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Der blev indsamlet data om 
denne nationale cykelrute nr. 
1 fra den 3. til 14. april 2013, 
idet turen startede ved den 
tyske grænse i Rudbøl. 
Kørselsretningen svarede 
således både til den officielle 
anbefaling og til forslaget i 
den aktuelle bikeline-bog om
cykelruter "Nord-seeküsten-
Radweg 4" (3. oplag, 2012): 
Under gennemsnitlige 
vejrforhold har man så 
primært medvind fra sydvest.
 
 
Hele strækningen, der blev 
indsamlet data for, er i alt 
549 kilometer, fordelt på 10 
standardetaper på hver 50 
km og en næsten lige så 
lang slutetape på 49 km – 
dvs. lidt mindre end planlagt 
på grund af ændringer, 
primært i Nationalpark Thy.  
    

Afsluttende rapport om ADFC's indsamling af data   
om den danske Vestkystrute  

Egnet som ADFC-kvalitetscykelrute med 3 eller 4**** stjerner?  
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*1 Færdselsregulering VEJVISNING: Hæfte 4. Vejvisning på cykel‐, ride‐ og vandreruter”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, 
September 2009 

ADFC klassificerer lange cykelruter efter følgende kriterier:  

1. Entydigt navn         s.   2 

2. "National rang"         s.   3  

3. Komfortabelt farbar rute  s.   3  

4. Belægning           s.   7  

5. Vejvisning            s. 10  

6. Ruteføring           s. 13  

7. Sikkerhed og trafikmængde  s. 15  

8. Turismens infrastruktur        s. 17  

9. Adgang til offentlige transportmidler  s. 20  

10. Markedsføring          s. 22  
  
Den afsluttende samlede bedømmelse findes i tabel og tekst fra s. 24.  

  

1. Entydigt navn:                                                                                (udelukkelseskriterium)  

Dette første udelukkelseskriterium for klassificering som ADFC-kvalitetscykelrute er p.t. 
desværre egentlig ikke helt opfyldt!  
 
Det skyldes, at der i markedsføringen af den nationale cykelrute nr. 1 gennemgående tales om 
"Vestkystruten" (hvad der er tilstrækkeligt for klassificeringen), men navnet varierer lokalt på 
skiltene, bl.a. skiftes der mellem "Vestkystruten" og "Vestkyststien" (fotos til venstre). Det rød-
hvide nr. 11 findes desværre heller ikke overalt, og somme tider skal man følge neutrale skilte 
(foto i midten).  

 

Vejvisningen er således reelt i modstrid med § 3 i Vejdirektoratets regler*, der foreskriver, at 
identifikation uden undtagelse skal ske med ét symbol og/eller navn 
 
Desuden anvendes logoet for North Sea Cycle Route også i den sydlige del af ruten (foto til 
højre), men det er dog er ikke et problem, da det kun sker sammen med nr.  1. 1 
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Da mange af de gamle skilte alligevel skal udskiftes kan dette lille problem hurtigt løses.  

Det første udelukkelseskriterium må således anses for at være opfyldt!  

  2. "National rang":                                                                             (udelukkelseskriterium) 
Dette andet udelukkelseskriterium opfylder Vestkystruten også uden problemer, først og 
fremmest med sin længde på 549 km. Ruten i hele sin længde henvender sig til cykelturister, 
der tager flere overnatninger undervejs.   
 
Det, at ruten er den nationale danske cykelrute nr.  1 , viser dog frem for alt den "Nationale 
rang". Dertil kommer det tværregionale samarbejde i det aktuelle projekt "Powered by cycling –
Panorama". 

  

3. Komfortabelt farbar rute:                                                                       (vægtet med 15 %)  

I det samlede gennemsnit får ruten for dette første kriterium, der blev opsamlet data om på 
stedet og pr. kilometer, p.t. 68,9 point (ud af 100 mulige), og det giver fuldt fortjent  3*** 
stjerner!  
 
I kapitel 4 gives en forklaring på det såkaldte "K.O.-kriterium", som p.t. reducerer hele 1. etape 
til nul point. Belægning forklares fra s. 7. Uden denne "K.O.-straf” ville ruten opnå i alt 74,1 
point og dermed få næsten 4 ****. 
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De pluspoint, der er givet for vejens bredde (højden af søjlen i alt), er gennemgående høje og 
meget høje:  
På 41,3 % af strækningen (227 km) har en forholdsvis stor del af ruten en farbar bredde på 
over 3 m. Resten har en farbar bredde på komfortable 2,5 til 3 m (72 km, 13,1 %; foto i midten) 
eller 2 til 2,5 m (94 km, 17,1 %). Endnu smallere stier (foto til venstre) eller smallere 
cykelstier/cykelstriber på vejene er ret sjældne og aldrig ret lange. 
 
