
Brune turistoplysningstavler  

ny permanent ordning  



Ordningen generelt  

 
Hvor er der mulighed for at få opsat turistoplysningstavler ? 

 
 Seværdigheden eller attraktionen skal ligge max 15 km fra nærmeste motorvej 

 

 Der skal være en ”ledig” frakørsel  

 

 Der kan ikke opsættes tavler omkring den centrale del af hovedstadsområdet 

 

 

Hvor mange turistoplysningstavler kan der opsættes? 
  

 Kun 1 skilt pr. motorvejsfrakørsel i samme retning og højst 2 skilte til samme 
seværdighed 

 

 Unesco Verdensarvsmonumenter og nationalparker vil dog kunne tildeles 
skiltning fra flere motorvejsfrakørsler, hvor der ikke allerede er opstillet 
turistoplysningstavler 

 

 

 
 2. 



Ordningen generelt 

 
Hvordan ser en turistoplysningstavle ud? 

 
 

 Farverne er brun bund med hvid tekst og hvid illustration 

 
 Motiv og navn aftales individuelt mellem seværdighed og Vejdirektoratet 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 



Ordningen generelt 

 

Opsætning af de brune turistoplysningstavler 

 

  Skiltene placeres ved siden af kørebanen på motorvejen 

  

  Omkring 500 m før første frakørselsskilt dvs. ca. 2 km før selve frakørslen 

 

 

 

 

 

4. 



Ordningen generelt 

 

Hvordan ansøges?  
 

 Ansøgningsskema kommer på Vejdirektoratets hjemmeside 

 

 Vejdirektoratet er sekretariat for de nedsatte fem regionale udvalg 

 

 Seværdigheder eller attraktioner udpeges efterfølgende af de fem regionale 
udvalg, som er nedsat af Transport- og Bygningsministeren 

 

Trafiksikkerhed og placering af brune skilte 

 Inden det kan imødekommes at opsætte et skilt, foretager Vejdirektoratet en 

trafiksikkerhedsmæssig vurdering af den konkrete placering.  

 Vejdirektoratet vurderer, om der er tale om en strækning med et kompliceret 

trafikmønster, en strækning der er uheldsbelastet, en strækning, hvor der i 

forvejen er mange skilte eller reklamer, eller om der er tale om en rampe med 

trængselsproblemer 

5. 



Ordningen generelt 

 

Hvad er tidsplanen?  
 Der kan søges om brune turistoplysningstavler, når reglerne er vedtaget  

 

 Reglerne forventes vedtaget hen over sommeren 

 

Hvornår kan det brune turistskilt komme op?  
 Når seværdigheden eller attraktionen er godkendt og illustrationen er på 

plads, så kan det brune turistskilt normalt komme op inden for 4 – 6 uger  

 

Hvor mange nye brune turistskilte er der plads til? 
 Der er plads til ca. 150 seværdigheder eller attraktioner, såfremt hver enkelt 

seværdighed eller attraktion skal have ét brunt turistskilt i begge 
kørselsretninger. Hvis en attraktion skal have flere skilte end ét i hver 
kørselsretning betyder det, at færre attraktioner kan få opsat et turistskilt. 

  Der er således plads til ca. 300 brune turistskilte i alt. 

 Mulighederne i hver af de enkelte regioner varierer afhængigt af en nærmere 
vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige forhold, samt hvor mange brune 
turistskilte der allerede er opsat.  

 

6. 



Ordningen generelt 

 
 

Egenbetaling 
 
 Ordningen for de brune skilte finansieres ved egenbetaling 

 

 Omkostningerne er beregnet til 120.000 – 140.000 kroner pr. seværdighed – 
hvilket vil dække opsætning og indkøb af ét skilt i hver retning. Beløbene 
dækker kun etablering inkl. indkøb af tavle og opsætning 

 

 Der opkræves betaling for hele ordningen om turistoplysningstavlerne 

  

 Betaling opkræves for administration, for udvikling af symbol, for detailprojekt, 
for etablering og opsætning samt for drift og vedligeholdelse 

 

 Betalingen opkræves efter samme bestemmelser som opkrævning af betaling 
for særlig servicevejvisning – skilte til virksomheder i det åbne land.  

 

 Betaling skal dække samtlige omkostninger ved hele ordningen med de brune 
turistoplysningstavler 

 

7. 



Fakta om de brune turistskilte i dag 
 

 Der er i alt 52 seværdigheder eller attraktioner, der har brune turistskilte i dag. 

Museum Jorn er yderligere en, som er med i forsøgsordningen, dog på en 

kommende motorvejsstrækning. Den er endnu ikke opsat  

 43 af seværdighederne eller attraktionerne har 2 brune turistskilte 

 10 af seværdighederne eller attraktionerne har ét brunt turistskilt 

 

 

8. 


