Informa tion från Husbilsd estina tion Sverige

Locka en växa nde
må lgrupp
till er kommun
Stä llp la tser för husb ilar ger fler b esö ka re

Var med och bygg
Europas främsta
husbilsdestination
An talet husbilar blir b a ra fler och fler. Idag finns det 100 000 husbilar i Sverige och
cirka 1,9 m iljoner i Europa. För att k u nn a möta de behov som gästgruppen ha r
och skapa produkter som ger dem god service, trygghe t och en bra u pplevelse på
och utanför c ampingplatserna har SCR Svensk C amping tagit initiativet till
att b ilda en grupp som ska inventera b eh oven 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.

Nyregistrerade mobila fordon i Sverige
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Låter det intressant? Öppna och se hur
en “standardställplats” ser ut.
HUSBILSDESTINATION SVERIGE består av representanter från: SCR Svensk C a m pi n g,
Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), C aravan Club, Riksförbundet Mobil Fritid (RMF), Turistrådet
Västsverige, Visit Östergötland, Visit Dalarna samt Transportstyrelsen och Polismyndigheten.

}

Märket a nger en an l äg gni n g
som enbart tillhandahåller
platser för fordon med bostads
utrym m e för upp ställning en
kortare tid.

SÅ HÄR DEFINIERAR VI STÄLLPLATS
”Ett för ä n d am å l et lät t illgängligt avsatt m arko m
råde för u p ps tällning/ övernatt ni n g under kortare
tid. På ställplatsen eller i dess närhet inom rim ligt
avs tå n d finns tillgång till töm ni ng av a vl o p p o c h
påfyllning av va t ten. Tillgänglighet dygnet runt.
Utrymmet för varje b o e n d e enhet skall vara så stort
att rekom m endat ioner för avs tå n d m ellan
enheter vid en övernattning tillgodoses”.

“Ta vara på d enna
målgrupps köpkra ft”
TOM AS HAGLUND
Ordförande Husvagnsbrans chens Riksför bu n d

“Husbilsturismen är under stark tillväxt
och reser under en stor del av året. Det är
viktigt att vi tar vara på de n n a m ål g r u p ps
köpk raft och utvecklar såväl c en t rala ställplatser som husbilsplatser på c a m p i n g platser med den service som m å l g r u p p e n
förväntar sig att erhålla. “

CHECKLISTA FÖR STÄLLPLATS
✓ Lämplig plats
✓ Plan yta
✓ Skyltning
✓ Service
✓ Prissättning
✓ Information
✓ Avstå n d
✓ Driftsansvarig
För mer info se bak s ida

Husbilsdestination Sverige har tagit fram hur en sta n d a rdställplats
kan utformas som uppfyller Hållbar besöksnärings kriterier. Om rå d e t
håller en hög servicenivå och gör Sverige och er ko m m u n till e n
attraktiv husbilsdestination.

Så h ä r fung era r en stä llpla ts
FÄRSKVATTEN/ AVLOPPSHANTERING
För färsk vatten och avl op p sha nter i n gen är det l
äm pl i g t att installera centrala servicestationer.
Dessa är lätta att installera och m öj l i ggör b å d e
försörjning med färsk vatten och han tering av a v
loppsvatte n samt latrin. Som tillval kan de o c k så
förses med anslutningar för strö m försörjning.

ELFÖRSÖRJNING
Ställplatser med elförsörjning bör ha ett tillrä c k ligt
a ntal elutta g som ska vara CE-mär kta.
Med tanke på att el anv ändni n gen kan skilja sig
m yck et m ellan olika husbilar så är det l ä mpl i g t att
använda säk ringar på 10 a m pere . Med l ämpl i g a
förlängningsk ablar kan man försörja husbilar u p p
till 25 meter från när m as te elstol pe.

SOPHANTERING Möjlighet
till att l äm na hushållssopor
bör finnas – gärn a med
källsorteri ng.

REKOMMENDERAT AVSTÅND
Det ska vara fyra meter m el l an
m obi l a boe ndenh ete r enligt
direktiv från MSB (M yn di gh ete n
för sam hällssk ydd o c h
beredska p) .

STATISTIK I SIFFROR

15 767 279

99 917

1 866 750

Så många gästnätter hade
svenska campingplatser 2017.

