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Wayfinding på Vestkysten: Intro

Vestkystruten er rygraden i fremtidens wayfinding

 → Der skal etableres en organisation eller et klart defineret 
samarbejde, som kan løfte de to ovenstående opgaver 
samt øvrige digitale opgaver.

Det digitale spor skal supplere og understøtte det fysiske. 
Eksempelvis er det ikke givet, at overblikket over den sam-
lede Vestkystrute formidles i det fysiske rum, ligesom det 
ikke er givet, at enhver attraktion fremhæves med skiltning. 
Ligeså vigtigt skal det digitale spor også sikre sammenhæng 
i en – sandsynligvis asynkron implementeringsfase. Hvis der 
er ”huller” på ruten eller lokale forskelle i tilgangen, kan en 
digital løsning kompensere for det og løbende tilpasses til 
wayfindingens fysiske udvikling.
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Den endelige udformning af Vestkystens wayfinding 
forener flere hensyn. Den skal samle hele Vestkysten som 
destination og som scenisk rute. Samtidig skal den være 
åben nok til, at lokale særkender træder frem og fleksibel 
nok til, at den implementeres i etaper – både tidsmæssigt, 
systemisk og geografisk.

Med afsæt i det oprindelige koncept for wayfindingen på 
Vestkysten, har vi nu tilpasset konceptet til den endelige 
form forud for, at det skal pilottestes i praksis.

Det færdige koncept, der præsenteres her, rummer en 
række strategiske anbefalinger, praktiske guidelines og 
arkitektoniske / designmæssige greb, der tilsammen ud-
gør wayfindingen.

Ruten er rygraden
Det grundlæggende greb er Vestkystruten. Grundide-
en trækker bl.a. på inspiration og erfaringer fra de nor-
ske ”Nasjonale Turistveger” og den irske kystrute ”Wild 
Atlantic Way, der – ligesom Vestkystruten – binder større 
strækninger sammen og (i Irland og Norge) har ført til et 
styrket turismeerhverv.

Vestkystruten går fra Rudbøl i syd til Skagen i Nord – sam-
me udgangspunkter som den allerede eksisterende cykel-
rute. Bilruten er det oplagte alternativ til dem, der skal fra 
A til B, men som ønsker et scenisk alternativ til hoved- og 
motorveje.

Ruten binder kystens 18 stærke feriedestinationer sam-
men, og gæsterne vil på vejen også komme forbi de fleste 
af kystens store og små attraktioner.

Skiltning, arkitektur, design og digitale løsninger vil 
samlet sikre, at hele Vestkysten fremstår som en sam-
menhængende helhed – samtidig med, at alle de lokale 
særkender, attraktioner og aktiviteter ikke drukner eller 
underlægges det overordnede. Det ultralokale og det 
sammenhængene på langs af kysten er netop det, der 
skaber magien.

Bænken markerer ankomsten
En række arkitektoniske elementer binder ruten sammen 
og viser gennem både design og funktion, at gæsten er 
på ruten.

Bænken er et gennemgående element, som markerer 
ankomsten til en destination eller et sted med sær-
lig naturværdi. Bænkens markante pejlemærke – den 
centrerede pæl – kan forsynes med skilte og tilbehør, så 
bænken på samme tid fremhæver det lokale og markerer 
sammenhængen til den overordnede rute. Med sin place-
ring centralt på de udvalgte sceniske steder, er bænken 
også et element, der nærmest fotografisk viser, at man er 
”ankommet”.

Bænken kan også anvendes i en variant uden skiltning og 
placeres i miljøet omkring attraktionen – både som basal 
funktion (et sted at sidde) og som design (en underspillet 
markering af Vestkystruten).

Skiltene giver gæsterne retning
Wayfindingen opererer med forskellige typer skilte, der 
på samme tid giver en intuitiv sammenhæng til brandet 
og vestkystruten (gennem design) og en funktion (kon-
kret vejvisning og overblik). Skiltene er udformet og di-
mensioneret, så de både kan fungere i byen og i naturen.

Skiltene findes i tre grundlæggende (fleksible) udgaver:

 → Hovedskiltet - det store pegeskilt - placeres på cen-
trale pladser, steder og ankomstpunkter. Det store 
pegeskilt rummer både oversigtskort og retnings-
markører.

 → Pegeskiltet, der angiver retningen til nærliggende 
attraktioner.

 → Rutemarkøren, der binder to punkter på en rute di-
skret sammen. Den bruges især i naturen, hvor der er 
store landskabelige hensyn at tage.

Skiltene placeres i byerne og ved alle udvalgte steder og 
attraktioner og giver både overblik ift. den samlede kyst-
strækning og ift. det helt lokale.

Arkitektur, der fremkalder landskabet
Enkelt og virkningsfuldt skal arkitekturen skabe synlig-
hed og tilgængelighed – og lette adgangen til at opleve 
den vilde og storslåede natur.  Med den rette iscenesæt-
telse - og en strategisk placering - vil de mindre bygvær-
ker ’Læ’ og ’Ly’ invitere til ophold og hjælpe gæsterne til 
at få øje på de steder i landskabet, der skaber helt unikke 
oplevelser. 

Gæstehuset er et lidt større bygværk, som placeres 
i overgangen mellem parkeringspladser langs 
Vestkystruten og det omkringliggende landskab. I 
Gæstehuset kan indtænkes toiletfaciliteter og renovation 
- alt sammen servicefunktioner, som understøtter 
gæstens oplevelse af kysten. 

Endelig spiller Pejlemærkerne en særlige rolle i den 
samlede wayfindingstrategi. Hvor resten af familien er let 
genkendelige og generiske elementer, er Pejlemærkerne 
unikke fra sted til sted. Udtrykket, formgivningen, stør-
relsen og funktionen vil variere alt efter behov og mulig-
heder på den pågældende placering. Pejlemærkerne er 
”værker”, der formidler en særlig stedslig fortælling på en 
skulpturel og landskabelig måde. 

Digitale løsninger understøtter 
wayfindingen
Stort set alle mennesker, der planlægger en rejse, bruger 
digitale medier som en del af forberedelsen. Og mange – 
især yngre rejsende og børnefamilier – bruger apps, når 
de er undervejs.

Derfor udvikler vi parallelt med wayfindingen en digital 
strategi, der skal understøtte den fysiske wayfinding. 
Arbejdet med strategien er ikke afsluttet endnu, men der 
tegner sig tre klare anbefalinger:

 → Der skal etableres et samlende www.vestkysten.dk, 
der møder gæsten før ankomsten.

 → Der skal skabes en app, som guider de besøgende 
under opholdet.
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Danmarks mest ambitiøse  wayfindingprojekt er ved at tage form.

Med afsæt i vores oprindelige ideer og koncepter har vi  sammen med Realdania, 
Dansk Kyst- og Naturturisme og sekretariatet tilpasset projektet op imod den 
virkelighed, som de 11 kommuner skal have wayfindingen til at virke i.

Før som nu er målet, at Vestkystens besøgende skal opdage og undersøge mere af 
den 550 km lange strækning.

Vi står nu med et koncept, som er klar til at blive godkendt, projekteret og testet i 
virkeligheden.

Det vil vi præsentere med afsæt i fire sider af wayfindingen.

1.  De fysiske elementer: Skilte, design og arkitektur.
2.  Det strategiske kernegreb: En scenisk rute, der samler kysten.
3.  Det digitale spor: Website, app og indhold
4.  Vejen til kystens særkender: Vestkystens brand versus det særegne
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DE FYSISKE ELEMENTER
DESIGN & FUNKTION
Vi starter med det, som er mest håndgribeligt - det fysiske udtryk.

Wayfindingen består af mange elementer - skilte, bænke, læ og ly osv. De tjener 
alle sammen nogle formål, som knytter sig til de besøgende.

Med det afsæt deler vi dem op i to kategorier.

ANKOMST OG OPHOLD
De største og mest markante elementer. De placeres på strategiske 
knudepunkter og særligt sceniske steder. Det er elementer, som gæsten gør 
ophold ved - for at nyde udsigten, slappe af, fotografere, søge information og 
inspiration, spise frokost osv.

BEVÆGELSE
De mere diskrete elementer, som hjælper og guider, når gæsten bevæger sig ud i 
landskabet eller rundt i byen. De skal understøtte besøget uden at overtage det.
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Wayfinding på Vestkysten

Ankomst og ophold

Det store pegeskilt er grundstenen i den mere formelle 
wayfinding.

Det er markant i sit udtryk og rummer Vestkystbrandets ”V”.

Det er fleksibelt og kan forsynes med flere informative pegeskilte efter 
behov. Det er med sin kortplade wayfindingens naturlige samlingspunkt 
og infostander. Det store pegeskilt inspirerer og sender gæsten godt 
videre.

Ankomstmarkøren og mødestedet er grundstenene i den mere 
uformelle wayfinding.

Ankomstmarkøren rager op som et markant pejlemærke, der rummer 
Vestkystens ”V”. Den giver gæsten følelsen af at være kommet godt frem.

Mødestedet skaber mere lavmælt de gode rammer for socialt samvær. 
Begge elementer har flere funktioner. Man kan sidde på dem, de binder 
den fysiske wayfinding sammen med den digitale, og de er genkendelige 
og identitetsskabende. 

De største og mest markante elementer placeres på strategiske 
knudepunkter og særligt sceniske steder. Det er elementer, 
som gæsten gør ophold ved - for at nyde udsigten, slappe af, 
fotografere, søge information og inspiration, spise frokost osv.
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Wayfinding på Vestkysten

Pegeskilt - funktioner

PEGESKILT

Et punkt på ruten

Angivelse af retning

Formidle områdets 
attraktioner og seværdigheder Skabe overblik over området

Skal kunne ses på lang 
afstand, så gæsten kan 

orietere sig

Inspirere til at bevæge sig 
op og ned af kysten
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Wayfinding på Vestkysten

Pegeskilt - materiale
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Klinten

Bovbjerg Fyr

Klinten

Bovbjerg Fyr

Udstandset V

3 m

Ø 0,1 m

Pæl i pulverlakeret 
aluminium. 

