
 

!

Kan gøre noget for autocamperturisme !
Få del i Europas hurtigst voksende turistsegment !

Af: www.autocamper-info.dk den 27. apr. 2015  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Der findes 1,7 millioner autocampere i Europa. Deraf er 450.000 autocampere fra Tyskland, 
40.000 fra Norge og mere end 70.000 fra Sverige. Der anslås ifølge Danmarks statistik at 
være omkring 14.000 autocampere i Danmark. Da Danmark i årevis ikke har haft de 
rigtige tilbud på hylden for at tiltrække autocamperturister, kan de tælles i meget stort 
antal på de danske motorveje, på vej gennem Danmark uden at lave et ophold. I disse 
dage kan der i medierne læses at turisterne svigter Danmark, så her er en oplagt mulighed 
for at tiltrække et i Danmark svigtet turistsegment. 

Turisme er den drivende kraft i alle attraktive byer og steder og mindre lokalsamfund som 
har noget at byde på, og kan skabe sig et grundlag for at tiltrække turister. De fleste byer 
har allerede deres egen campingplads. Autocamper turister trækker normalt mod pladser, 
som er tilpasset til deres behov frem for en campingplads, fordi mange campingpladser 
ikke lever op til de krav, som store moderne autocampere har. Ældre campingpladser har 
ofte smalle ind- og udgange, vejanlæg, stier og små standpladser, er ikke plane og 
underlaget er ikke beregnet til ankomst med store moderne køretøjer, og de kræver 
Campingpas, som de fleste autocamperturister ikke er i besidelse af.

Autocamper turister ønsker bynære pladser:

I årevis er autocamperturister blevet nægtet bynære autocamperpladser. I stedet har 
turisterne været henvist til at holde på by eller oplevelsesfjerne campingpladser, eller 
fundet steder, hvor skiltning ikke har forhindret dem i at overnatte. Kun meget få 
autocampere har en bil eller scooter om bord, som de kan tage til byen med. Desuden har 
de fleste campingpladser lukket fra oktober til april, en tid som også er interessant for 
autocampere. Det kunne være at besøge byer som gør noget ekstra ud af julen, teater, 
musikarrangementer, udstillinger, messer eller nyde årstidernes forskelligheder. 

Kun hver tiende campingplads i region sydjylland angiver i en spørgeskemaundersøgelse 
fra Region Sydjylland, at have særlige faciliteter målrettet autocampergæster, såsom 
specialiserede autocamperområder, og generelt er der ikke mange af de interviewede 
pladsejere, der ser potentiale i segmentet. 

Autocampergæsterne søger i høj grad de samme oplevelser som de øvrige campinggæster. 
De søger det bare i et andet fællesskab, end der er på campingpladserne, og er også villige 
til at betale for både fællesskabet og faciliteter, så længe beliggenheden er den rette.

I 2014 lavede Autocamper-info.dk en spørge- undersøgelse om danske autocamper-
turisters forventninger til autocamperpladser i Danmark, og 30% svarede at de ville 
benytte sig af en simpel autocamperplads, 93% svarede at de ville benytte korttidspladser 
med maksimalt 72 timers ophold og grundliggende faciliteter samt et særligt brug af stole, 
borde og markise. 74% ville benytte sig af en komfortplads med flere faciliteter og bad/
toilet. Quick Stop pladser fra kl. 20-10 havde opbakning fra 31% og  campingpladser til 
normale campingpladspriser havde kun interesse fra 22%. Havde campingpladser 
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parkering “uden for bommen” med mulighed for brug af faciliteter ville 57% af de danske 
autocamperturister benytte sig af autocamperpladser udenfor campingpladser.

Hvad er en autocamperplads:

En autocamper parkeringsplads må ikke forveksles med en sædvanlig campingplads. En 
parkerings-plads for autocampere har færre faciliteter end campingpladserne, idet p -
pladsen ikke tilbyder indhegning, reception, legeplads, mv. En autocamper -
parkeringsplads er derfor, set fra et juridisk synspunkt, en parkeringsplads, hvor den 
lokalt gældende færdselslovgivning (vedr. parkering) er gældende. Derfor kan 
autocamper-parkeringspladser som regel kun benyttes af køretøjer udstyret med et lukket 
spildevandssystem og indbygget toilet.

Den danske lovgivning  giver mulighed for, at en overnatningsplads for autocampere kan 
oprettes både som en campingplads til autocampere (ifølge campingreglementet) og som 
autocamper-parkeringsplads uden for campingreglementet.

Ved mange turistområder og i byer ses lokal skiltning, der forbyder overnatning i 
autocampere på parkeringspladser. I stedet henvises der til en campingplads. Men da 
mange autocamperturister er mere interesserede i spontane og kortvarige ophold (f.eks. en 
byrundtur efterfulgt af et besøg på restaurant) ville en lokal autocamperparkeringsplads 
kunne opfylde behovet bedre end en henvisning til campingplads, der ofte er placeret 
uden for bygrænsen.

