
Information från Husbilsdestina tion Sverige  

 Ställp la tser för husbilar ger fler besökare 

Locka  en växande 
målgrupp 
till er kommun 



Var med  och bygg 

Europas främsta  

husbilsdestination 
Antalet husbilar  blir bara fler och  fler. Idag  finns det 86 000 husbilar  i Sverige och  

cirka 1,7 miljoner i Europa. För att kunna möta de behov som gästgruppen har  

och  skapa  produkter som ger dem  god  service, trygghet och  en bra upplev else  

på och  utanför campingplatserna har SCR Svensk Camping tagit  initiativet till  

att bilda en grupp som ska inventera behoven och  möjligheterna. 

Husbilsmarknaden växer stadigt i hela Europa. Husbils 

gästen har dock delvis andra önskemål än vad en camping 

plats kan erbjuda och därför väljer de ofta att övernatta  

på andra platser. Detta är inte unikt för Sverige utan  

gäller i hela Europa. Undersökningar visar att högt på 

denna målgrupps önskelista står centrumnära och enklare  

uppställningsplatser för övernattning, så kallade ställplatser. 

För att möta de behov som husbilsgästen har, ge dem god 

service, trygghet och en bra upplevelse i Sverige, bildades 

2010 ett samverkansprojekt Husbilsdestination Sverige.  

Målet med arbetet har varit att göra Sverige till Europas  

bästa husbilsdestination. 

Arbetsgruppen har enats om riktlinjer och basservice som 

en ställplats bör utformas efter. Riktlinjerna underlättar för  

alla som vill anlägga en ställplats, samtidigt som de skapar  

en kvalitetsnivå över hela landet. 

} Låter det intressant? Öppna och se hur 
en “standardstä llpla ts” ser ut. 

 

HUSBILSDESTINATION SVERIGE består  av representanter från: SCR Svensk Camping,  

Husvagnsbranschens Riksförbund  (HRF), Caravan Club,  Transportstyrelsen, Riksförbun  

det Mobil  Fritid (RMF), Turistrådet Västsverige  samt Polismyndigheten. 
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Märket  anger en anläggning 

som enbart tillhandahåller  

platser för fordon med  bostads  

utrymme för uppställning en  

kortare  tid. 

SÅ HÄR DEFINIERAR VI STÄLLPLATS 

”Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt  markom  

råde  för uppställning/övernattning under  kortare  

tid.  På  ställplatsen eller i dess närhet inom  rimligt  

avstånd finns tillgång till tömning av avlopp och  

påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt.  

Utrymmet  för varje boende enhet  skall vara så  

stort att rekommendationer för avstånd mellan  

enheter vid en övernattning tillgodoses”. 

“Ta  vara  på denna  
målgrupps köpkra ft” 

CHECKLISTA FÖR STÄLLPLATS 

 Lämplig plats 

 Plan yta   

 Skyltning  

 Service 

 Prissättning  

 Information  

 Avstånd 

 Driftsansvarig 
För mer info se baksida 

TOMAS HAGLUND 
Ordförande Husvagnsbranschens Riksförbund 

“Husbilsturismen är under  stark tillväxt 

och  reser under  en stor del av året. Det är  

viktigt att vi tar vara på denna målgrupps  

köpkraft och  utvecklar såväl centrala ställ-  

platser  som husbilsplatser på camping-  

platser  med  den  service som målgruppen  

förväntar sig att erhålla.“  



Husbilsdestination Sverige har tagit  fram hur en standardställplats 

kan utformas som uppfyller Hållbar  besöksnärings kriterier. Området 

håller en hög  servicenivå och  gör Sverige och  er kommun till en 

attraktiv husbilsdestination. 

Så  här fungerar en stä llplats 

Möjlighet till att lämna 

gärna med  källsortering. 

STATISTIK I SIFFROR 

15 560 268 
Så många gästnätter hade 
svenska campingplatser 2015. 

86 715 
Så många husbilar 
finns i Sverige. 

1 703 450 
Så många husbilar  finns 
totalt  i hela Europa. 

 
REKOMMENDERAT AVSTÅND  

Det ska vara fyra meter mellan  

mobila boendenheter enligt  

direktiv från MSB (Myndigheten  

för samhällsskydd och  

beredskap). 

 
ELFÖRSÖRJNING 

Ställplatser  med  elförsörjning bör ha ett tillräckligt  

antal eluttag som ska vara CE-märkta. 

Med  tanke  på att elanvändningen kan skilja sig  

mycket mellan olika husbilar  så är det lämpligt att  

använda säkringar på 10 ampere. Med  lämpliga  

förlängningskablar kan man  försörja husbilar  upp  

till 25 meter från närmaste elstolpe. 

 
SOPHANTERING 

hushållssopor bör finnas – 

 
FÄRSKVATTEN/ AVLOPPSHANTERING 

För färskvatten och  avloppshanteringen är det  

lämpligt att installera centrala servicestationer.  

Dessa är lätta  att installera och  möjliggör både  

försörjning med  färskvatten och  hantering av av  

loppsvatten samt latrin.  Som tillval kan de också  

förses med  anslutningar för strömförsörjning. 



 

Exempel på utrustning  

Här några olika tekniska  lösningar  

som är lätta  att införskaffa och  

installera. Kontakta  oss för fler  

alternativ. 