Man kørte kun 56 km (10,2 %) uden for cykelstier, og det skete på jævnt trafikerede veje (foto 
til højre). Disse dele af ruten får også lave pointtal for bredden, fordi man ikke kan cykle 
bekvemt ved siden af hinanden. På de (få) kraftigt trafikerede veje fandtes der heldigvis altid 
tilhørende cykelstier (se også kapitel 7 "(Trafik-)Sikkerhed", fra s. 15).  

=> På langt over halvdelen af ruten kan man bekvemt cykle ved siden af hinanden. Her 
er der ingen problemer med modkørende trafik.  
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Generelt er bomme og ikke sikrede 
indsnævringer (foto øverst til højre) ikke kun 
irriterende, de kan også være kilde til uheld, især for 
familier og andre grupper, samt når der kommer 
modkørende! Ifølge tysk færdselslov (StVO) er det 
derfor kun tilladt at etablere indbyggede 
forhindringer midt på kørebanen i særligt 
begrundede undtagelsestilfælde.                                
På de fleste etaper forekommer de heldigvis relativt 
sjældent, så minuspointene varierer her mellem 0 
og 12 point. Størstedelen af forhindringerne giver 
med en afstand på over 1,30 m også plads til, at 
barnevogne, cykelanhængere og kørestole relativt 
nemt kan komme forbi (undtagelse på foto til 
venstre).  

De "camouflagefarvede" stenpiller ved vejkanten 
er svære at se selv nu, hvor planterne endnu ikke 
er kommet rigtigt i vækst.  
=> Det bliver især farligt for modkørende cyklister, 
som drejer vinkelret ind her!  

  I stedet for disse smalle bomsystemer (hverken 
egnet til børneanhængere eller tandemcykler!) ville 
det her være langt mere hensigtsmæssigt at skilte, 
f.eks. med teksten "Pas på! Du kører nu gennem en 
campingplads – Tag hensyn!".  

 

Nogle af fårehegnene (dette står åbent) var på 
grund af lodret opstikkende bundbrætter 
desuden så ujævne, at det var farligt!  

  

  

  

  

  

  

  

Det ser desværre helt anderledes ud på standardetape 1 og 2 samt 4, som får rigtig mange 
minuspoint (30 til 55,5) for den enkelte etape!   

På de to første etaper i marsklandet skal man passere i alt 32 indsnævringer, de fleste heraf 
er ”fåreriste” på fårenes græsningsarealer på digerne (foto i midten til højre). De er generelt 
vurderet som smalle bomsystemer, da man hver eneste gang skal stå af cyklen for at åbne 
dem, og fordi de desuden ikke er egnede til anhængere og lignende. 



planBe – Büro für Tourismus- & Verkehrsplanung  ADFC-Erfassung Vestkystrute 

[ 

s. 6 von 26 planBE@email.de 

På 4. etape på landtangen Holmsland Klit er de fine fodgænger- og cykelstier mellem 
sommerhusbyerne derimod spærret af hele 65 halvbomme ud til vejene, og i det antal er det i 
længden irriterende, selv for cyklister der cykler alene!                                                        
Desuden er i det mindste en del af disse bomanlæg overfødige, da der i vejkanten er 
tilstrækkelig meget flad græsareal eller lignende til, at man også ville kunne passere i bil (foto til 
venstre). 

Afhængigt af det pågældende overlap er de vurderet som forstyrrende bomanlæg med 1 
minuspoint (over 1,5 m) eller 3 minuspoint (under 1,5 m, foto til venstre) for hvert, primært dog 
velvilligt kun som simple indsnævringer (½ eller 1 minuspoint, afhængigt af 
gennemkørselsbredden).  
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4. Belægning:                                                                                                         (vægtet med 15 %) 

Her opnås på trods af mange grusveje i alt hele 56,6 point, dvs. 2** stjerner (fra over 60 point 
gives der 3*** stjerner).  

Her skal det i forbindelse med 1. etape nævnte "K.O.-kriterium" lige forklares: En urimeligt 
lang strækning på 300 m, hvor cyklen skal trækkes i ufremkommeligt dybt sand medfører, at 
1. etape får nul point i alle kriterier! Dette kan dog hurtigt afhjælpes, for denne del af ruten, 
der er betegnet som GPS-spor, er – som det i mellemtiden er blevet klart – slet ikke en del af 
den officielle rute længere. Så snart den faktiske skiltede, officielle strækning er blevet 
kontrollerbart dokumenteret, kan tabellerne over indsamlede data og pointgivningen korrigeres 
derefter.  

