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Retningslinier for Digital Skiltning er gældende 
for hele Herning Kommune og gælder for alle 
digi-tale skilte der opsættes inden for kommune 
grænsen – både de digitale skilte kommunen selv 
opsætter og de digitale skilte der opsættes af 
private aktører.

Retningslinier for Digitale Skiltning er et tillæg 
til Herning Kommunes Skiltevejledning - Byens 
Ansigt



RETNINGSLINIER FOR DIGITAL SKILTNING

Alle digitale skilte skal godkendes af 
Herning Kommune

Den primære belysning i gadebilledet 
skal altid være gadebelysningen. Alle 
digitale skilte skal være monteret med 
lyssensor, der måler det omgivende lys 
og justerer lysstyrken derefter

Skift mellem spots skal ske ved langsom 
op- og nedblænding af hensyn til trafi k-
sikkerheden

På digitale skilte kan man skilte med 
events, kultur- og sportsarrangementer, 
udstillinger, konferencer o. lign., turis-
tarrangementer, store handelsarrange-
menter som f.eks. Open By Night, ge-
nerel borgerinformation som f.eks. åbent 
hus samt trafi kinformation

Digital skiltning må ikke indeholde 
produktreklamer, her-og-nu tilbud, 
slagtilbud o. lign., samt priser

Digital skiltning skal fremstå etisk fors-
varligt og uden anstødelige budskaber

Digital skiltning skal overholde Herning 
Kommunes regler for valgplakater

Digital skiltning må kun opsættes på 
facader, hvor de kan indgå som en naturlig 
del af arkitekturen

Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal 
placeres uden for vejudvidelses- og vejo-
versigtslinier 

Digitale skilte må kun opsættes i sam-
menhæng med bymæssig bebyggelse

Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal 
være forankret på en måde, så de ikke 
virker dominerende

Digitale skilte skal i størrelse og udformn-
ing tilpasses det område, hvor de opsættes

Digitale skilte skal strømføres enten via 
jordkabler ved fritstående skilte eller in-
defra ved facadehængte skilte. Alternativt 
kan de drives vha. solceller, såfremt det 
kan gøres på en måde, så det ikke virker 
dominerende

De forskellige spots skal fremstå uden 
sammenhæng af nogen art



Digital skiltning må ikke fremstå med 
hvid eller lys baggrund.

Digital skiltning skal fremstå med let 
afkodelige billeder og grafi k, i et enkelt 
layout.
Billeder og grafi k skal fremstå i klare 
farver og med høj kontrast

Digital skiltning skal indeholde korte 
budskaber, med store og letlæselige 
skrifttyper

Digital skiltning skal fremstå som faste 
plakater uden bevægelse i de enkelte 
spots

Hver spot skal stå på skærmen i min. 45 
sekunder inden billedet skifter (maks. 80 
skift pr. time)
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