Forskelle mellem autocamperparkeringspladser og campingpladser

Autocamper-parkeringspladser er normalt beregnet til korte ophold, typisk over 2-3 døgn, 
i autocampere, som har et lukket spildevandssystem og et toilet i vognen (selvstændige 
køretøjer). Derfor adskiller en autocamperparkeringsplads sig på følgende punkter fra en 
campingplads:

• Ankomst eller afrejse kan finde sted på alle tidspunkter, selv om natten.
• Der er som regel ingen reception, hvor du skal melde til eller fra.
• Sanitære faciliteter er ikke eller i kun begrænset omfang til rådighed.
• Opstilling af telte eller fortelte er ikke tilladt.
• Opholdet er ofte begrænset til kortere tidsrum, f.eks. nogle døgn.
• Lavere overnatningspriser.
• Der bruges ikke campingpas.  

Hvem er autocamperturisterne: 

Typisk består disse af befolkningsgrupper i alderen:  
 
• 40 til 49 år - 24 % 
• 50 til 59 år - 35 % 
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• 60 til 69 år - 28 % 

59% af autocamperturisterne benytter stort set aldrig campingpladser ved kortere ophold. 
Hvis man vil undgå at tabe størstedelen af denne kundegruppe, skal det sikres, at der 
findes attraktive autocamperpladser. 
Et studie fra Deutscher Tourismusverband (DTV) viser, at autocamperturister ud over 
penge til overnatning i gennemsnit bruger 375 kr pr. dag pr. person, hvor campister kun 
bruger 248 kr pr. dag pr. person. 85 % af de autocamperrejsende rejser 2 personer. 

Handelstandsforeninger i de byer, som allerede har fået autocamper parkering, bakker op 
om pladserne og har den indstilling at, hvis byen ikke gør noget for autocampere, så køre 
de bare et andet sted hen i omegnen. Derved går byen glip af turistindtægter fra 
autocamper folket. 

Undgå ulovlige parkeringer af autocampere: 

Undgå parkeringer som nedenstående billede, så turisten ikke får en dårlig oplevelse ved 
at besøge en by som ikke er forberedt til turist besøg af autocampere. Derved forlader 
autocamper turisten ikke din by med en “hilsen” for ulovlig parkering og et negativt 
indtryk af besøget. Få i stedet glæde af et købedygtigt turistsegment.

!

Ribe er et skoleeksempel på godt anlagt autocamper parkering.  
 
P-plads Syd til autocamper parkering i Ribe er nu et skole eksempel på, hvordan 
autocamper parkering indrettes rigtigt med skiltning og parkeringsbåse som har 
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dimensioner, så relevante køretøjer kan holde inden for båsen jf. bekendtgørelse om vej-
afmærkning. 
Pladsen P-Syd er indretter som mix-parkering, således at en del af pladsen er forbeholdt 
personbiler og resten er forbeholdt autocampere og busser. Autocampere på mere end 
3.500 kg må også parkere her i Max 48 timer. Undertavle UE 33,9 benyttes.

Undertavlerne i de to parkeringsafdelinger angiver færdselsarten:

!
Parkeringplads for flere køretøjsgrupper: 

!
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Parkeringsbåse har dimensioner til relevante køretøjer.

!

!
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Tømning af spildevand fra autocamperes lukkede spildevandssystem.  

!
Tømning af kemiske toiletter. 

!
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Vandhaner til toiletkassetter og drikkevand holdes hygiejne adskilt.  

!

Informationstavle med info om byen og vigtige telefonnumre.

!
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Henvisning til Campingpladser ved længere ophold.  

!

Affaldshåndtering.

!

Picnicborde til udendørs udfoldelse.
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!

Skilte med visning mod byens centrum og oplysning af pladsen.

!
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“Din by” bykort.

!

Parkering til autocampere med grønne omgivelser.

Jo mere attraktive omgivelser, jo større tilstrømning af autocamper turister. Ligeledes er 
det vejen for at holde længere på autocamper turisterne. Dette opfordre også til øget 
ophold udendørs, og beliggenhed ved sø eller havn er ligeledes medvirkende til øget 
tilstrømning.

En god succesfuld autocamperparkeringsplads for autocampere er ikke en selvfølge. Det 
drejer sig ikke kun om at oprette en plads til autocampere men i høj grad også om, at den 
bliver benyttet af målgruppen. 

Nogle er af den opfattelse, at man kan forsøge sig frem med en helt primitiv 
parkeringsplads. Dette giver på ingen måde en rettesnor for, om der er behov for en 
autocamperplads eller ej. 

Som parkeringsplads for besøg i få timer kan de have deres berettigelse, såfremt pladsen 
indrettes med parkeringsbåse, der er store nok til at rumme en autocamper, så turisterne 
ikke risikerer en ulovlig parkering, fordi afmærkningerne overskrides. 

Mere information findes på: www.autocamper-info.dk, www.campervenner.dk
Download planlægningshjælp
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!

   !
Kilder: autocamper-info.dk, Videncenter for Kystturisme, Analyse af det syddanske campingerhverv
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