Men i øvrigt når kun etaperne 3, 6 og 7, op på 4**** 
stjerner (med 75 point og derover), alle de andre 
etaper har maksimalt 3*** stjerner. For det første er 
der alvorlige problemer på 4. etape, hvor man hele 
tiden kører på ujævne grusveje mellem de mange 
sommerhuskvarterer (foto til venstre).  
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For det andet får 9. etape, hvor man primært kører langt væk fra de asfalterede veje, meget få 
point, bl.a. fordi man kører ca. 15 km helt ude på stranden: Det går sine steder ret godt (foto 
øverst til venstre), hvor det er tørt (foto øverst til højre), men når man skal gennem de mange 
vandløb uden bro, går det kun langsomt frem, ellers må man trække cyklen.  

Pluspoint i alt:    
Næsten halvdelen af strækningen på 253 km, dvs. 46,1 %, er rigtig god, det er en meget høj 
værdi!  

Det er en glædelig overraskelse, at man 
kører nemt på cykel på fastkørt, let fugtigt 
sand...  

 
….modsat tør sand, som næsten ikke er 
kørbart. Næsten usynlige bratte fald forekom 
på frie strækninger 
 

 

Herunder er der også ca. 15 km, som kun er delvist komprimeret grusvej, men alligevel i meget 
god stand (foto nederst til højre).  

Ud over de 28,8 % (158 km) dele af strækningen, der var relativt gode at cykle på, var der også 
22,4 % (123 km), som kun var middelmådige: grove, sporkørte grusveje og skovveje, der var 
dårligt komprimeret (foto nederst til venstre) eller ujævne på grund af hesteridt.  

Nye grusveje, som kun er 
middelmådige at køre på. Den alt 
for løse grusbelægning burde 
komprimeres med maskiner en 
gang til  

Nyanlagt cykelsti gennem skoven 
på fint gruslag, der (stadig) er 
rimeligt god at køre på  
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Der var kun meget korte dele af strækningen, som var 
virkelig dårlige at cykle på. Det drejer sig om i alt 5,6 km 
(1,03 %). For det meste blev denne ulempe dog opvejet 
af den idylliske natur (foto til højre).  

  

Der blev kun givet minuspoint for bump, huller og 
lignende få steder, som kunne medføre risiko for styrt
(f.eks. foto nederst): De op til 7 minuspoint pr. 
standardetape er relativt ensartet fordelt. Kun 6. etape 
omkring Harboøre Tange – Thyborøn – Agger Tange fik 
slet ikke minuspoint.  

Der er desværre kun meget få rettidige advarsler med skilte (f.eks. "Pas på! Beskadiget 
cykelsti!" (foto nederst til højre) eller "Pas på! Fårerist!") eller skilte med "Pas på! Indsnævring!" 
eller lignende.  
  

Fårerist, som får ikke kan gå over – rager desværre 
unødvendigt højt op og uden advarsel mod disse næsten 
usynlige høje kanter og den efterfølgende, krogede 
indsnævring  

Resultatet for emnet Belægning: Da der overalt henvises til det store antal grusveje og -stier, 
og det derfor anbefales at køre på cykler med bredere dæk, kan man absolut leve med det 
samlede resultat!  
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*2 Færdselsregulering VEJVISNING: Hæfte 4. Vejvisning på cykel‐, ride‐ og vandreruter”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, 
September 2009 

5. Vejvisning:                                                                                                          (vægtet med 15 %) 

For dette kriterium når Vestkystruten med 48,3 point kun lige op på 2** stjerner:  

Selvom der er konstateret enkelte, til dels tydelige afvigelser fra Vejdirektoratets anbefalinger 
for vejvisning*, giver vi gerne 80 basispoint: For vejvisning på cykelstier, der næsten er i 
overensstemmelse med reglerne, i et landsdækkende netværk, men med for sjældne angivelser af mål og 
afstand. Desuden gives der op til 10 pluspoint for til- og frakørslerne til byer, som generelt er skiltet 
(officielt), og som bidrager godt til, at man kan orientere sig.  

Et lidt større cykelruteskilt viser af til 
højre med en rød pil, og kort derefter 
står Vestkystrutens skilt – desværre 
uden pil!  

