Husbilsdestination Sverige

Projektplan 2016

1.1 Budget
3.1 Förankring SKL
20 tkr (Konsulttid projektledare)
+ SCR tid
3.2 Informationskampanj kommuner 0 tkr (Eventuellt nytt utskick SCR hanterar)
3.3 Konsultation kommuner
50 tkr
3.4 Regional utveckling
25 tkr
3.5 Vägmärke
10 tkr
3.6 Projektets hemsida
35 tkr
3.7 Statistik ställplatser
0 tkr**
3.8 Certifiering ställplatser
50 tkr
3.9 Projektledning
50 tkr
3.10Myndighetspolicy ställplatser
40 tkr
3.11Koncept husbilplats på cpl.
20 tkr
------------------------------------------------------------Total budget
300 tkr
** Genomförs endast vid ytterligare finansiering från Tillväxtverket

1.1 Finansiering
Kapital
Tid
---------------------------------------------------------------------------SCR
100tkr
100tkr
HRF
60tkr
CC
20tkr
RMF
Turistrådet Västsverige
50tkr
Associerade partners/
Ställplatsutrustning (4 st)
Kama Fritid
15tkr
Garo
15tkr
Annonsmedia Väst
15tkr
---------------------------------------------------------------------------Totalt
275 tkr
Diskussioner med fler leverantörer (GoMarina, Intergate, Sterners) samt regionala
organisationer.

1.1 Tidsplan
Planerade aktiviteter inklusive projektledning för 2016 är;
Jan

Informationskampanj kommuner
Uppföljning Näringsdepartementet, uppföljning handbok SKL, webbplats,
möte arbetsgrupp, möte projektledning, insamling statistik pilot ställplatser

Feb

Uppföljning kommuner, Vägmärke Näringsdepartementet-Transportstyrelsen,
möte regioner, möte projektledning

Mars
,
April

Möte regioner, kommuner webbplats, Myndighetspolicy, Def. husbilsplats

Maj

Certifiering ställplatser, möte regioner, möte kommuner, webbplats,
Möte arbetsgrupp

Juni

Möte kommuner, möte projektledning

Aug

Forts. bearbetning kommuner, regional utveckling, uppdatering webbplats,
möte projektledning

Sept

Forts. bearbetning kommuner, regional utveckling, besök pilot ställplatser,
finansiering 2017

Okt

Forts bearbetning kommuner, regional utveckling, möte projektledning och
arbetsgrupp

Nov

Forts bearbetning kommuner, projektplan 2017

Dec

Forts bearbetning kommuner, möte projektledning

Utreda hur vi kan certifiera ställplatser, samla in statistik, möte regioner, möte
kommuner, möte projektledning

1.1 Informationskampanj kommuner
Syfte:
Som ett komplement till SKLs information till kommunerna har vi under 2015 för att
bredda och fördjupa informationen till kommunerna om hur de kan hantera frågor kring
ställplatser, enligt de rekommendationer som projektgruppen har tagit fram producerat en
Informationsfolder. Foldern har distribuerats till Sveriges alla kommuner
Mål:
Genom ett ytterligare utskick informera om Husbilsdestination Sverige. Vi vill genom
detta utskick nå andra delar av kommunen, besöksnäringsansvariga,
planeringsavdelning m.m.
Aktiviteter:
Foldern har distribuerats till alla kommuner under 2015. Ett uppföljande utskick kommer
att göras under våren 2016.
Budget:
SCR hanterar med egen tid och finansierar utskicket (c:a 10tkr)

Platser vi varit kontakt med under 2015/2016
Göteborg
Got Event
Lisebergs Gäst AB
Partille
Bohuslän
Öckerö
Kungälv
Marsstrand
Stenungsund
Tjörn
Orust

Vandrarhem

Uddevalla
Lysekil

Uddevalla kommun
Lysekils kommun

Sotenäs

Sotenäs Kommun

Tanum

Tanums kommun

Strömstad

Strömstads kommun

Öckerö Kommun
Kungälvs Camping
SWECO,
Hamnbolag
Tjörns kommun
Orust Kommun

Valhalla IP
Ställplats Liseberg Skatås
Oskar II s fort
Ställplats
Ställplats Gästhamnar
Ställplats Kungälv
Ställplats Koön
Ställplats
Skärhamn, Klädesholmen
Ställplats Henån
Ställplats Stocken
Ställplats Uddevalla
Ställplats Hamn
Ställplats Valbodalen
Ställplats Skaftö
Ställplats Sandö /Smögen
Ställplats Johannesvik/Hovenäset
Ställplats Springet/Kungshamn
Ställplats Lökholmen/Hunnebostrand
Bohus Malmön/Bovallstrand
Ställplats Gerlesborg
Ställplats Fjällbacka
Ställplats Grebbestad
Sportshopen
Ställplats Bullaren
Ställplats Bojar/Strömstad