Direkte print på plade. 
Ikoner monteres som folie, 
så de kan udskiftes

Folder kasse, med 
transparent forside
så man kan se den 
lokale folder.

Tekst printes/silketrykkes 

Landskab og rute præget 
på pladen. Tekst printes/
silketrykkes 

Vinger og folderkase i 
pulverlakeret aluminium

Vestkystruten fører dig derhen, hvor Danmark 

er vild. Her er højt til himlen. Havet, vidderne og 

vinden bringer os i kontakt med naturen. Her 

er plads til at strække øjnene og suge den salte 

luft så langt ned i lungerne, at friheden bliver 

fysisk og kan smages. 

Lønstrup

Løkken

Slettestrand / Thorupstrand

Klitmøller / Vorupør

Thyborøn

Thorsminde

Søndervig

Hvide Sande

Bork Havn / Nymindegab

Henne

Vejers

Blåvand

Fanø

Blokhus

Skagen

Hirtshals / Tversted

Rømø

Højer

Oplev nordkystens klare lys
Det særlige lys og de brede 

sandstrande gør den nordlige del 

af Vestkysten til noget helt særligt. 

Mere end 100 kilometer spektakulær 

sandstrand danner sammen med 

bølgerne, blæsten, skrænterne og 

ikke mindst lyset rammen om danske 

og udenlandske familiers ferie i 

de traditionelle badebyer Løkken, 

Blokhus og Lønstrup. 

Mærk bølgernes vildskab
Langs kysten op mod Jyllands 

skulder møder du både Nationalpark 

Thy’s bakkede og dramariske 

landskab og Vesterhavets vildeste 

bølger. Her kan du prøve kræfter i 

naturen med surf, mountainbike, 

vandring eller østerssafari - og 

du kan nyde godt af fiskeriet og 

havets rige køkken. 

Rå livskraft i klitterne
Her i det vilde og indbydende 

klitlandskab møder du naturens 

rå livskraft. Her kan du genoplade 

batterierne på de vidstrakte 

badestrande og i klitternes læ. På 

en blæsende dag minder bølgernes 

brusen dig om naturens kraft, 

mens en stille solskinsdag åbner 

for fiske- og kajakture eller gå-, 

løbe-, og cykelture med Vesterhavet 

på den ene side og det fejende, 

marehalmsbeklædte landskab og 

fjordene på den anden side. 

Lad din rytme følge 
tidevandet
Vadehavet er ikke uden grund 

UNESCO verdensarv. Det helt unikke 

lavvandede område er med sit rige 

fugleliv og tidevandets skiften et 

stykke natur, som har betydning 

langt ud over Danmarks grænser. 

Samtidig er det et område, hvor 

historiske købstæder og Vestkystens 

største byer vidner om marsklandets 

og fiskeriets særlige rolle i Danmarks 

og grænselandets historie. 
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Wayfinding på Vestkysten:

Kort med flere lag

Kompasrose

Attraktion på 
Vestkystruten

Store attraktioner 
såsom museer 
fremhæves i 3D

Piktogrammer 
relevante for 
gæster

Relevant 
infrastruktur

Angivelse for 
hvor lang tid det 
tager at gå/køre

Maritime
pejlemærker

Havdybde

Fremhævning af 
særlige 
naturtyper Lokalt ”Du er 

her” kort

Signatur-
forklaring

Kort på skilte
Kortene på vores skilte har forskellige 
formål afhængig af skalaen.

Kort over den nære skala med angivelse 
af præcis placering giver et umiddelbart 
overblik over skala, oplevelser og faciliteter 
i nærområdet.

I naturområder kan det som eksempel 
være relevant at få et overblik over en 
vandrerute og i byer er det en effektiv 
hjælp til at genvinde tabt orientering.

Kort over den aktuelle kyststrækning 
sætter din nuværende placering i relation 
til kyststrækningens pallette af oplevelser 
og giver et umiddelbart overblik over 
kyststrækningens udbud af museer, 
naturoplevelser m.m. 
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Vestkystruten fører dig derhen, hvor Danmark 

er vild. Her er højt til himlen. Havet, vidderne og 

vinden bringer os i kontakt med naturen. Her 

er plads til at strække øjnene og suge den salte 

luft så langt ned i lungerne, at friheden bliver 

fysisk og kan smages. 

Lønstrup

Løkken

Slettestrand / Thorupstrand

Klitmøller / Vorupør

Thyborøn

Thorsminde

Søndervig

Hvide Sande

Bork Havn / Nymindegab

Henne

Vejers

Blåvand

Fanø

Blokhus

Skagen

Hirtshals / Tversted

Rømø

Højer

Oplev nordkystens klare lys
Det særlige lys og de brede sandstran-

de gør den nordlige del af Vestkysten 

til noget helt særligt. Mere end 100 

kilometer spektakulær sandstrand 

danner sammen med bølgerne, blæ-

sten, skrænterne og ikke mindst lyset 

rammen om danske og udenlandske 

familiers ferie i de traditionelle bade-

byer Løkken, Blokhus og Lønstrup. 

Mærk bølgernes vildskab
Langs kysten op mod Jyllands 

skulder møder du både National-

park Thy’s bakkede og dramariske 

landskab og Vesterhavets vildeste 

bølger. Her kan du prøve kræfter i 

naturen med surf, mountainbike, 

vandring eller østerssafari - og du 

kan nyde godt af fiskeriet og havets 

rige køkken. 

Rå livskraft i klitterne
Her i det vilde og indbydende 

klitlandskab møder du naturens 

rå livskraft. Her kan du genoplade 

batterierne på de vidstrakte 

badestrande og i klitternes læ. På 

en blæsende dag minder bølgernes 

brusen dig om naturens kraft, 

mens en stille solskinsdag åbner for 

fiske- og kajakture eller gå-, løbe-, og 

cykelture med Vesterhavet på den 

ene side og det fejende, marehalms-

beklædte landskab og fjordene på 

den anden side. 

Lad din rytme følge 
tidevandet
Vadehavet er ikke uden grund 

UNESCO verdensarv. Det helt unikke 

lavvandede område er med sit rige 

fugleliv og tidevandets skiften et 

stykke natur, som har betydning 

langt ud over Danmarks grænser. 

Samtidig er det et område, hvor 

historiske købstæder og Vestkystens 

største byer vidner om marsklandets 

og fiskeriets særlige rolle i Danmarks 

og grænselandets historie. 

Vestkysten
Wayfinding på Vestkysten:

Vestkystens samlende fortællinger

NORD

Oplev nordkystens klare lys
Det særlige lys og de brede sandstrande gør den 
nordlige del af Vestkysten til noget helt særligt. Mere 
end 100 kilometer spektakulær sandstrand danner 
sammen med bølgerne, blæsten, skrænterne og ikke 
mindst lyset rammen om danske og udenlandske 
familiers ferie i de traditionelle badebyer Løkken, 
Blokhus og Lønstrup. Naturens rigdom og kraft er også 
afsættet for flere af kystens attraktioner som Rubjerg 
Knude Fyr og Nordsøens Oceanarium (europas største 
akvarium) - og ikke mindst de mange kunstnere og 
kunsthåndværkere, der har slået sig ned langs kysten.

NORDVEST

Mærk bølgernes vildskab
Langs kysten op mod Jyllands skulder møder du både 
Nationalpark Thy’s bakkede og dramariske landskab 
og Vesterhavets vildeste bølger. Her kan du prøve 
kræfter i naturen med surf, mountainbike, vandring 
eller østerssafari - og du kan nyde godt af fiskeriet og 
havets rige køkken. Men kysten rummer mere end det. 
Du nærmest snubler over bunkere fra 2. verdenskrig 
halvvejs begravet i sandet, og også 1. verdenskrigs 
mange søslag har sat sig særlige spor - især tydeligt i 
Thyborøns mindelund og krigsmuseum.

VESTERHAVET

Rå livskraft i klitterne
Her i det vilde og indbydende klitlandskab møder 
du naturens rå livskraft. Her kan du genoplade 
batterierne på de vidstrakte badestrande og i 
klitternes læ. På en blæsende dag minder bølgernes 
brusen dig om naturens kraft, mens en stille 
solskinsdag åbner for fiske- og kajakture eller gå-, 
løbe-, og cykelture med Vesterhavet på den ene side 
og det fejende, marehalmsbeklædte landskab og 
fjordene på den anden side. Og så er det her, du kan 
opleve museet Tirpitz, der både er et vidnesbyrd om 2. 
verdenskrig og arkitektur i verdensklasse.

VADEHAVET

Lad din rytme følge tidevandet
Vadehavet er ikke uden grund UNESCO verdensarv. 
Det helt unikke lavvandede område er med sit rige 
fugleliv og tidevandets skiften et stykke natur, som 
har betydning langt ud over Danmarks grænser. 
Samtidig er det et område, hvor historiske købstæder 
og Vestkystens største byer vidner om marsklandets og 
fiskeriets særlige rolle i Danmarks og grænselandets 
historie. Længere ude er Vadehavet omkranset af Fanø, 
Rømø og Mandø, der byder på både smukke strande 
og unik natur.