Der måtte dog gives minuspoint (markeret med orange) 
for til dels forvirrende konkurrerende vejvisning til 
krydsende cykelruter (foto til højre). Anderledes end 
foreskrevet i systemet stod disse skilte for det meste ikke 
i en tydelig sammenhæng og var heller ikke afstemt efter 
hinanden. 2 
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Med op til 54 point pr. etaper er de 
fratrukne point for enkelte fejl i 
vejvisningen ekstremt høje (i grafikken 
på s. 10 rød):  

48 steder kører man faktisk forkert 
(giver hver 3 minuspoint): For det meste 
fordi der mangler vejvisning, eller fordi 
skiltene er placeret tvetydigt, på steder, 
hvor vejen deler sig. Ofte er pilene også 
for små, eller skiltene er totalt 
overbegroet (og det i april, hvor 
planterne knap nok er kommet i vækst 
endnu!). Det er kun sjældent, skiltene er 
blevet drejet med vilje (vandalisme).  
Den danske regel om, at det går ligeud, 
når der ikke er nogen pilemarkering, 
modsiges til tider ved, at der er opstillet 
bekræftelsesskilte ude i kanten eller på 
skrå, somme tider endda ved T-kryds 
eller vejgafler (foto øverst til højre).  

For de 51 manglende (bekræftelses-)skilte ved logisk 
mulige vejforgreninger, hvor det er korrekt at køre 
videre ligeud eller at blive på hovedruten, fratrækkes 
der 2 minuspoint for hvert 
 
.   
I alt 66 steder er skiltene placeret forkert eller af 
forskellige andre årsager svære at se: bulede, 
gennemhullet af skudhuller (!), overklæbet/-malet og 
meget ofte bare blegnet i årenes løb (fotos til venstre), 
...  ... hvilket alt i alt er tegn på utilstrækkelig 
vedligeholdelse!  
I glædelig modsætning hertil er vejvisningen på den 
549 km lange strækning kun i modstrid med 
færdselsloven 2 steder! Det viser den respekt, man i 
Danmark udviser over for cyklisterne. Man er 
opmærksom på dem som medtrafikanter! I Tyskland 
bliver cyklister desværre konstant henvist til veje, som 
ifølge færdselstavlerne egentlig udtrykkeligt er 
spærret for køretøjer af enhver slags. 

  
 

     
 

 

 
Her kører ruten ikke let til højre ud på den bredere vej, men 
fortsætter ligeud af den smalle sti – selvom skiltet uden pil 
står på skrå i forhold til den rigtige kørselsretning! 
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. For at opnå en mærkbar forbedring af 
vejvisningen, skal man efter vores mening 
egentlig kun følge de eksisterende anbefalinger 
fra ”Vejregelrådet”. 
 
Her burde generelt udarbejdes en fælles 
standardvejvisning for cykelruter alle de steder, 
hvor ruterne krydser hinanden, eller i 
detmindste i synlig sammenhæng ved siden af 
hinanden. Skilte, der ses fra siden, bør udskiftes 
med skilte, der er synlige frontalt, og om 
nødvendigt bør der anvendes større skilte eller 
pile. 
 
 
 
OBS! Med et ruteforløb i lige linje uden 
krydsende ruter er der kun vejvisning med pile i 
siden, som derfor let kan overses. Som løsning 
anbefales tabel- eller diagramskiltning, som er 
lette at læse forfra (eksempel på grafik nederst) 
 
 

Ligeud er sådan en lille pil måske nok (for 
uden pil betyder det jo det samme!), men 
når flere cykelruter krydser hinanden, er 
denne størrelse alt for lille. 
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6. Ruteføring:                                                                                            (vægtet med kun 5 %) 

Da det er svært at måle positiv kvalitet i denne forbindelse, og det er svært at sammenligne 
forskellige typer landskaber, kan der generelt opnås 100 basispoint under dette kriterium. Støj, 
dårlig lugt og lignende gener giver minuspoint:   

Vestkystruten får med sine 79,8 point fuldt fortjent 4**** stjerner (uden K.O.-kriterium ville det 
med 87,9 point næsten have været 5*****)!  

Selvom der ikke er givet separate minuspoint for 
omkørslen, bør man overveje ruteføringen gennem 
den indre by i Esbjerg: Det kan nærmest ikke være 
mindre attraktivt end vist på fotoet!  