Pilot

Dalsland
Bengtsfors
Dals Ed
Mellerud
Åmål

Baldersnäs
Ed
Melleruds kommun
Åmåls Kommun

Västergötland
Vänersborg Vänersborgs Gästhamn
Trollhättan Vattenfall
Ale
Ale Kommun
Lilla Edet
Lilla Edets Kommun
Vara
Vara Kommun
Borås
Ulricehamn
Lidköping
Mariestad
Skövde
Falköping

Borås Stad
Ulricehamns Kommun
Lidköpings Kommun
Mariestads Kommun
Next Stop Skövde
Falköpings kommun/LS

Ställplats
Ställplats
Ställplats Hamn

Ställplats
Ställplats Slussarna
Vikingagård
Ställplats Utebad/Konserthus
Ställplats Naturområde
Ställplats Gina Tricot/Borås
Ställplats
Ställplats Hamn
Ställplats Billingen
Hornborgasjön
Wrågård
Mössebergs Camping

Halland
Kungsbacka Tjolöholms Slott
Kungsbacka Kungsbacka Kommun
Varberg
Varbergs Kommun

Falkenberg
Halmstad
Laholm

Halmstad Kommun

Skåne
Höganäs
Helsingborg NCR
Trelleborg
Hässleholm Hässleholms kommun
Malmö
FC/Malmö Stad

Blekinge

Öland

Camping Öland
Mörbylånga Kommun
Borgholms Kommun

Ställplats
Ställplats
Ställplast Naturrum Getterön
Getterön
Varbergs Hamn
Apelviken
City Camp
Fiske, E6

Planerar ställplats
Råå Vallar
Luhrsjöbaden
Nordö Link

Pilot

Småland
Kalmar
Eksjö
Vetlanda
Västervik
Gränna

Kalmar Kommun
Eksjö Kommun
Vetlanda Kommun
Gästhamn
Grenna Hamnbolag

Östergötland
Linköping
Norrköping

Ställplats Hamn
Planerar ställplats
Planerar ställplats
Planerar ställplats
Ställplats Grenna Hamn

flytt

Pilot

Planerar ställplats
Planerar ställplats

Stockholm

Värmland
Kristinehamn
Kil
Sunne
Arvika
Torsby

NCR

Ställplatsstockholm

Gästhamns bolag
Kils Kommun
Sunne Kommun
Arvika Kommun
Torsby Kommun

Ställplats
Planerar ställplats
Planerar ställplats
Planerar ställplats
Planerar ställplats

Pilot

Dalarna
Siljan
Borlänge

Siljan Turism

Ställplatser
Planerar ställplats

Gävleborg
Gävle
Umeå

Gävle

Planerar ställplats
Planerar ställplats

Västerbotten
Umeå
Umeå

Planerar ställplats

Hornborgasjön Trandansen

SWECO utredning 2011-12-01

Vara kommun

Mariestads kommun

Erik Randén Exploateringschef Mariestads kommun
•

Blivit utsedda till årets husbilskommun. Framförde ett stort tack att det var vi
(Husbilsdestination Sverige/Husbilsdestination Västsverige) som hade lagt grunden
till deras intresse för att utveckla husbilsturismen i Mariestads kommun.

1.1 Regional utveckling
Syfte:
Att utveckla Sverige som husbilsdestination på regional nivå
Mål:
Att det år 2020 finns minst en ställplats per kommun och helst centrum nära
Aktiviteter:
Fortsatt påverkan av utvecklingen i Västsverige och prioritera att starta regionala projekt i
Värmland, Öland, Halland, Skåne, Stockholm, Östergötland, Dalarna, Blekinge
Budget:
25 tkr (konsulttid projektledare, därefter får regionerna betala för vidare konsultation
alternativt gå in med ekonomiskt stöd i projektet likt Turistrådet Västsverige)
Info möte med region 25 tkr. Regioner som startar husbilsturismutvecklings projekt i
samarbete med Husbilsdestination Sverige får bidra med pengar till gemensamma
aktiviteter i projektplan.