Kortene rummer også et lag, der rækker ud over lokalområdet. Det at samle hele 
vestkysten som brand og strækning er en kernemålsætning for wayfindingen. Derfor 
viser i på den ene side af skiltestanderen et kort over hele kysten - som rummer 
ultrakorte fortællinger om de enkelte delstrækningers særkender og særlige 
attraktioner. Formålet er at inspirere til at tage på opdagelse og at tage på lidt længere 
ture også. De samme fortællinger vil gå igen i det digitale spor
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Det store pegeskilt ved Bovbjerg Fyr
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MARKØRENMØDESTEDET

Wayfinding på Vestkysten

”Ankomstmarkøren” og ”Mødestedet” 

Hvordan skiltefamilien møder andre brands

kommunernes interne, nationalparker, unesco, 

geoparker, naturstyrelsen

To nye bænke på Vestkysten
Vi foreslår to typer af bænke til fremtidens Vestkysten. 
”Markøren” der som en slank og højtragende markør 
fortæller, at gæsten er ankommet til destinationen og 
”Mødestedet”, som et mere lavmælt element der skaber 
de gode rammer for socialt samvær i by og landskab. 
Bænkene kan supplere hinanden, grupperes og skabe 
mindre opholdsmiljøer.
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Ankomstmarkøren
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Wayfinding på Vestkysten

Ankomstmarkør - funktioner og materialer

 1,6 m

punkt retningbænk info udsyn og overblik læ og ly

punkt retningbænk info udsyn og overblik læ og ly

punkt retningbænk info udsyn og overblik læ og ly

punkt retningbænk info udsyn og overblik læ og ly

punkt retningbænk info udsyn og overblik læ og ly

BÆNK
ANKOMSTMARKØR

Et punkt på ruten

Henvisning til 
digitale platforme

Ikonisk, content genererende objekt

Ophold

Ankomstmarkør

Sæde og ryglæn, lameller af egetræ

3,85 m

1,6 m

0,8 m

Ø 0,08 m

 0
,2

7 
m

 0,45 m

 0,45 m

 1 m

Ø 0,06 m

Udstandset bomærke

Nedstanset tekst og logoer
med henvisning til digitale platforme

Pæl i pulverlakeret aluminium. 

Bænken som ankomstmarkør - “Bøjen”
Bænkens skulpturelle silhouette er inspireret af søfartens  bøjer. Som de ”rig-
tige” bøjer fungerer bænken som en markør og som et punkt der er vigtigt 
at navigere  efter. Med sin tyngde i bunden placerer bænken sig solidt på det 
udvalgte sted og den slanke, høje top gør den synlig på afstand. Ligesom bøjen 
på vandet, viser bænken vej som et punkt på ruten. 

Bænkens ikoniske arkitektur gør den relevant som visuelt objekt, bl.a som con-
tent genererende faktor på diverse sociale medier. Ikonet kan fotograferes og 
dokumentere at ”her har jeg været”.

Bænken er lige dele funktion og wayfinding - den fungerer både som et op-
holdsmøbel og som et infopunkt og ankomstmarkør - et genkendeligt design 
som forsikrer den besøgende om, at  nu er du ankommet til den centrale plads 
i en af kystbyerne, det naturskønne udsigtplateau nær kysten eller til muséet, 
fyret eller andre udpegede destinationer.  

På bænkens pæl monteres bomærket og en ring med henvisning til wayfindin-
gens digitale spor. 

ANKOMSTMARKØRENS PRIMÆRE FUNKTIONER
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Wayfinding på Vestkysten

Ankomstmarkør - detaljer

Alternativt materialetvalg i messing eller kobber

Industrielle synlige samlinger

Lyset på bøjens top kan diskret integreres feks i en solcelle

Lys på Ankomstmarkørens top markerer 
ankomsten i mørke perioder og refererer til 
bøjerne på havet.

En ring rundt om bænkens pæl markerer hen-
visningen til den digitale platform

Synlig montering af ryglæn der refererer til den 
maritime industris rå samlinger

#Vestkysten
Hent app’en
Get the App

Hold die App

App Store

225O

270O

SV
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Mødestedet
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Wayfinding på Vestkysten

Mødestedet - funktioner og materialer

2,8 m

2,3 m

0.45

Pæl i pulverlakeret aluminium. 

Sæde, lameller af egetræ

Bænken som samlingspunkt - “Mødestedet”
Bænkens enkle, cirkulære formsprog viderefører designet fra navigationen og 
fra ankomstmarkøren. Cirklen signalerer fællesskab og markerer et mødested 
og har med sin store radius plads til at skabe ophold for flere på en gang. Her 
kan man mødes og sidde i grupper eller bænkens centrale område kan indta-
ges til forskellige formål f.eks. beplantninger mv. 

Det enkle formsprog gør at bænken let tilpasses mange forskellige steder både 
i byer og i naturen. Dens sluttede form gør den retningsløs og den kan derved 
både stå på et gadehjørne, på et torv eller ude i landskabet uden at den skaber 
nye retninger i byrummet. Den præcise geometriske form gør at den let kan 
tilpasses til andet byrumsinventar eller byrumsdesign.

punkt retningbænk info udsyn og overblik læ og ly

BÆNK
”MØDESTEDET”

Et punkt på ruten

Ophold

MØDESTEDETS PRIMÆRE FUNKTIONER

punkt retningbænk info udsyn og overblik læ og ly

Samlingspunkt

punkt retningbænk info udsyn og overblik læ og ly

Byrumstilpasset

punkt retningbænk info udsyn og overblik læ og ly
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Wayfinding på Vestkysten

Bænkene som kompas

Inspiration

Nålen peger mod vest !
Bænkene fungerer som kompas på Vestkystruten. De fire verdenshjørner 
makerer sig i sædet og sørger for at bænken er forankret til det pågældende 
sted. Kompas”nålen” udgøres af et markant skifte i materialet der gør at bæn-
kene altid peger mod vest og mod vestkysten. På den måde kan de bruges til 
at navigere efter de steder hvor kysten ikke er direkte visuelt tilsted. 

Kompasset  tilfører bænkene et legende og elegant design der gør dem helt 
særlige for Vestkysten. Kompasfunktionerne giver bænkene deres særegenhed 
og skaber et design der er specifikt for Vestkystruten. Bænkene forankres til 
kysten og byerne og bænkene kan med kompasfunktionerne fungere som et 
orienteringspunkt, et sted man samles og et sted tager på tur fra.

N

10
20

30

Ø

S

N 10
20

30

Ø

S

Materialitet
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Wayfinding på Vestkysten

Bænkene som kompas

Verdenshjørner under ryglænet 

Langs Vestkysten er der behov for at invitere besøgende ud i naturen og skabe opholdsmuligheder, der understøtter 
oplevelsen

Bomærket peger vest

Bomærket er udstanset i ”flaget” højt på 
Ankomstmarkørens pæl

Kompasnålen

Den cirkulære lammelstruktur på bænkenes sæder er tegnet så  de hver repræsenterer 10 grader. Direkte mod Vest er 
træbrættet udskiftet med en ”kompasnål” i wayfindingens siganturfarve. På kompasnålen findes bomærket og henvis-
ning til digital platform. 

Bænkene fungerer som formidlings- og 
navigationselementer i byen og i naturen. 
Med en øget detaljering i sæde, ryg og 
på masten tilbyder de små bidder af 
information der refererer til brandet og 
til wayfindingen. Disse små historier og 
oplysninger tilfører bænkene et legende 
og nysgerrigt element der gør bænkene 
særegne og tegner en egentlig vestkysten 
bænkserie. 
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Wayfinding på Vestkysten

BÆNK - idékatalog for Ankomstmarkøreren

Ankomstmarkørern kan detaljeres med yderligere information 
eller historier der forankrer den til stedet og som øger wayfin-
dingen i området.  Dette kunne f.eks. være små lokale fortællin-
ger, skiltning til byens bedste solnedgangsspot eller andre loka-
le særpræg og oplevelser.  Ved at indarbejde skiltning i sædets 
kompaslameller kan bænken fungerer som stedets pejlemær-
ke.  Denne detaljering skal foregå i tæt dialog med relevante 
parter, så det understøtter den samlede wayfindingstrategi. 

På bænkens pæl er der indskrevet stedets geolocation der gør 
at den refererer til digital wayfinding og som samtidig placere-
re den på sit helt udvalgte sted.
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Wayfinding på Vestkysten

BÆNK - idékatalog for Mødestedet
Mødestedet har som bænk mulighed for 
at indtænkes til flere formål ud over at 
fungere som opholdsmøbel. Bænkens 
centrale, cirkulære rum kan plantes til 
med lokale plantearter eller den kan 
placeres omkring et eksisterende træ eller 
i eksisterende natur.

Den kan fyldes op med sand og fungere 
som sandkasse, eller den kan placeres 
i forskellige urbane kontekster hvor det 
centrale rum kan ”fyldes” med grej eller 
andre elementer efter behov..

Ankomstmarkøren
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Mødestedet
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Emaljeskilt til 
eksistende
stimarkører

Pegeskilt i byerne Stimarkør med vejvisning  
placeret i landskab

Formidlingsskilt

Bevægelse i by og landskab

Skiltene i denne serie rummer mange af de samme elementer 
som det store pegeskilt - men i mindre skala.

Vestkystbrandets ”V” går igen flere steder, og det samme gør 
farver og materialer.

Som de større pegeskilte, er også disse fleksible og kan rumme 
både vejvisning og formidling.

Fælles for dem alle er, at de diskret betrygger gæsten i at være 
på rette vej.

Når gæsten forlader ankomststedet for at bevæge sig ud - i 
landskabet eller i byen - skruer wayfindingen lidt ned for styrken. 
Her er elementerne mere diskrete. De understøtter besøget uden 
at overtage det.
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Wayfinding på Vestkysten

Pegeskilte i byrummet

Stort pegeskilt med vejvisning Pegeskilt på lygtepæl med vejvisning 

Klinten
Klinten

Bovbjerg FyrBovbjerg Fyr
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Pegeskilte koblet på eksisterende lygtepæle
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Wayfinding på Vestkysten

Stimarkører i landskabet

Stimarkør m. vejvisning og formidingStimarkør m. vejvisningStimarkør

1,2 km

Klinten

Bovbjerg Fyr

Klinten

Bovbjerg Fyr

150 cm

100 cm

Egetræspæl

Egetræspæl

Malet træ Malet træ

Vejvisning i 
pulverlakeret 
aluminium

Formidlingsskilt
i pulverlakeret 
aluminium. Tekst 
printes direkte på.Ring i

pulverlakeret
aluminium 
med tekst
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Emaljeskilt til eksistende stimarkører

100 mm

100 mm

Wayfinding på Vestkysten

Emaljeskilt til eksisterende stimarkører
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Wayfinding på Vestkysten

Formidlingsskilt

Egetræspind

Malet træ 105 cm

Skråstillet formidlingsskilt

LOREM IPSUM
CUS DOLECTO TA /  TUIA EUM QUEA /  RECUME ERIO IN DEL

Tuia eum evelestio earum re 

nus et quae eum uta autUllupis 

evelessit am si ipsanis dit, cus do-

lecto ta Tuia eum evelestio earum 

re nus et quae eum uta aut. Ullu-

pis evelessit am si ipsanis dit, cus 

dolecto ta. Beatem nisqui cullo 

esci de sinullo recume ererepro et 

estinvel erio in es in cum ipiet del. 