Der er ikke givet generelle minuspoint for en 
længere ruteføring uden for temaet eller for 
ekstreme omveje. Selvom det ikke giver 
separate minuspoint, synes jeg, at det var en 
skam, at Danmarks ældste by Ribe bare bliver 
"ignoreret", når byen kun ligger få kilomenter 
væk. Ruten er også ført ad en mindre attraktiv 
rute uden om den indre by i Esbjerg (foto).   
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Den ujævne snorlige vej på diget, der blev afbrudt af irriterende mange fåreriste, var ret 
ensformig (1. etape; se foto s. 5 nederst til højre; kun 5 minuspoint). Ruteafsnittet på stranden 
mellem Blokhus og Løkken var dog virkelig irriterende monotont (9. etape): Generelt en 
spændende oplevelse og til dels også overraskende god at cykle på (se fotos s. 8 øverst). Men 
med en længde på over 14 km var denne etape som at sælge elastik i metermål: Med en kun 
jævn vind skråt ind forfra tog den mig næsten 90 minutter, og på grund af manglende skiltning 
og genkendelige landemærker kan man kun se på cykelcomputeren eller GPS'en, at man 
overhovedet bevæger sig fremad! Man føler sig som en langsomt kravlende skildpadde, hvis 
mål ligger uendeligt langt væk! Mindre sportstrænede cyklister ville hurtigt fortvivle her => 20 
minuspoint!  

Man burde overveje alternativer til disse to strækninger!  

Blokhus – Løkken: Det bliver ensformigt at cykle 15 km på en snorlige sandstrækning, der kun er god 
til rimelig at køre på, især når strækningen er så lang!  

  

Derudover er der kun enkelte minuspoint pr. kilometer: man cykler i alt 72 km (13,1 %) i 
forstyrrende larm og 34 km (6,2 %) desuden i en fæl stank, hvor begge dele primært kommer 
fra stærkt trafikerede veje. 
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7. (Trafik-)sikkerhed:                                                                                             (vægtet med 20 %!) 

Med i alt 84,5 point fortjener Vestkystruten sine 4**** stjerner inden for dette kriterium!   

Her er det først og fremmest de meget høje pluspoint for ruteføringen ad veje og stier uden 
meget biltrafik, der er iøjnefaldende (højden af søjlen i alt): Med få undtagelser når ruten op 
omkring i 5*****-stjerner! På etape 4, 6, 7 og 11 opnås sågar over 100 point (som dog ikke 
lægges til)!    
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Det er nemt at forklare med, at det heldigvis ikke kun er 26,4 % af ruten, der er bilfri (145 km, 
fotos s. 15), men frem for alt at yderligere ca. 57 % køres på (meget) lidt trafikerede småveje 
(312 km, foto i midten).   

Manglen på cykelstier langs vejene i Sydjylland, er ikke noget problem for en turistcykelrute 
som denne: Med så lidt trafik cykler man langt mere bekvemt på vejen! Og de få kraftigere 
trafikerede veje har næsten altid en forbilledlig cykelsti, hvor nogle endda er placeret så langt 
fra vejen og ført uden kryds, at de må anses for at være bilfri (foto nederst til venstre). Det er 
kun nordvest for Esbjerg ind til Hjerting, at man cykler på den lidt mere trafikerede "Hjerting 
Strandvej".  

 

Sikringen af steder, hvor cyklister krydser mere trafikerede veje er næsten forbilledlig 
overalt, og der er givet tilsvarende få minuspoint for den slags farlige steder.  
 
Således er det kun nødvendigt at træffe ekstra sikkerhedsforanstaltninger ganske få steder: 
f.eks. på fotoet til højre, hvor man skal dreje til venstre. 
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8. Turismens infrastruktur:                                                                          (vægtet med 15 %) 

Her får Vestkystruten med gennemsnitlig 60,5 point knap men fortjent lige netop 3*** stjerner. 
Det er en absolut god værdi for en rute, der forløber gennem relativt tyndt befolkede områder 
(etape 2 og 8)!   

Det samlede antal point kommer alt i alt fra den optalte tæthed inden for gastronomi og hoteller 
i de 5 forskellige klasser (lysegrøn i ovenstående grafik) og fra ekstra point for øvrige 
infrastrukturelementer (mørkegrøn). 
 
Restauranter og lignende giver kun point, hvis de kan ses direkte (evt. ved hjælp af skiltning) 
og ligger maks. 1 km fra ruten, for man cykler ikke frivilligt længere væk fra cykelruten for at få 
en kop kaffe eller en kølig øl.   
 