Handlingsplan
Tjörns- Lysekil- Sotenäs och Tanums kommun

• Bakgrund
• Statistik
• Destination Nuläge
– Ställplatser
– Husbilsplatser
• Målsättning
• Etablering/utbyggnad 2016
• Ekonomiska förutsättningar
• Rekommenderad arbetsplan/Tidplan

1.1 Vägmärke Ställplats
Syfte:
Få fram ett vägmärke för ställplats för att vägleda husbilsturister till övernattningsplatser
som är utrustade med den service som de har behov för
Mål:
Att Vägmärke H28 Ställplats finns framme under 2016
Aktiviteter:
Fortsatt bearbetning av Näringsdepartementet och Transportstyrelsen att det remissvar
som vi har lämnat finner gehör och vägmärke utvecklas i enlighet med våra intentioner.
Vi har kontakt med Anders G. Arvidsson på Näringsdepartementet som hanterar de
remissyrkande som inkommit
Budget:
10tkr (konsulttid projektledare + SCR tid)

Näringsdepartementet
Hej Lars-Erik,
Tyvärr har jag inget nytt besked att ge dig. Trycket är stort på all personal just nu och framför allt på
vårt rättssekretariat i en rad högt prioriterade frågor, allt från lagstiftningen kring införda IDkontroller till EU lagstiftning som måste införlivas i svensk lagstiftning. Jag har därför ingen prognos
om och när de förändringar som föreslagits kring trafikförordningen och vägmärkesförordningen kan
bli aktuella och när de kan börja gälla. Jag kan bara trygga dig med att vi gör allt vi kan för att detta
ska ske så snart det bara går.
Bästa hälsningar
Anders G Arvidsson
Anders G Arvidsson
Marknad och Regelverk på transportområdet
Avdelningen Bostäder och Transporter
Näringsdepartementet
Regeringskansliet

1.1 Förankring SKL
Syfte:
Via SKL nå ut med information till Sveriges kommuner om vad man som kommun skall ta
hänsyn till för att erbjuda husbilsturister enkla och centrumnära ställplatser
Mål:
Att SKL skickar ut riktlinjer/rekommendationer samtliga Sveriges kommuner
Aktivitet:
Ulrika Appelberg på SKL har informerat att arbete skall påbörjas om att ta fram en
Handbok kring juridiken för parkeringsfrågor. Vi har erbjudit oss att vara remissinstans
och medverka med vår kunskap och kompetens i detta arbete.
Budget:
20 tkr (konsulttid projektledare) + SCR tid

SKL
Har inte hunnit svara dig. Vi tackar för materialet, det har bidragit till arbetets diskussionsunderlag.
Hälsningar
Erik Levander
Expert transporter och infrastruktur
Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Hej Lars-Erik, det finns inte möjlighet att ta del av materialet på förhand. Handboken kommer ut
efter sommaren då den är layoutad och klar.
Hälsningar Erik Levander
Erik Levander
Expert transporter och infrastruktur
Avd för tillväxt och samhällsbyggnad
_________________________________

1.1 Statistik ställplatser
Syfte:
Att säkerställa statistiken av antalet övernattande husbilsturister som en del av det
nationella målet som är satt till 2020
Mål:
Tillväxtverket under 2016 via SCB tar fram ett program för hur husbilsstatistik skall
insamlas. Lansering i början av 2017 för att säkerställa statistik per helår
Aktiviteter:
Tillsammans med Tillväxtverket arbeta fram en modell som även innefattar att informera
Sveriges campingplatser om betydelsen att man särskiljer olika boendeformer vid
registrering av gäster. Påverka fler kommuner att ta efter modell i Sotenäs kommun att
campingplatser inom kommunen hjälper till med att beräkna antalet husbilsövernattningar
utanför campingplats som underlag till Tillväxtverket.
Budget:
0 tkr (Genomförs endast om vi kan få finansiering via Tillväxtverket. Pilot insamling ingår
i projekt Husbilsdestination Västsverige som avslutades i juni 2014 med ambition att finna
en fortsättning med finansiellt stöd från LS och när det gäller statistik insamling även från
Tillväxtverket 2020) SCR lägger in tid vid sina samtal med Tillväxtverket