Nisqui cullo esci de sinullo recume 

cum ipiet del.

Tuia eum evelestio earum re 

nus et quae eum uta autUllupis 

evelessit am si ipsanis dit, cus do-

lecto ta Tuia eum evelestio earum 

re nus et quae eum uta autUllupis 

evelessit am si ipsanis dit, cus 

dolecto ta. Beatem nisqui cullo 

esci de sinullo recume ererepro et 

estinvel erio in es in cum ipiet del. 

Nisqui cullo esci de sinullo recume 

cum ipiet del.

Tuia eum evelestio earum re 

nus et quae eum uta autUllupis 

evelessit am si ipsanis dit, cus do-

lecto ta Tuia eum evelestio earum 

re nus et quae eum uta autUllupis 

evelessit am si ipsanis dit, cus 

dolecto ta. Beatem nisqui cullo 

esci de sinullo recume ererepro et 

estinvel erio in es in cum ipiet del. 

Nisqui cullo esci de sinullo recume 

cum ipiet del.

På formidlingsskiltet er der mulighed for korte 
fortællinger evt sammen med et foto eller en 
illustrationer. Formålet er at give gæsten vi-

den, der kan understøtte oplevelsen.

UV print på 
aluminiumsplade, 
(dibond plade)



side 28/29

Ankomst & ophold Bevægelse

Wayfinding på Vestkysten

Vestkystens familie

Stort pegeskilt Emaljeskilt til 
eksistende
stimarkører

Stimarkør med 
vejvisning

FormidlingsskiltPege og formidlingsskilt 
evt på eksisterende pæl

Ankomstmarkør Mødested

Ankomst & ophold
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Wayfinding på Vestkysten

Placering af familien

Stor pegeskilt m. kort

Pegeskilt - evt integreret i eksi-
sterende skilte/lygtepæle

Rutemarkør

Formidlingskilt

Markering af bilrute

Ankomstmarkør  og  
stort pegeskilt m. kort

Attraktion

Bænk / mødested

Vandrerute Ankomst
Parkering

Vestkystruten
BILVestkystruten

CYKEL

Vandrerute

Vestkystens udvalgte attraktioner

Byplads
Ankomst

Havn
Ankomst

Vestkystruten
BIL

Ruter i byen

De 18 feriesteder
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EN SCENISK RUTE 
DER SAMLER KYSTEN

Vestkystruten som begreb og som en fysisk manifesteret 
scenisk rute er et absolut kernegreb i wayfindingen.

Potentialet er stort. En række prinsipper og tilgange 
er på plads - men der er også fortsat åbne spørgsmål 
omkring ruten
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Wayfinding på Vestkysten

Vestkysten som ét samlet brand

De 18 feriesteder

Udvalgte seværdigheder/attraktioner på ruten

Udvalgte seværdigheder/attraktioner uden for ruten

Vestkystruten i bil

Ambitionen er at skabe en vestkystrute - med skilte, 
design og arkitektur - som er så unik, at den i sig selv 
skaber en samlende identitet og samtidig er så åbent 
tænkt, at den også kan forstærke de lokale særkender.

Rutens storslåethed, de naturskønne pauser og 
nedslagspunkterne undervejs skal tilsammen være en 
helstøbt attraktion i sig selv. 

Skagen

Lønstrup

Hirtshals/Tversted

Løkken

Blokhus

Klitmøller/Vorupør

Søndervig

Hvide Sande

Henne

Blåvand

Vejers

Fanø

Rømø

Thyborøn

Thorsminde

Slettestrand/Thorupstrand

Bork Havn/Nymindegab

Højer
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Wayfinding på Vestkysten

Principper for udpegning af ruten

 → Tænk helhedsorienteret. Ruten skal fremhæve det bedste 
i jeres område og samtidig hænge sammen som én rute 
på hele kysten.

 → Tænk kystnært. Gæsterne forventer en kystrute. Der skal 
være gode grunde til at bevæge sig for meget på tværs.

 → Tænk scenisk. Vestkystenruten er en garanti for, 
at gæsterne får de bedste og mest storslåede 
naturoplevelser, kysten kan tilbyde, ved at følge ruten.

 → Tænk ikonisk. Ruten må gerne slå et sving for at bringe 
gæsten helt tæt på kystens mest ikoniske seværdigheder.

 → Tænk strategisk. Ruten skal så vidt muligt koble sig på de 
18 stærke feriesteder.

 → Tænk realistisk. Gæsterne skal føle, at de er ”på vej 
fremad”. Ruten skal være uden loops, afstikkere og 
urimelige omveje. 

 → Tænk lokalt. Vi leder ikke efter den hurtigste rute, men 
den smukkeste. Ruten skal gå på veje med offentlig 
adgang. Ikke nødvendigvis asfalterede veje, hvis den 
mest sceniske rute omfatter en grusvej. Der skal dog være 
tilladelse fra alle involverede lodsejere.

 → Tænk bæredygtigt. Ruten skal tage hensyn til det 
omkringliggende miljø og skåne eksempelvis sårbart 
landskab eller sommerhusområder for gennemkørende 
trafik.

Udpegningen af Veskystruten er en balancegang mellem 
en række parametre, der bl.a. handler om attraktionsværdi, 
praktik og realiserbarhed.
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Wayfinding på Vestkysten

Benspænd for ruten
Veskystruten er en stærk ide, der møder opbakning lokalt. Men 
hvis den for alvor skal ”på landkortet” forudsætter det også 
national opbakning.

Udpegningen af Vestkystruten har stort potentiale. Erfa-
ringerne fra sceniske ruter i andre lande er, at de i sig selv 
bliver til attraktioner, og at de fremmer både omfanget og 
kvaliteten af turismen i de områder, hvor de etableres.

Der er altså store lokale gevinster.

Men desværre ligger beslutningskompetencen til at 
skabe Vestkystruten ikke alene lokalt. Trafikmyndigheder 
er skeptiske, de kan ikke give grønt lys inden for den 

nuværende lovgivning, og de må forventes at frygte 
præcedens.

Der findes i dag (udover Margueritrutren) ikke skiltede 
ruter i Danmark, som går på tværs af statsveje, kommunale 
veje og private veje. 

Derfor vil det være nødvendigt at opnå politisk opbakning, 
hvis  Vestkystruten skal manifesteres synligt langs ruten.

Derfor foreslår vi en samlet indsats, der har som formål 
at fremme ideen om en samlet vestkystrute på nationalt 
politisk niveau.

Indsatsen planlægges og eksekveres med Dansk Kyst- 
og Naturturisme i front, ligesom lokale borgmestre og 
politikere gerne vil bidrage.

Afsættet bør være en egentlig strategi for indsatsen - men 
det vil være oplagt at følge to hovedspor:

 → Dialog med markante landdistriktsordførere, er-
hvervsordfører og transportordførere - gerne valgt i 
det jyske. Formålet er at finde fortalere, der har lyst til at 
fremme sagen politisk.

 → PR målrettet både lokale og nationale medier med 
forskellige vinkler på ideen om en vestkystrute - ideen 
i sig selv, udenlandske erfaringer, rutens potentialer, 
digitale kampagner osv.

De to spor er gensidigt forstærkende. PR-sporet skaber 
den synlighed, som politikerne skal bruge - og det politiske 
spor gør sagen mere interessant for medier at beskæftige 
sig med.

Målet er simpelt: Grønt lys til at skilte en rute, der ikke tager 
afsæt i det klassiske vejhierarki, men som går på tværs og 
derved skaber oplevelsesværdi og oplevelsesøkonomi.
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Markering af bil- og cykelrute
Selvom bilruten ikke er mulig at skilte endnu, er designet til 
ruteskiltningen klar. Det samme er designet til et skilt, der kan 
fungere sammen med eksisterende cykelruter.

Bork
Vikingehavn 8 km

Udstandset V

Infoskilt i 
pulverlakeret 
aluminium.

150 cm

100 cm
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Udviklingsplanen for Vestkysten har allerede udpeget 18 stærke ferie-
steder, ligesom naturen er udpeget som Vestkystens hovedattraktio-
ner.

Men det står ikke klart HVILKE naturoplevelser og attraktioner, way-
findingen skal favne.

Udover de kystnære attraktioner, skal wayfindingen også pege på 
attraktioner længere ind i landet, ligesom de åbne vidder skal tænkes 
ind.

Hvis alt ophøjes til en attraktion, der er værd at køre efter, mister way-
findingen troværdighed og værdi.

Derfor skal der vælges.

Men hvordan?

Det er en diskussion, vi ikke er i mål med endnu.

Wayfinding på Vestkysten

Kuratering af Vestkystens attraktioner
Vestkysten er fuld af store og små attraktioner og oplevelser. De 
har alle en større eller mindre værdi - men det er ikke dem alle, 
som skal med i wayfindingen. Wayfinding handler også om at 
vælge, så mangfoldighed ikke ender med ligegyldighed.
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DIGITAL STRATEGI FOR
WAYFINDING FOR VESTKYSTEN
Wayfindinges digitale ben handler først og fremmest om at 
udvikle en digitale strategi i samarbejde med kommunerne.