Overnatningsmuligheder: 
 
Det meget tætmaskede netværk af campingpladser udligner på glimrende vis det noget 
ringere udvalg af hoteller og bed & breakfast-pensioner, da de fleste campingpladser også har 
"hytteudlejning": lige fra det enkle (som f.eks. på hostel) til det luksuriøse (f.eks. et 
luksussommerhus).  
Her er det ikke kun nemt at tage på en ren campingrejse, men også meget komfortabelt! 
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Inden for disse basispoint er der godt nok givet ekstra point for alle 
cykelvenlige hoteller og restauranter, men den gældende kvalitetsmærkning 
fra Visit Denmark (den lokale pendant til ADFC's Bett&Bike-gæstgiverier i 
Tyskland) har vist endnu ikke vundet indpas overalt: I alt giver det kun 20 
ekstra point.  

 

Den komplette "øvrige infrastruktur" (faktisk næsten kun info- og rastepladser; mørkegrøn i 
ovenstående grafik) giver kun 7 til 19 ekstra point pr. etape, dvs. langt mindre end muligt:  

Der er ganske vist 123 åbne rastepladser (som 
oftest enkle, men smukt placeret, foto til venstre) 
og 13 legepladser. Men langs hele cykelruten er 
der kun 12 læskure, hvor man kan gå i ly for vind 
og regn! Det kan være et problem, for afstanden 
mellem restauranter og spisesteder samt fra by til 
by er ofte ret stor.  

  

Omkring fire af disse læskure står for øvrigt på fantastiske naturlejrpladser, som også er 
velegnede som rastepladser (foto nederst):  
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De mange og som oftest godt synligt anbragte generelle info-tavler til turister indeholder 
normalt ikke informationer om cykelruterne, som kun i få tilfælde er indtegnet på land- eller 
bykortene.  
Ikke desto mindre kan cykelturister godt have brug for en del af disse informationer: byernes 
placering, seværdigheder, kroer og spisesteder samt andre mulige destinationer, også med 
præcis adresseangivelse på de detaljerede bykort (foto øverst til højre).   

De små tavler på North Sea Cycle-ruten er godt nok opsat relativt regelmæssigt langs 
cykelruten. Men de indeholder kun få praktiske informationer, et groft og begrænset 
anvendeligt oversigtskort på grund af tavlens ringe størrelse, og de er tydeligvis ret gamle (foto 
nederst til venstre).  

 

 
 

Desuden er de til tider placeret lidt mærkværdigt (foto nederst til højre).
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9. Adgang til offentlige transportmidler:                                               (vægtet med kun 5 %) 

I et samlet gennemsnit opnår Vestkystruten kun 45,4 point her, dvs. kun lige 2** stjerner 
(uden K.O. er det dog lige præcis 50 point).   

Bortset fra 8. og 9. etape er der på alle standardetaperne små lokale togstationer, endda med 
timedrift, og det giver de pågældende ruter 50 basispoint hver. Det er helt fint til hen- og 
afrejse.    
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Men det ser desværre helt anderledes ud med nærtrafikken på ruten, da der tilsyneladende 
ikke findes klare regler om medtagning af cykler i busserne. Generelt siges det ganske 
vist, at cykeltransport er "mulig på de fleste lokale busruter og fjernbusser" i Danmark. I den 
danske online-køreplan "rejseplanen.dk" er det f.eks. også muligt at vælge denne service. Men 
i praksis vises der så ikke en eneste busrute, der bare kører tilnærmelsesvist parallelt med 
cykelruten.  

Således kan cyklister i tilfælde af punktering, mindre uheld eller pludselig svækket kondition 
altså kun stige på toget på den parallelle toglinje på 2. og 3. etape for at nå det planlagte eller 
måske endda bookede etapemål. Ellers er man nødt til at tage en dyr taxa, som ganske vist 
transporterer (skal transportere) cykler, men generelt kun nødigt kører ud over by- eller 
kommunegrænsen (desværre efter min erfaring!).  

Måske vil det lykkes at overbevise trafikselskaberne om det fornuftige i også at tilbyde transport 
af medbragte cykler i busserne – det behøver jo ikke være i alle busser, der skal bare være 
ensartede og klart forståelige regler. Selvfølgelig har barnevogne og kørestole fortrinsret, og 
udelukkelse af cykeltransport i myldretiderne ville heller ikke være en gene.  

  

 

Det har cykellandet Schweiz i flere år haft meget gode erfaringer med. Her kan man som en 
selvfølge tage sin cykel med i næsten alle busser. Da det også fungerer godt takket være de 
klare regler, reklameres der overalt med denne service i kampagnen "SchweizMobil", der er 
rettet mod cykelturister!     
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10. Markedsføring:              (vægtet med 10%)  

Hvad angår "markedsføring" opnår ruten desværre også kun 51 point, dvs. 2** stjerner: 
Marketing
A Karten & Radtourenbücher

Vertrieb Produkt mit bundesweiten Vertriebsstrukturen im Buchhandel erhältlich 15 15 Pkt.
oder nur regional im Buchhandel erhältlich 10 Pkt.
oder nur bei den jeweiligen Tourist-Infos zu kaufen 5 Pkt.