Källor för statistik underlag

- Svenska Ställplatser
- Husbil & Husvagn
- Husvagn & Camping

1.1 Certifiering Ställplatser
Syfte
För att säkerställa att det som benämns ställplats i olika publikationer också minst
uppfyller basservice för ställplats
Mål
Att vi fram till 2020 har säkerställt att de ställplatser som benämns ställplatser och som
det vägvisas till via det nya Vägmärket minst uppfyller basservice
Aktiviteter
Att vi under 2016 utreder hur detta kan gå tillväga. Tar fram förslag till certifierings
emblem. Diskussion med de branschtidningar som publicerar ställplatser om de kan
markera de ställplatser som uppfyller basservice och på sikt ej publicera dem som ej
uppfyller.
Budget
50 tkr ( Projektledare 30tkr + övrigt 20 tkr ) ta fram besiktningsprotokoll

Ställplats
Basservice
•
Plats med ett attraktivt och bra läge. (Minst antal platser 8)
•
Plats med en plan yta och tillräcklig bärighet.
•
Platsen bör vara väl skyltad med bra hänvisningar.
•
Hänvisning till närmaste plats för bl.a. tömning m.m. (Avstånd max 3 km)
•
Prisinformation.
•
Minsta avstånd mellan uppställda fordon i enlighet med MSBs rekommendationer alt. lokala brandmyndigheten.

Basservicenivå har tagits fram vid möten med Riksförbundet Mobil Fritid, Husbilsklubben, Husbilskompisar och Husbilsdestination Sverige

Ställplats
Baskrav
•
Tömning- och påfyllningsstation med betalningsfunktion för påfyllning
•
Betalningsfunktion för övernattning
•
Informationstavla med telefonnummer till den som driver platsen. Språk svenska, engelska, tyska
•
Kontinuerlig tillsyn att platsen är städad och all utrustning fungerar
•
Sophantering; källsortering
•
Minimum avstånd i enlighet med MSB´s rekommendationer alt enligt den lokala brandmyndigheten
•
Brandsläckare
•
Belysning
•
Insamling av besöksdata
Uppfyller kriterier för Hållbar besöksnäring

Tilläggs åtgärder för att förstärka servicegraden
•
In- och utfartsbom med korthantering
•
Inhägnat alt. områdesbevakning
•
Tillsyn
•
Turistinformation
•
Eluttag med betalningsfunktion
•
Växtlighet
•
Fasta grillar
•
Bord/Stolar

1.1 Projektets hemsida
Syfte:
Att sprida kunskap till myndigheter/organisationer och intressenter som vill etablera
ställplatser och utveckla husbilsturismen i Sverige enligt vårt koncept
Mål:
Att öka besöksfrekvensen på hemsidan
Aktiviteter:
Fortsatt utbyggnad av information i form av interaktiv karta, undersökningar, fakta,
ställplatsutrustning, investeringskostnader, ”pilot” ställplatser, husbilsplatser mm. Få in
annonsörer på hemsida i form av leverantörer till husbilsmarknaden. Scr.se ny
uppbyggnad som används för regional presentation kan anpassas till
husbilsdestinationsverige.se. Finns möjligheter att rikta sig mot konsument genom att
publicera certifierade ställplatser beslut fattas om det.
Budget:
35tkr (konsulttid projektledare 10tkr + SCR tid + årsavgift 25tkr)

Säkra Rastplatser
ANGREPP MOT HUSBILAR PÅ SVENSKA RASTPLATSER
UTKAST TILL MÖTESAGENDA

Syfte:
Historiskt har det brottsförebyggande arbetet varit framgångsrikt
genom gemensamma kampanjer, men under sensommaren 2015
ökade angreppen mot husbilar. Frågor har ställts från berörda
parter hur denna typ av kriminalitet ska beivras.
Det förebyggande arbetet är och har varit en framgångsfaktor
och Polisen, Trafikverket samt intresseorganisationer kan göra
mycket i samverkan med varandra. Tidigare minskade brotten
radikalt genom att husbilsåkarna tog ett större egenansvar, en
ändrad lagstiftning tillkom och ett repressivt polisarbete.
Polisen vill därför träffa er och förutsättningslöst lyssna av varandra
för att kunna bedöma vad vi gemensamt kan åstadkomma för att
göra Sveriges till ett säkert och attraktivt turistland.
Inbjudare:
Polisen
Tid:
Andra veckan i juni. 13.00 – 16.00>
Plats:
Polishuset, Göteborg

Nästa arbetsmöte

Tack för idag
För mer information

husbilsdestinationsverige.se