Der tegner sig allerede nu nogle klare anbefalinger.
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Det er blevet besluttet, at den digitale del af wayfinding-projektet 
skal udmønte sig i en digital strategi for wayfinding, som er afsluttet i 
efteråret 2020. Processen indeholder følgende hovedelementer:

Wayfinding på Vestkysten

Processen

EFTERÅR 2020 
Færdiggørelse af digital strategi

FORÅR 2020 
Deskresearch, interviews og brugertest  

med ni personer(afsluttet)

AUGUST 2020 
Strategiworkshop med
destinationerne og DKNT
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Researchfasen har afdækket en række udfordringer 
som skal løses for at skabe optimal digital wayfinding 
for besøgende på Vestkysten. I overskriftsform er disse 
udfordringer:

Wayfinding på Vestkysten

Syv udfordringer som strategien skal løse

 → Vestkysten opleves ikke som en samlet destination 
i den digitale verden. Den digitale oplevelse er 
fragmenteret og præget af tilfældige lokale og 
kommercielle aktører samt Visit Denmarks sider. 

 → Vestkysten fremstår ikke som en 
kvalitetsdestination. Folk der researcher Vestkysten 
bliver overvældet af sommerhusudlejere, som ofte 
har sider, der fremstår lidt billige og kedelige. De 
spektakulære og overraskende attraktioner dukker først 
op, når folk er mere grundige i deres research. 

 → Særligt de yngre målgrupper har lave forventninger 
til Vestkysten og bliver ofte bekræftet i deres 
fordomme, når de bruger digitale medier. De savner 
indhold, der specifikt henvender sig til dem. 

 → Det er svært at overskue Vestkysten som en 
samlet destination. Folk har brug for at få ”forklaret” 
Vestkysten – de ønsker let forståelige nedslagspunkter, 
som kan fortælle dem, hvilken del af kysten, der er 
interessant for dem.

 → Besøgende på Vestkysten har et ønske om at blive 
inspireret til overraskende aktiviteter. De vil gerne 
ud af sommerhusene, møde de lokale, deltage i 
begivenheder og opleve kultur og natur. Men lige nu 
er der ikke mange digitale redskaber der hjælper dem 
(I dag bruger mange gæster brochurer og aviser til 
dette).

 → Der har været mange digitale projekter på 
Vestkysten – herunder en meget lang række 
apps. De fleste af dem er lukket igen – ikke fordi de 
ikke var relevante eller nyttige, men fordi de ikke 
blev vedligeholdt og opdateret med information. 
Hvis kvaliteten af det digitale indhold for Vestkysten 
(apps, hjemmesider, sociale medier) skal højnes, 
er det nødvendigt at skabe et samarbejde eller en 
organisation, der har evner, motivation og ressourcer 
til at løfte opgaven – også på den lange bane, hvor det 
handler om drift. 

 → Der mangler data og brugbar viden om, hvordan 
besøgende bruger og oplever Vestkysten. Denne 
viden er nødvendig for at tilbyde de rette digitale 
services, men digitale redskaber kan også indgå som et 
vigtigt led i dataindsamling.
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Wayfinding på Vestkysten

Tre klare anbefalinger

På baggrund af den indledende research, kan vi på 
nuværende tidspunkt komme med tre klare anbefalinger 
til digitale tiltag for Vestkysten.

Anbefalingerne er endnu ikke valideret med de 2+(1) desti-
nationer og Dansk Kyst- og Naturturisme. Dette kommer 
til at foregå på workshoppen i august, hvor vi vil diskutere 
1) om anbefalingerne er realistiske og 2) det konkrete ind-
hold af anbefalingerne.

❶
Der skal etableres en Vestkysten.dk webside

❷
Der skal skabes en app (eller mobil webside eller 
en kombination), som hjælper de besøgende 
under opholdet på Vestkysten

❸
Der skal etableres en organisation eller et 
klart defineret samarbejde, som kan løfte de 
to ovenstående opgaver samt øvrige digitale 
opgaver.



side 41/59

Wayfinding på Vestkysten

❶ vestkysten.dk 

Stort set alle mennesker, der planlægger en rejse, 
anvender digitale medier. Hvis man ønsker at skabe 
en fælles identitet for Vestkysten, er det en helt 
grundlæggende forudsætning, at denne identitet også 
findes i digitale medier. Den vigtigste grundpille for 
at nå dette mål er at skabe en fælles webside for hele 
Vestkysten. 

Websiden er primært tiltænkt besøgende i research-
fasen af deres ophold, men den skal også kunne fungere 
under opholdet. Derfor skal den være hundrede procent 
mobiloptimeret og fungere lige godt på en computer og 
en smartphone. Indhold og funktioner vil blive diskuteret 
på workshoppen i august, men på baggrund af interviews 
med destinationerne og brugerundersøgelser, kan vi 
foreløbig pege på følgende idéer:

 → En Vestkysten.dk webside bør fungere som en portal, 
der inspirerer og informerer, men som primært linker 
videre ud til de 2+(1) destinationers websider samt 
lokale og kommercielle aktører. Den skal altså ikke selv 
være en tung indholdsportal, men i højere grad en 
intelligent assistent, der hjælper den besøgende frem 
til den rette information.

 → Brugerundersøgelser viser, at folk typisk har to tilgange 
til research:

 → En kortbaseret tilgang, hvor man anvender et kort til 
at danne sig et overblik over Vestkysten og slår ned 
på interessepunkter. 

 → En tematisk tilgang, hvor man leder efter aktiviteter, 
som er relevante for ens livssituation (kultur, natur, 
børnefamilier, byliv, etc.). 

 → Vestkysten.dk skal rent visuelt brande Vestkysten med 
den nye identitet. Herudover skal den på en visuel 
måde forklare de vigtigste områder og særkender på 
de forskellige dele af Vestkysten (se Wild Atlantic Way 
for inspiration).

 → Brugerundersøgelser viser, at visuelle sider (som 
VisitDenmarks sider) fungerer virkelig godt til at 
inspirere brugerne. Vestkysten.dk bør også i høj grad 
anvende billeder og videoer. 

 → Vestkysten.dk bør indeholde den samlede bil- 
og cykelrute fra nord til syd. Det er dog ikke nok 
bare at vise ruten, man er nødt til at tænke den 
ind i, hvordan de besøgende faktisk anvender 
ruten. Brugerundersøgelserne viser f.eks. at folk 
egentlig ikke er interesseret i selve ruten, men mere 
interessepunkterne på vejen af ruten. Det er nok også 
de færreste, der vil tage hele ruten, og derfor bør 
Vestkysten.dk indeholde forslag til kortere ruter og 
”loops”, som man kan begive sig ud på selvom man 
måske bor i et sommerhus. Endelig bør ruter være 
tænkt til biler, cykler såvel som vandrere, som alle har 
ret forskellige behov.

 → Vestkysten.dk bør indeholde links til alle relevante 
sociale medier. Ikke bare de officielle Facebook- og 
Instagram-profiler men også links til lokale grupper 
og event-sider, som faktisk anvendes i ret stor stil af 
turister, når de rejser. 

 → Som nævnt får mange brugere en negativ oplevelse 
af Vestkysten via sommerhusudlejernes websider. 
Man kunne derfor overveje at lade Vestkysten.dk 
indeholde særligt smukke og attraktive sommerhuse, 
som fremhæves for at brande Vestkysten som en 
kvalitetsdestination. 
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❷ En app 

Brugerundersøgelserne viste, at de yngre samt 
børnefamilierne var flittige brugere af mobile apps og 
websider, når de rejser. De ældre er mere tilbøjelige til at 
printe deres digitale research ud på selve rejsen. 

Det er de færreste brugere, der forventer en app for Vest-
kysten, men alle nævner, at de ville blive positivt overra-
skede, hvis en sådan fandtes og havde relevant indhold og 
funktionalitet.

En app er altså ikke en streng nødvendighed, men ville 
ikke desto mindre kunne spille en væsentlig rolle i at bran-
de Vestkysten, som en sammenhængende kvalitetsdesti-
nation.

Indhold og funktioner vil blive diskuteret på workshoppen 
i august, men på baggrund af interviews med destinati-
onerne og brugerundersøgelser, kan vi foreløbig pege på 
følgende idéer:

 → Den helt centrale og mest populære funktion (i bruge-
rundersøgelsen) er en intelligent anbefalingsmekanis-
me, der anbefaler attraktioner og aktiviteter baseret på 

faktorer som lokation, interesser, demografi og vejr. 

 → Besøgende har et udtrykt ønske om at komme ud og 
møde lokale og deltage i unikke begivenheder. En app 
for Vestkysten bør kunne understøtte dette behov.

 → Brugerundersøgelserne viste, at besøgende godt kun-
ne være interesseret i en digital rabatkortordning i stil 
med Copenhagen Card. Det er naturligvis primært 
interessant for de kulturinteresserede og for folk med et 
strammere budget. Men folk kan lide idéen både fordi 
de kan spare penge og fordi de bliver inspireret til at 
gøre ting, de ellers ikke ville gøre.

 → Ruteangivelser ville egne sig godt til en mobilapp, som 
man netop har med i bilen, på cyklen eller vandreturen. 
Som nævnt tidligere er folk ikke interesserede i selve 
ruten, men derimod interessepunkterne på vejen. Des-
uden er rejseform, interesse og familieforhold stærkt 
afgørende for, om man er interesseret i bil, cykel eller 
vandreruter. 

 → Mange besøgende (men ikke alle) er interesseret i unik-
ke lokale historier, når de besøger Vestkysten. App’en 
kunne derfor indeholde lokationsbaserede lokale histo-
rier, som aktiveres, når man befinder sig på en bestemt 
lokation. Det kunne evt. tænkes sammen med de fysi-
ske bænke, der markerer interessepunkter, således at 
folk kan tage et hvil på en bænk samtidig med, at de 

hører eller læser om den unikke historie for netop dette 
sted. 

 → I brugerundersøgelserne blev folk spurgt om de ville 
være villige til at blive tracket og interviewet om deres 
besøg på Vestkysten via app’en for at indsamle vær-
difulde real-time data om besøgende på Vestkysten. 
Der var naturligvis brugere der blankt afviste dette, 
men faktisk var over halvdelen af de otte interviewede 
brugere positive over for idéen – særligt hvis de fik en 
eller anden form for belønning (eksempelvis et gratis 
rabatkort). En sådan dataindsamlingsfunktionalitet bør 
derfor kraftigt overvejes og vil blive diskuteret på works-
hoppen i august. 