Aktualität nicht älter als 2 Jahre 5 5 Pkt.

Kartenmaßstab bzw. Generalisierungsgrad 
vergleichbar einer vereinfachten amtlichen topographischen Karte bis 1:50.000 10 Pkt.

oder über 1:50.000 bis 1:75.000 5 5 Pkt.
oder gröber als 1:75.000 2 Pkt.

zusätzliche Punkte für textliche Informationen (in Radtourenbüchern) 
textliche Streckenbeschreibung 3 3 Pkt.
textliche Ortsbeschreibungen 3 3 Pkt.
Daten zu den Orten (Fahrradwerkstatt, Biergarten, Versorgung usw.) 3 3 Pkt.

oder nur in Stichworten oder enger Auswahl (z. B. nur bezahlte Inserate) 1 Pkt.

Übernachtungsverzeichnis
auf den RFW bezogenes, gut sortiertes Gesamtverzeichnis 10 10 Pkt.

oder nur in begrenzter Auswahl (z. B. nur bezahlte Inserate) 2 Pkt.

mehrsprachiger Radtourenführer 0 10 Pkt.

B Sonstiges
Info-Faltblatt, Werbebroschüre 0 5 Pkt.

0 15 Pkt.
aktuelle GPS-Tracks zum Herunterladen 5 5 Pkt.
aktuelle Routenhinweise (z. B. Sperrungen, ausgewiesene Umleitungen) 2 Pkt.
Verzeichnis der Beherbergungsbetriebe an der Radroute 0 2 Pkt.
dynamische Kartendarstellung 2 2 Pkt.

Vermarktungsprodukte (Anstecker, Schilder, Aufkleber usw.) 0 5 Pkt.

Pauschalen 0 10 Pkt.

Veranstaltungen am Radfernweg (z. B. Fahrradfest, An- & Abradeln; möglichst regelmäßig) 0 5 Pkt.

51
Summe 51

eigener, aktueller Internet-Auftritt des Radfernweges mit spezifischen Inhalten 
(Übersicht Routenführung, Sehenswürdigkeiten, Gastgeber, Besonderheiten, 
Links zu weiteren relevanten Seiten, etc.) 

 
Auszug aus der automatischen Auswertungs-Tabelle des ADFC 

Uddrag af den automatiske pointtabel fra ADFC  
 
 
Denne vurdering, der selvfølgelig foretages overordnet for hele den lange cykelrute, består af 
to blokke: A) en bog over cykelruten eller et kort, hvor kun det bedste produkt vurderes, og B) 
de øvrige informationstilbud i papirform og på internettet.  
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De fleste point blev givet for bikeline-bogen over cykelruten, som også anbefales fra officielt 
hold, her i den tysksprogede version, 3. oplag fra 2012.  

Ud af 49 mulige point for denne blok får bogen 44, primært på grund af de præcise og aktuelle 
kort, tilhørende tekster og data samt fortegnelsen over overnatningsmuligheder langs 
Vestkystruten. Den kan kun opnå et højere pointtal med endnu mere detaljerede kort – men det 
ville gøre bogen for uhåndterlig.  

Hvad angår den engelsksprogede version af bogen, er det desværre stadig i 1. oplag fra 2002, 
der sælges, og den er derfor alt for forældet til at kunne give ekstra point.  

  

Den anden blok, som omfatter gratis informationer i papirform og på internettet, giver derimod 
meget få point: Der gives kun 7 point her, da der hverken findes en separat hjemmeside eller 
foldere eller lignende om Vestkystruten!   

De dyrt producerede hæfter om de i alt 15 nationale danske cykelruter og deres tilhørende 
hjemmesider på internettet er rigtig gode "appetitvækkere". Men de indeholder kun få konkrete 
rejseinformationer om de enkelte strækninger.   

Og selv de gode, dynamiske cykelrutekort på vejdirektoratet.dk (herunder også GPS-spor, der 
kan downloades) er svære at finde, fordi der ikke er links til dem fra hjemmesiderne, der er 
rettet mod turisterne. På VisitDenmarks hjemmeside linkes der – hvis man da kan finde det! – 
til Dansk Cyklistforbunds (DCF) cykelruteplanlægger på cyclistic.dk. I dette egentlig meget 
gode værktøj er dataene for Vestkystruten dog i vid udstrækning forkerte eller meget 
forældede.  