 

HOLIDAY CLEANY  

Tömnings, påfyllnings och  

laddningsstation. 2 st 16A  

CEE-uttag. Myntinkast 

för vattenpåfyllning och  

betalning av el. 

 

Kontakt:Börje Börjesson, 

sjofarare@gmail.com, 

tel: 070-144 37 16 

 

TÖMNINGSBRUNN 

Med  integrerade spolmunstycken  

som sköljer av det efter tömning.  

Placeras  lämpligen fram  

för Holiday  Cleany. 

 

Kontakt:Börje Börjesson, 

sjofarare@gmail.com, 

tel: 070-144 37 16 

 

 

GARO G-CTRL betalstation och 
elstolpe  

Med G-CTRL+betalstation 

kan kunden betala med Swish 

eller betalkort t.ex. VISA, 

Mastercard m.fl. 

 

GARO elstolpe med belysning 4  

Eluttag, alla uttagen är dessutom 

försedda med personbrytare och 

låsbara. 

 

Kontakt: Christer Roos, 

christer.roos@garo.se, 

tel: 0370-332 817/070-525 00 17 

 

 

WTW AS Go Marina  

Betalsystem som används i 
gästhamnar och som även kan 
användas på 
ställplatser/campingplatser. 

Betalning via App. kombinerat med  

Betalautomat för gäster som ej har 
tillgång till att ladda ner App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Nis Kehler, nis@wtw.no, 

Tel: 073-152 91 66 

 

INTERGATE TRAFIKBOMMAR  

Trafikbommar Automatic Systems  

Typ BL 229 

Bomarmslängd: 2–6 m 

Öppningstid: 1–4 sek 

 

Kontakt: Fredrik Vedin, 

fredrik@intergate.se 

Tel: 070-222 49 55 

 

 

OBS! 
En ställplats  behöver inte 

vara lika stor som i 
exemplet nedan men  bör 
kunna erbjuda likvärdig 
service. Se baksidan för 

våra kriterier. 

säkerhet  att vägen och  alla eventuella service 

3 700 000 
Uppskattat antal gästnät 
ter med  husbil i Sverige. 

1 461 532 
Antal husbilsgästnätter på 
svenska campingplatser 2015. 

 
MARK OCH YTOR 

Ställplatserna bör vara jämna och  med  en väl fungerande  

vattenavledning/uppsugning. Underlaget bör kunna klara   

fordon som väger  totalt  upp  till 4,5 ton. Detta riktvärde täcker 

80 procent av dagens husbilar. Om platserna klarar av en vikt  

upp  till 7,5 ton täcker man  in 97 procent av dagens husbilspark.  

Även platsernas längd har betydelse, med  en längd upp  till 

10 meter klarar man  av att ta emot  de flesta av dagens husbilar. 

 
BELYSNING 

Man  anländer ofta senare på dagen och  därför  

är det en fråga om både bekvämlighet och 

faciliteter vid ställplatsen är tillräckligt upplysta. 

 
ENTRÈ OCH BETALNINGSPLATS MED BOM  

Automatiserat betalningssystem och  informa  

tionstavla med  prisinformation, ordningsregler,  

information för nödsituationer, områdeskarta /   

stadskarta, cykel, vatten och  vandringsleder  

samt generell turistinformation. 



Exempel på  
stä llplatser 

Tillsammans  med  företagare/kommuner har vi arbetat 

fram ett antal ställplatser i Sverige som är utrustade med  

olika serviceutrustning. Här nedan är två exempel. Fler  

finns på husbilsdestinationsverige.se 

Lisebergs Ställplats Skatås, Göteborg Ställplats Grenna Hamn, Gränna 

Våra  kriterier för en stä llpla ts 
BASSERVICE 

• Ställplatsen skall vara belägen på ett attraktivt läge för besökaren, 

minst 8 platser. 

• Platsen skall vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen. 

• Hänvisning till närmaste plats för tömning och påfyllning är ett 

grundkrav men vi rekommenderar att tömning - och påfyllningservice 

skall finnas på ställplatsen mot betalning eller inom rimligt avstånd max 

3 km från ställplatsen med avtalad part(er) som tillhandahåller denna 

service mot betalning. 

• Prisinformation är ett grundkrav men vi rekommenderar att erbjuda 

gästen betalningsfunktion för övernattning 

• Informationstavla med information om service som kan tillhandahållas 

på annan plats, telefonnummer till den som driver platsen, 

turistinformation. Information på svenska, engelska och tyska. 

• Regelbunden tillsyn att platsen är städad och den service som 

tillhandahålls fungerar. 

• Minimum avstånd i enlighet med MSBs rekommendationer 4 meter 

alternativt enligt den lokala brandmyndigheten. 

MÖJLIGHETER TILL FÖRSTÄRKT 

SERVICEGRAD OCH SÄKERHET 

• Tömning och  påfyllningsservice på plats 

• Automatiserat betalningssystem 

• Sophantering 

• Brandsläckare 

• Belysning 

• Insamling av besöksdata  

• Turistinformation 

• Eluttag 

• Källsortering 

Kontakt: 

Lars-Erik Hörmander, projektledare, tel. 070  893 67 10 

mejl: lars-erik@swemarketing.se 

husbilsdestina tionsverige.se  

Exempel på välkomnande skyltning. 