Det kan ikke anbefales at bygge en app, der fra starten 
indeholder alle disse funktioner. Der bør startes med et 
såkaldt Minimum Viable Product (MVP) – altså en app, som 
indeholder mindst mulig funktionalitet, men som stadig 
er relevant nok til at skabe downloads og tilbagevendende 
brug. På baggrund af MVP’et kan man så over årene udvi-
de med yderlige indhold og funktionalitet. 

På workshoppen i august vil det blive diskuteret, hvad et 
sådant MVP kunne indeholde.
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❸ Etablering af digital organisation

En professionel digital tilstedeværelse for Vestkysten kræver et 
organisatorisk set-up, som kan håndtere webside, sociale medier og en 
eventuel app. En sådan organisation skal kunne handle autonomt og 
tilstrækkelig agilt til at kunne følge hastigheden på digitale og sociale 
medier. 

Frivilligheds- 
korps

KOMMUNE
1

Frivilligheds- 
korps

KOMMUNE
2

Frivilligheds- 
korps

KOMMUNE
3

Frivilligheds- 
korps

KOMMUNE
4-11

3 inkubatorer 
fra de tre 

destinationsselskaber
skal facilitere 

processeen med  
de lokale

Destination
Vadehavet

Destination 
Vesterhavet

Destination
Den Nordjyske 

Vestkyst

INKUBATORENS OPGAVE
 → Skabe en ramme for det 

lokale engagement.

 → Opsøge og igangsætte det 
lokale frivillige engagement.

 → Være synlige ”go-to”-
personer for lokale frivillige.

 → Bidrage med praktik, 
infrastruktur og ressourcer.

 → Give inspiration og ideer til 
lokale ildsjæle.

 → Videndele og give 
inspiration på tværs af de 11 
kommuner.

DE LOKALES OPGAVE
 → Udvikle lokale involverende 

turismetiltag – fra identifika-
tion af små og store attrak-
tioner til begivenheder eller 
kulturmøder.

 → Være synlige værter 

 → Være proaktivt drivende på 
de besluttede turismetiltag

 → Samarbejde med lokalt 
erhvervsliv om evt. 
kommercielle muligheder 
eller samarbejder.

 → Invitere andre lokale kræfter 
med i samarbejdet.

Opgaven med at etablere møder med lokale og skabe unikke begivenheder 
finde og formidle de ultralokale fortællinger, attraktioner og aktiviteter 
kan med fordel løses i samarbejde med lokale kræfter - frivillige såvel som 
kommercielle.

Organisationen skal være forankret i de enkelte desti-
nationsselskaber. Og endelig skal organisationen så vidt 
muligt være baseret på en incitamentstruktur, hvor øget 
engagement hos brugere og udvikling af innovative løs-
ninger ikke betragtes som en udgift, men som et plus. 

Det kræver, at destinationsselskaberne og det samlede 
partnerskab for Vestkysten er villige til at afgive en grad af 
kontrol til en organisation, som på den ene side kan agere 
autonomt og på den anden side arbejder for alle aktørers 
fælles interesser. 

Hvordan en sådan organisation skal opbygges vil blive et 
centralt spørgsmål på workshoppen i august og i den ef-
terfølgende strategiudvikling.
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Foreløbige spørgsmål, idéer og retninger

Nedenfor præsenteres en række spørgsmål, idéer og tan-
ker, som er relevante, men som skal diskuteres på works-
hoppen i august, før de kan blive til klare anbefalinger. 

 → Identitetsafklaring: Brugerundersøgelserne har vist, at 
den eksisterende digitale kommunikation i høj grad 
henvender sig til ældre og børnefamilier. De unge føler 
sig langt hen ad vejen overset. Det bør diskuteres om 
dette er hensigtsmæssigt, og i det hele taget bør der 
lægges en klarere linje for Vestkystens digitale identitet 
og målgrupper. 

 → Der bør arbejdes med søgemaskineoptimering af de 
digitale initiativer. Når man lancerer en webside og en 
app, vil det være nødvendigt både at arbejde med or-
ganisk og betalt tilstedeværelse i søgemaskiner. 

 → Brugerundersøgelserne viste, at Google Maps blev an-
vendt af næsten alle potentielle besøgende til research 
af Vestkysten. Det bør diskuteres, hvordan Google Maps 
i højere grad kan anvendes til at højne indtrykket af 
Vestkysten.

 → Der er et behov for at øge den samlede kvalitet af den 
digitale tilstedeværelse på Vestkysten – også blandt 
private og lokale aktører, som ikke er en del af Partner-
skabet for Vestkystturisme. Herudover er der et behov 
for, at den nye Vestkysten-identitet kommer i spil hos 
private og lokale aktører. Og endelig kan der opnås 

resultater i forhold til SEO, hvis aktører i stigende grad 
begynder at linke til hinanden og anbefale hinandens 
aktiviteter og produkter. Der bør derfor etableres en 
organisatorisk enhed – en form for digitalt Vestkyst-po-
liti, eller måske snarere en digital landbetjent, som kan 
bidrage til at rydde op i dårlige løsninger, men som 
også kan komme med gode råd til forbedringer og øge 
samarbejdet mellem aktører. 

 → Det bør helt specifikt diskuteres om sommerhusudle-
jerne kan inddrages i en modernisering og forbedring 
af deres websider. Der skal arbejdes på en løsning, hvor 
et besøg på sommerhusudlejernes websider inspirerer 
og ikke demotiverer de potentielle besøgende. 

 → Hvis Vestkysten skal føles som en samlet destination 
skal man også kunne møde Vestkysten som et brand 
på sociale medier. Det betyder både, at folk skal bruge 
Vestkysten hashtags, når de deler på sociale medier, 
og at Vestkysten helt konkret skal være til stede på de 
SoMe-platforme, som er relevante i forhold til målgrup-
pen. Der bør derfor laves en strategi for tilstedeværelse 
på sociale medier. Og som en del af denne strategi skal 
der etableres en tilstedeværelse på de vigtigste platfor-
me. 

 → Den eksisterende Vestkystruten.dk er et virkelig godt 
koncept, som indeholder meget af den information, 
man har brug for, hvis man vil cykle på Vestkysten. Når 

man dykker dybere ned i siden, og hvis man faktisk 
forsøger at planlægge en cykelferie på Vestkystruten.
dk, vil man dog opdage, at siden har grundlæggende 
problemer, som tyder på, at den ikke bliver tilstrække-
ligt opdateret, og at den ikke for alvor har inddraget 
brugerne i udviklingsprocessen. Vestkystruten er helt 
central i forhold til wayfinding på Vestkysten og bør 
derfor forbedres på blandt andre følgende områder: 

 → Siden bør brugertestes på forskellige typer af cykli-
ster, der faktisk planlægger en cykelferie/tur.

 → Siden bør optimeres med fokus på at gøre den til et 
nyttigt redskab – herunder mobil optimering.

 → Indholdet på siden bør kunne syndikeres, så lokale 
aktører kan ”embedde” ruter på deres egne websi-
der.

 → En bedre forståelse af gæsterne og deres oplevelse og 
brug af Vestkysten vil skabe grundlaget for en langt 
mere professionel tilgang til den digitale tilstedeværel-
se - både hos destinationsselskaberne og hos lokale og 
private aktører. Det bør derfor diskuteres, hvordan man 
med etnografiske undersøgelser og/eller data fra en 
eventuel app, kan øge vidensniveauet.
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VEJEN TIL VESTKYSTENS 
SÆRKENDER
Wayfindingen og wayfindingens identitet skal spille sammen med de mange 
lokale attraktioner og særkender, som Vestkysten byder på i rigt mål.

Det betyder blandt andet, at wayfindingen ikke skal ”støje” og overdøve det 
lokale - som jo ofte er den egentlige attraktion.

Derfor er der klare grænser for, hvor wayfindingens design er i brug, og hvor 
den ikke er i brug. Og mulighed for, at sætte lokalt særpræg i spil sammen med 
Vestkyst-identiteten.

På et mere strategisk niveau - tiltænkt en senere etape - rummer wayfindingen 
nogle mere omfattende og markante nedslag.

Der er tale om større arkitektoniske pejleværker og og variationer af mindre 
opholdssteder, der skærmer mod kystens klima.
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Stort pegeskilt ved ankomstpunkter 
knyttet til Vestkystruten

Byport / AnkomstskiltPege og formidlingsskilt 
evt på eksisterende pæl

Cykelrute-markør Emaljeskilt til eksistende
stimarkører

Bilrute-markør Stimarkør med vejvisning 
og formidling

Formidlingsskilt

Vestkyst identitet Attraktionens / feriestedets særegne  
identitet + eget skiltedesign

Kombineret Vestkyst og særegen identitet
 for attraktion / feriested

Bl.a. følgende vises der vej til i Vestkyst-identitet** Supplerende skilte i stedets egen identitet *Steder der ikke skiltes til

Museer Byport Lægehuset

Seværdigheder Gadenavne Rådhuset

Naturperler Ordensregler/ code of conduct

Kulturperler Toiletskilte o.a. piktogrammer

Område med beværtninger Signaturfarve på galger til trafiktavler

Kollektiv trafik Formidling

*Disse er irrelevante for gæsten og allerede kendt af byens borgere. De fremgår dog på oversigtskort.
** For alle gælder, at der vises vej i Vestkystidentitet. De enkelte attraktioner m.v. skilter selv i deres egen identitet. 

