende 

designproces, der har strukket sig over 3 år fra indledende 

undersøgelse, omfattende brugertests og udvikling til 

færdigt implementeret koncept, der nu er en synlig del af 

det Københavnske bybillede.

Plusmærket og navnetrækket udgør tilsammen logoet for Cityline - et vigtigt ak-

tiv, der udtrykker brandets værdier og karaktertræk. Plusset er omkredset af den 

kvartopbrudte cirkel, der giver en unik form. Formen relaterer sig til et ur, som in-

dikerer et tidsinterval og noget tilbagevendende. På den måde bliver hastigheden, 

hyppigheden og frekvensen i Cityline konceptet en visuel del af logoet. På sigt kan 

plusmærket som selvstændigt element få en ikon-karakter på samme måde som 

S-togets ”S” og Metroens ”M”.

Typografien i navnetrækket er specialtegnet, hvilket gør den unik i sit udtryk. Det 

svungne og organiske formsprog skal give en følelse af en naturlig og hurtig rute 

som man ubesværet og let bliver ført igennem uden skarpe kanter eller hårde af-

grænsninger – dette repræsenterer passagerens oplevelse med Cityline.

For at udtrykke Citylines relation til moderbrandet Movia, er Cityline, ligesom Movia 

tegnet med minuskler. Typografien er markant anderledes end Movias for på den 

måde samtidig at understrege Cityline brandets selvstændighed.
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