På trods af omfattende efterforskning kunne der desværre hverken findes generelle tilbud på 
pakke-cykelferier eller henvisninger til fester langs cykelruten eller lignende på Vestkystruten. 
Hvis det findes, bør det markedsføres bedre!  
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Samlet antal givne point:  
Med de i gennemsnit 63,4 point ligger Vestkystruten p.t. heldigvis allerede på 3*** stjerner, 
endda på trods af "K.O.'et i den første runde".   

Her er spredningen mellem de rigtig flotte 4**** stjerner for trafiksikkerhed og de kun lige 
opnåede 2** stjerner for vejvisning og tilknytning til offentlige transportmidler dog ret stor. Der 
er altså fare for, at især vejvisningen lokalt p.t. ikke opfylder den kvalitet, der forventes af en 
3***-stjernet rute, og det kan medføre, at cykelturisterne kan blive skuffede.  

 

Som der også tidligere er blevet gjort tydeligt opmærksom på i forbindelse med problemet med 
den til dels kun middelmådige belægning (inkl. anbefaling om bredere dæk som løsning), bør 
der også kommunikeres ærligt om det sine steder minimale udvalg af overnatningsmuligheder 
og spisesteder Det samme gælder også for den ret besværlige og komplicerede hjemrejse 
med tog: Internationale billetter kan man faktisk hverken få online eller i Skagen, de skal 
bestilles telefonisk og afhentes og betales på en større banegård...  
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Når man ser på det samlede antal point fordelt på etaper, må det med glæde noteres, at ingen 
af etaperne falder uden for rammerne, dvs. at alle regioner og kommuner har "gjort deres 
hjemmearbejde". Kun på 4. etape, er det samlede pointantal lidt lavere, fordi der er flere 
problemer omkring Holmsland Klit: relativt smalle veje og stier med utallige indsnævringer 
mellem sommerhusbyerne, hvor der også er meget ujævne grusveje. Men bortset fra disse 
ubehageligheder får cykelturisterne fantastiske oplevelser i form af det storslåede, bilfrie 
panorama ud over klitterne og de idylliske fodgænger- og cykelstier, der er belagt med fine 
skærver. Og de fleste gæster vil også kunne indse, at der på den smalle landtange ikke er 
plads til måske bedre egnede alternative ruter.  

 

  

Hvis man forsøger at løse de problemer, der afdækkes i denne 
undersøgelse, med det samme engagement og den samme 
sagkundskab, som jeg allerede har oplevet hos de lokale 
projektpartnere, så skulle man på længere sigt kunne opnå 4**** 
stjerner!  
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3 FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING: Hæfte 4. Vejvisning på cykel‐, ride‐ og vandreruter”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, 
september 2009 

 
Jeg tilsender jer straks de omfattende indsamlede data på dvd. 
 
Der findes mange fingerpeg om konkrete forbedringsmuligheder i disse omkring 899 fotos og 
655 mp3-kommentarer fra diktafonen*, som nu og frem til omkring starten af juni vil blive 
bearbejdet til en detaljeret liste over mulige tiltag. Alle vigtige fotos og alle kommentarer har 
præcis georeference ved hjælp af de medfølgende 906 GPS-punkter fra strækningen. GPS-
sporene medfølger også. De er ganske vist kun groft efterbehandlet og kan derfor stadig 
indeholde enkelte unøjagtigheder på grund af dårlig satellitmodtagelse, stop eller korte 
afstikkere, hvor der blev kørt forkert. Vores bureau bearbejder gerne GPS-sporene for jer, så 
de bliver egnede til offentliggørelse.  
 

3 

  

Lad os udnytte mødet den 18. juni i Hvide Sande og præsentationen her af de registrerede 
resultater til at indlede en (panel-)diskussion med så mange af de lokale fra turismeerhvervene 
samt trafik- og infrastrukturplanlægningen som muligt, så vi kan få sat gang i en diskussions- 
og forbedringsproces, der kan føre frem til målet.  

Jeg vil her gerne takke for den tillid, I har vist os, og for det gode samarbejde.  

  

  

        (Grischa Begaß, geograf M.A.)        

       

    planBE – Bureau for turisme- og trafikplanlægning     Coudenhovestr. 14  D-
52066 Aachen  

    Tlf. +49 241 954 99 448 Mobil +49 176 629 14 157     (afstemt med ADFC's 
hovedkontor i Tyskland,     Faggruppen "klassificering af ADFC-kvalitetscykelruter"     
i ADFC-komiteen for turisme)  