Bork
Vikingehavn 8 km

Formidlingsskilt

Wayfinding på Vestkysten

Grænsen mellem Vestkystens Wayfinding  
og stedets særegne identitet
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Wayfinding på Vestkysten

Eksempel på kobling mellem vestkyst-identitet  
og Nationalpark Vadehavet
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understøtte og invitere ud i landskabet
(naturbeskyttelse via naturbenyttelse)

ophold for en familie 
(ca. fem personer)

afskærme

være et punkt i landskabet
vejvisning, en del af skilte-familienInformere om Veskkysten 

overordnet og beskrive de 
nærliggende attraktioner

et pausested på ruten
(vandre, cykel- og bilrute)

nyt udsigtspunkt eller 
understøtte eksisterende

LY

Funktion og oplevelsesværdi
Langs Vestkysten er der behov for at invitere besøgende ud i naturen og skabe op-
holdsmuligheder, der understøtter oplevelsen af stederne og naturen. Opholdsmu-
ligheder som øger tilgængeligheden i og til landskabet, og som en del af den 
samlede wayfinding skaber bedre opmærksomhed, fremkommelighed og oplevel-
sesværdi i og omkring naturen. Miljøet og klimaet ved Vestkysten er barskt, og for at 
imødekomme dette, er det vigtigt at skabe læ, ly og udsyn i landskabet, der giver de 
bedste betingelser for oplevelsen af stedet. 

Opholdsmulighederne kan kombineres med støttefunktioner, der giver besøgende 
mulighed for at tage en pause, opleve stedets særegne natur, overnatte, rumme 
toiletfaciliteter, indeholde grejbank og andre emner, der understøtter den gode 
oplevelse i og af naturen. 

Vi kalder opholdsmulighederne for Læ, Ly og Gæstehus og de repræsenterer hver 
forskellige funktioner, størrelser og placeringer.

Design og arkitektur:
Det er vigtigt, at der skabes en tydelig visuel sammenhæng på tværs af hele skil-
tefamilien, så de nye små bygværker indgår i den samlede wayfindingfortælling. 
Inspirationen til søfarten og navigationen, som er gennemgående for hele wayfin-
dingprojektet, er derfor afgørende for Lyets arkitektur og skulpturelle værdi. Arkitek-
turen for Læ, Ly og Lillehus skal materiale- og designmæssigt hænge sammen med 
skilte- og objektfamilien for at understøtte wayfindingen på stederne. Samtidig skal 
de have en skulpturel værdi, der tiltrækker besøgende og som gør dem til selvstæn-
dige attraktioner i landskabet. Brugen af træ og pulverlakeret aluminium i signatur-
farver udgør en væsentlig del af konstruktionen og beklædningen. 

Eksempler på lignende bygværker
Formidling, wayfinding og forskellige programmer kombineres til små arkitektoni-
ske værker, der leder besøgende ud i naturen. Værkerne har en skulpturel værdi, der 
øger nysgerrigheden og oplevelsen af stedet. Deres skulpturelle værdi gør dem til 
attraktioner i sig selv, samtidig med at de løser praktiske funktioner og understøtter 
landskabet, de er placeret i, samtidig med at de giver en helt særlig rumlig og san-
selig oplevelse for besøgende.

Referencer

Primære funktioner

Wayfinding på Vestkysten

Attraktioner, der understøtter og forstærker det 
omkringliggende landskab

LÆ, LY OG 
GÆSTEHUS
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Vestkystruten
CYKEL

Vestkystruten
BILER

Ankomst
p.plads

LY - M
LY - S

LY - L

Vestkystruten
CYKEL

Vestkystruten
BILER

Ankomst
p.plads

LY - M
LY - S

LY - L

Vestkystruten
CYKEL

Vestkystruten
BILER

Ankomst
p.plads

LY - M
LY - S

LY - L

sårbare landskaber kulturlandskaber

større bygværksmåt 
bygværk

Wayfinding på Vestkysten

Læ, Ly og Gæstehus

Small - Funktioner

- afskærmet ophold på udvalgte sceniske udsigts-
steder. 

Medium - Funktioner

- afskærmet ophold
- udsigtspunkt
- multimøbel til leg og opdagelse
- information om Vestkysten og lokalområdet

Mulige integrerede funktioner

- opbevaring til skole (udflugter)
- opbevaring til surfudstyr el. andet
- varmtvandsbruser
- redskaber til cykelreperationer - ”grejbank”
- shelters (overnatning)

Large - Funktioner

- afskræmet ophold
- udsigtspunkt
- multimøbel til leg og opdagelse
- infocenter om Vestkysten og lokalområdet

Mulige integrerede funktioner

- renovation 
- toliet

Fælles for de tre bygværker

Vi foreslår tre størrelser af Læ, Ly og Lillehus, placeret stra-
tegisk efter deres størrelse og funktion. 

Fælles, uafhængigt af størrelse, tilbyder bygværkerne af-
skærmet ophold – det er deres grundfunktion. De funge-
rer alle som pausesteder langs Vestkystens ruter og stier 
– små som store. 

De tre forskellige størrelser afspejler de meget forskellige 
funktionelle behov der kan være, hvis man til fods bevæ-
ger sig langs små trådte stier nær Vesterhavet, eller hvis 
man som bilist kører på Vestkystruten og ankommer til 
en kystnær parkeringsplads. 

Læ
Det mindste og mest simple byværk er ”Læet”. Læet 
placeres i tilknytning til de små trådte stier tættest på 
Vesterhavet. Naturen her er typisk den mest sårbare. 
Læ må derfor støje mindst muligt i landskabet, men må 
samtidig, i sin udforming og materialeholdning, gøre den 
gående eller cyklende trygge i, at de fortsat færdes på ret-
te sti eller vej. Læet kan være en simpel vindafskærmning, 
der giver gode opholdsmuligheder også i stærk blæst.

Ly
Lyet vil stå mindre kystnært og i tilknytning til større 
stisytemer som f.eks. Vestkystruten for cykler. Lyet tilbyder 
– foruden vindafskærming – også et overdækket opholds-
område, hvor Vestkystens gæster kan søge ly, når vejret er 
værst. 

Ly skal give anledning til en ny måde at opleve naturen 
på. Derfor er det oplagt at indtænke elementer ind, som 
giver anledning til leg og som pirrer nysgerrigheden. En 
af de bedste måder at opleve naturen på ny er, bogstave-
ligt talt, ved at skifte perspektiv. Derfor skal man kunne 
komme op på Lyet og betragte omgivelser med et nyt 
overblik. 

Gæstehuset
Gæstehuset er placeret i overgangen mellem 
parkeringspladser langs Vestkystruten og det 
omkringliggende landskab. I Gæstehuset vil der oplagt 
kunne indtænkes toiletfaciliteter og renovation, her hvor 
tilkørselsforhold er bedst. 

Men Gæstehuset skal som sine mindre brødre, Læ og Ly, 
også give anledning til at gå på opdagelses i, eller blive 
informeret om, Vestkysten attraktioner og landskaber.

LÆ LY GÆSTEHUS
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Wayfinding på Vestkysten

Unikke og stedslige oplevelser

Pejlemærkerne er unikke
Pejlemærkerne spiller en særlige rolle i den samlede 
wayfindingstrategi. Hvor resten af skiltefamilien er let 
genkendelige og generiske elementer, er Pejlemærkerne 
unikke fra sted til sted. Udtrykket, formgivning, størrelsen 
og funktionen vil variere alt efter behovet og mulighe-
derne på den pågældende placering. Pejlemærkerne er 
”værker”, der formidler en særlig stedslig fortælling på en 
skulpturel, landskabelig måde. 

Pejlemærkerne som en del af det samlede 
wayfindingprojekt
Pejlemærkerne skal indgå i det samlede wayfindingpro-
jekt, ved at skiltning og ankomstmarkører leder direkte 
hen til pejlemærkerne og de derved fortsætter bevægel-
serne og oplevelsen af stederne i sammenhæng. Way-
finding og pejlemærke skal på den måde understøtte 
hinanden og skabe synergi, der tilgodeser oplevelsen af 
Vestkysten som en samlet destination

Udpegning af Pejlemærkernes placering 
Strategien for udpegning og formidling af stedsspecifik-
ke oplevelser har som mål at skabe bedre adgang til, og 
viden om, både eksisterende og nye lokale attraktioner. 
Store som små. Kendte som ukendte. Strategien skal kon-
kret føre til, at nye destinationer opstår i både byerne og 
de åbne landområder.

Udpegningen af det lokalt særegne er kompleks. Det 
særligt interessante kan spænde fra store åbne land-
skaber, der med særlig vegetation eller dyreliv er unikke 
for Vestkysten til små lokale kulturmiljøer som fx. gamle 
fiskehytter på havnen.

Der er allerede i dag stor viden om, hvilke særlige kvali-
teter hver kommune, by og landområde har. Den lokale 
viden er derfor en afgørende del af udpegningen og skal 
ske i tæt samarbejde mellem kommuner, fonde og andre 
aktører på Vestkysten og kan med fordel danne udgangs-
punkt for en arkitektkonkurrence. 

Pejlemærkerne skal understøtte 
oplevelsen på stedet, både sanse-
ligt og funktionelt

Pejlemærkerne indgår i Way�n-
ding Vestkysten i farve, materiale-
valg og geometri

Pejlemærkerne står som markante 
elementer i landskabet. Vinklet i 
det bugtede landskab, tårner op 
på �aden. Kontraster

Pejlemærkerne skal understøtte 
oplevelsen på stedet, både sanse-
ligt og funktionelt

Pejlemærkerne indgår i Way�n-
ding Vestkysten i farve, materiale-
valg og geometri

Pejlemærkerne står som markante 
elementer i landskabet. Vinklet i 
det bugtede landskab, tårner op 
på �aden. Kontraster

Pejlemærkerne skal understøtte 
oplevelsen på stedet, både sanse-
ligt og funktionelt

Pejlemærkerne indgår i Way�n-
ding Vestkysten i farve, materiale-
valg og geometri

Pejlemærkerne står som markante 
elementer i landskabet. Vinklet i 
det bugtede landskab, tårner op 
på �aden. Kontraster

Pejlemærkerne skal understøtte 
oplevelsen på stedet, både sanse-
ligt og funktionelt

Pejlemærkerne indgår i Way�n-
ding Vestkysten i farve, materiale-
valg og geometri

Pejlemærkerne står som markante 
elementer i landskabet. Vinklet i 
det bugtede landskab, tårner op 
på �aden. Kontraster

Pejlemærkerne skal un-
derstøtte oplevelsen på 
stedet, både sanseligt og 
funktionelt.