Så många husbilar
finns i Sverige.

Så många husbilar finns
totalt i hela Europa .

Exempel på utrustning

OBS!
En ställplats behöver inte
vara lika stor som i
exemplet nedan men bör
kunna erbjuda likvärdi g
s ervice. Se baksidan för
våra kriterier.

ENTRÈ OCH BETALNINGSPLATS MED BOM
Automatiserat betalningssystem och
informationstavla med prisinformation,
ordningsregler, information för nödsituationer,
områdeskarta/stadskarta, cykel, vatten och
vandringsleder sam t generell turistinformation.

BELYSNING
Man anländer ofta senare på dagen och därför är
det en fråga om både bekväml i ghet och säkerhet
att vägen och alla eventuella service faciliteter vid
ställplatsen är tillräckligt uppl ysta.

HOLIDAY CLEANY
Tömnings, påfyllnings o c h
laddningsstation. 2 st 16A
CEE-utta g Myntinkast
för vattenpåf yllni ng o c h
b etal ni ng av el.
TÖMNINGSBRUNN
Med integre rade spol m unst yck en
som sköljer av det efter tö m ni ng.
Placeras l äm pl i gen fra m
för Holiday Cl eany.
Kontak t:Börje Börjesson,
sjofarare@gmail.com ,
tel: 070-144 37 16
CamperClean

Behöver ni uppgradera
eller bygga nytt. Vi har
det som behövs för att
anlägga en ställplats
/camping. Latrinmaskiner,
utslagsbrunnar, laddstolpar,
betalsystem samt
färskvattenstolpar. Till
och med arkitekter
och mycket mer än så.
Ett nummer och
allt du behöver!

Kontakt: CamperClean Sverige AB, tel 0709-26 81 91,
info@camperclean.se, www.camperclean.se
WTW S oftwar e GoM arina
Betalsystem som används i gästham nar och
som även k an 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

MARK OCH YTOR
Ställplatserna bör vara jämna och med en väl fungerande
vattenavledning/uppsugning. Underlaget bör k unn a k lara
fordon som väger totalt upp till 4,5 ton. Detta riktvärde täcker
80 procent av dagen s husbilar. Om platserna klarar av en vik t
upp till 7,5 ton täck er man in 97 pro cent av dagens husbilspark.
Även platsernas längd har betydelse, med en l än gd upp till
10 meter klarar man av att ta emot de flesta av dagens husbilar.

Tallykey Erbjuder prisvärda och högkvalitativa
produkter för en enkel eller avancerad ställplats..
Betallösning, elstolpar och bommar.

Kontakt: Mikael Kristiansson
mikael.kristiansson@tallykey.se 070 228 40 45
www.tallykey.se

Biljettautomat TMI

5 100 000

1 718 727

Upp s kattat a n tal gä s t nät
ter med husbil i Sverige.

Antal husbilsgästnätter p å
svenska campingplatser 2017.

BEAS erbjuder anpassade självbetjäningslösningar
av hög kvalité till ställplatser såväl i stadsmiljö som
på landsbygd. T ex denna Biljettautomat TMI för
inbyggt montage som kan öppna bom och skriva ut
biljett som gästen kan använda för en eller flera
ut/infarter under den tid vistelsen är betald. Biljetten
avläses då i en BEASaccess stolpe.
Kontakt: Clifford Bergvall
cbl@beas.dk
+46(0)70-587 2442
www.beas.dk

Exempel på
stä llpla tser

Tillsammans med företagare/ko mmuner har vi arbetat
fram ett antal ställplatser i Sverige som är utrustade m e d
olika serviceutrustning. Här nedan är två exempel. Fler
finns på husbilsdestinationsverige.se

Ställplats Grenna Hamn, Gränna

Lisebergs Ställplats Skatås, Göteb org

Våra kriterier för en ställplats
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
• Töm ni ng och påfyllningsservice på plats
• Auto m at i s erat b etalningssyste m
• Sopha ntering
• Brands l äckare
• B el y s ni n g
• Insamling av besök sdata
• Turistinformati on
• Elutta g
• Källsortering

Exem pel på välkom nande skyltning.

Kontakt:
Lars-Erik Hörm ander, projek tledare, tel. 070 893 67 10
m ejl: lars-erik @swemark eting.se

husbilsdestinationsverige.se