Wayfindingens skilte 
og design skal lede den 
besøgende ud mod de nye 
attraktioner på Vestkysten

Pejlemærkerne kan være  
markante og kontrastfulde 
objekter i landskabet og 
kan bruges som vejvisere

Pejlemærkerne kan i sår-
bare landskaber samtæn-
kes nænsomt med eks. 
terræn.

Diagrammet viser principiel placering og for-
deling af Pejlemærkerne

Pejlemærkerne bliver wayfindingens markante nedslagTre principper for udpegning
Særligt udvalgte stedsspecifikke attraktioner udpeges 
efter tre bærende principper:

 → At området er kendetegnet ved en unik natur- eller 
kulturoplevelse.

 → At området kan være med til at styrke kendskabet til, 
og fortællingen om, Vestkysten

 → At stedet er et knudepunkt, der kan nås i bil, og som 
giver gæsterne et naturligt afsæt for at gå på opda-
gelse i området.

 → At områdets særlige karakter skal kunne formidles 
gennem pejlemærket.

Nogle af stederne er i forvejen kendte attraktioner – ek-
sempelvis Bovbjerg Fyr. Fyret fungerer i forvejen som 
pejlemærke og opsætning af endnu et, vil blot støje mere 
end understøtte den samlede oplevelse ved Bovbjerg Fyr. 
I de tilfælde hvor den fysiske attraktion findes i forvejen, 
markerer vi ankomsten med bænk-markøren, og vi for-
bedrer markeringen af ruterne og den konkrete skiltning 
på stedet. 

Andre steder er unikke uden at være markeret i landska-
bet. Det kan eksempelvis være naturområdet ved Harbo-
øre Tange. Her vil Pejlemærket kunne iscenesætte stedets 
og områdets identitet ved at skabe en ny fysisk destinati-
on.

Med udgangspunkt i kernefortællingen
Pejlemærkerne skal tage udgangspunkt i kernefortæl-
lingen for Vestkysten og understreger mødet med lokal 
kultur og autencitet. Fortællingen om livet ved kysten, om 
uendeligheden, om havet og himlen, horisonten og de 
sanselige oplevelser. Pejlemærkerne skal understege be-
vægelserne, vandet, sandet, de store vidder og det nære. 
Utæmmet natur, ro, eftertænksomhed og vilde ideer og 
drømme der vokser. Langt fra alt og tæt på det der bety-
der mest. 
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Wayfinding på Vestkysten

Pejlemærkernes arkitektur

Referencer

Arkitektur og design
Pejlemærkernes arkitektur skal være stedsspecifik og forskellige fra hinanden. 
Det er vigtigt at de indpasser sig i lokale miljøer og at de samtidig har en for-
midlende arkitektonisk værdi. De er værker i byen og på landet og skal sam-
tænke landskab og arkitektur. De skal have en skulpturel værdi der gør dem til 
attraktioner.

Pejlemærkerne skal samtænkes med det samlede wayfindingprojekt og skal 
gerne indeholde skiltning eller elementer der refererer til den rødbrune signa-
turfarve, så der er genkendelighed på tværs af hele vestkysten. Lisgeså kan det 
være muligt at indtænke bomærket i eller omkring pejlemærket. 

Funktion
Udover at være markante vartegn for de områder og byer, der ligger tæt på, vil 
pejlemærkerne også have en funktion. Det kan være et fugletårn, en bro ud i 
fjorden, en trappe op i klitten eller et udsigtsplateau på en bakkekam.
Endelig skal pejlemærkerne tilpasse sig landskabet og udformes, så de på 
samme tid skaber kontrast og understøtter stedets lokale særegenhed. Der-
med kan pejlemærkerne på samme tid vise vej, give unik adgang til en naturo-
plevelse og beskytte naturen imod, at de besøgende går andre steder hen end 
der, hvor det er ønsket.

Et fyrtårn
Pejlemærkerne skal kunne ses – også på afstand. Præcis som eksisterende 
fyrtårne skal pejlemærkerne være markante i enten højden, bredden eller for-
men. Ligesom fyrtårnene leder skibe mod land, leder pejlemærkerne kørende, 
cyklende og gående gæster frem mod særligt udvalgte steder i landskabet.

 
Proces og perspektiv
Det konkrete design for Pejlemærkerne ligger år ude i fremtiden. Første skridt 
mod etablering er en fælles kortlægning og prioritering af attraktioner langs 
hele Vestkysten. Sidenhen kan man forestille sig fremtidige arkitektkonkurren-
cer om pejlemærkerne. Udpegning af placering og formidlingspotentiale skal i 
tæt dialog mellem interessante parter, fonde og kommuner.

Pejlemærkernes arkitektoniske udtryk skal finde sin inspiration 
i kernefortællingen og tage udgangspunkt i Vestkystens mange 
fortællinger. Pejlemærkernes arkitektur er derfor stedsspecifik 
og indgår ikke som et designelement i den samlede skilte- og 
objektfamilie.
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INSPIRATIONSKILDERNE
Wayfindingen på Vestkysten finder inspiraton i lignende projekter 
i andre lande.

Der en klar inspiration fra naturkraften og tilgangen ved den irske 
Wild Atlantic Way og wayfindingens langs den jyske vestkyst.

Der er desuden også hentet inspiration i Norge, hvor 18 nationale 
turistveje har påvirket turisterhvervene positivt.

Designmæssigt tager wayfindingen afsæt i et maritimt 
udtryk, ligesom der er sikret klar sammenhæng til Vestkystens 
eksisterende designmanual.

Materialemæssigt handler meget om holdbarhed i et barskt miljø 
og om farber og materialer, der passer ind i det eksisterende. 
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Wayfinding på Vestkysten

I Norge og Irland er ruten et nationalt 
anliggende, og skiltningen er indarbejdet i 
de nationale afmærkningsregler 

 → Ruterne i Norge og Irland er prioriteret nati-
onalt ud fra politisk ønske om øget turisme.

 → Skiltning i både Norge og Irland er er im-
plementeret i den nationale lovgivning og 
ruterne er således skiltet med eget brand 
langs hele ruten 

 → Langs den mest succesfulde nationale 
turistvej i Norge, strækningen fra Gryllefjord 
og Botnham, vurderes det, at de turisme-
relaterede erhverv har firedoblet deres 
værdiskabelse. 

 → Langs den sceniske kyststrækning i Irland, 
Wild Atlantic Way, er der også positive 
erfaringer - her vurderes det, at ruten har 
tiltrukket én million ekstra turister årligt til 
det vestlige Irland.

 → Erfaringerne fra Norges 18 nationale turist-
veje er, at der er potentiale for positiv egns-
udvikling i halen på den positive økonomi-
ske udvikling. Et norsk studie vurderer det 
som sandsynligt, at turistvejene også har 
ført til øget bosætning. 

I Norge er der udpeget 18 sceniske natio-
nale turistveje, der bringer de besøgende 
tæt på naturen, gennem smukke landska-
ber og forbi storslået arkitektur, udsigt-
platforme og usædvanlige rasteplaser.

Nasjonale turistveger, Norge Wild Atlantic Way, Irland
I Irland er der udpeget en scenisk rute 
langs den irske vestkyst - Wild Atlantic 
Way. Ligesom i Norge, bringer den de 
besøgende tættere på naturen og den 
storslåede vildskab.

Udpegning og skiltning af 
sceniske ruter skaber værdi  
- både lokalt og nationalt:
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Inspiration udefra

Skiltning på Wild Atlanctic Way
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Inspiration udefra

Skiltning på Nasjonale tursitveger



side 56/59

Wayfinding på Vestkysten

Maritim inspiration i Vestkystens wayfinding
Havet er nærværende overalt på Vestkysten. Det kan 
ses,  lugtes, smages, mærkes og høres. Det er bærende 
for økonomien, kulturen og historien. Fyrtårne, båker 
og bøjer har i århundreder været pejlemærker for de 
søfarende på havet. 

FUNKTION ATTRAKTION
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Wayfinding på Vestkysten

Afsæt i Vestkystens designmanual
Wayfinding på Vestkysten

Afsæt i Vestkystens designmanual

Det fælles brand er blandt andet skabt ud fra et ønske om at øge 
Vestkystturismen og sætte kysten på verdenskortet.

Et afgørende element i det nye brand er de vestjyske sømærker, 
der har givet inspiration til logo og bomærke.

Bomærket fungerer som et gennemgående identifikationsmærke  
i Vestkystens wayfinding-koncept.

Vi tager naturligvis afsæt i Vestkystens designmanual i vores valg 
af fonte og farver. Skilte og andet materiale vil altsammen blive sat 
med fonten Montserrat.

Som primær farve har vi valgt den rødbrune farve som 
gennemgående tema i wayfindingfamilien. Farven hænger godt 
sammen med wayfindingens placering i det åbne landskab, da den 
både er naturlig og markant. 
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Wayfinding på Vestkysten

Materialepalette

Fiskerbådene Sand og betonbunkereIndustri, skibsfart, rusten jern

Ved pulverlakering med forudgående krom-fri forbehandling 
opnår man en rigtig god og stærk overflade som er fuldt 
funktionsdygtig ved vestkysten i mange år. Vores leverandør har 
gennem mange år har lakeret de røde postkasser, der har sidder 
over hele Danmark. De er udført i pulverlakeret aluminium.
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IMPLEMENTERING

Dette afsnit udarbejdes efter pilotprojektet er gennemført og eventuelle 
designjusteringer er implementeret.

 → Udpegning af en fælles organisation for hele Vestkystens Wayfinding, 
som kan varetage redaktør-rollen i forhold til udpegning af attraktioner, 
godkendelse af design osv.

 → En overordnet gennemgang af do’s and dont’s, når man arbejder med 
wayfinding

 → Vejledning til produktion incl produktionstegninger fra pilotprojekt

 → Åbningstrækket og den følgende proces

 → Understøttelse af wayfinding - bla input til hvordan ruten markedsføres?


