Husbilsdestination Sverige

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)

Orter vi har varit i kontakt med
2015/2016
Göteborg
Partille

Västergötland

Blekinge

Dalarna

Vänersborg

Karlshamn

Siljan

Trollhättan

Borlänge

Älvängen

Öland

Bohuslän

Lilla Edet

Borgholm

Öckerö

Vara

Mörbylånga

Kungälv

Borås

Marsstrand

Ulricehamn

Småland

Umeå

Stenungsund

Lidköping

Kalmar

Sandviken

Skärhamn

Mariestad

Eksjö

Klädesholmen

Skövde

Vetlanda

Henån

Falköping

Västervik

Uddevalla

Mora
Gävleborg
Gävle

Gränna

Jämtland/Härjedalen
Västerbotten

Lysekil

Halland

Smögen

Kungsbacka

Östergötland

Umeå

Kungshamn

Kungsbacka

Linköping

Norrbotten

Hunnebostrand

Varberg

Norrköping

Haparanda

Grebbestad

Falkenberg

Fjällbacka

Halmstad

Strömstad

Laholm

Dalsland

Skåne

Bengtsfors

Höganäs

Dals Ed

Helsingborg

Värmland

Mellerud

Trelleborg

Kristinehamn

Åmål

Hässleholm

Kil

Malmö

Sunne

Ängelholm

Arvika

Stockholm
Västmanland
Västerås

Torsby
Filipstad

Konsultation kommuner 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strömstad
Sotenäs
Tanum
Lysekil
Tjörn
Partille
Vara
Falköping/Skara/Skövde/Hornborgasjön
Borås
Göteborg
Eksjö
Vetlanda
Regionförbundet Kalmar Län
Sandviken
Mora
Siljan
Haparanda
SMTF

Ställplats Partille

Ställplats Partille

Sandö
Smögen
Antal: platser 18 st.
Beräknad yta: 1920 kvm.
Markerade platser uppfyller
säkerhetsavstånd på 4 meter mellan
fordon.
Serviceutrustning:
Betalning via App. och
betalningsautomat.
Tömning- och påfyllningsservice via
Servicestation och tömningsbrunn.
Eluttag.
Sophantering.
Markarbete:
El.
VA.
Grusning av ytan.
Övrigt:
Informationsskylt.
Daglig tillsyn av platsen.
Investeringskostnad: ca SEK 400 000.

Högbo Bruk

Haparanda Camping

SKL Nya Parkeringshandboken
Vanliga företeelser som kan vara aktuella för undantag eller reserverade platser.
•
•

•
•
•

Husbil – Se Personbil klass ll.
Husbilar – parkeringsplats – Det finns ingen särskild tilläggstavla för husbilar. För att visa att
husbilar får, eller inte får, parkera på en plats används tilläggstavla (T22) med text Personbil
klass II. Se även Ställplats.
Husvagn – För att reservera en parkeringsplats för husvagn ska symbolen för släpkärra (S9)
alternativt symbolen för personbil med tillkopplad släpkärra (S4) användas.
Personbil klass I – Personbil som är försedd med högst 8 sittplatser utöver förarplatsen.
Personbil klass II – En bil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som
bostadsutrymme och utrustad med åtminstone fasta sittplatser, fasta sovplatser vilka kan
vara sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, fast monterad utrustning för matlagning,
lagring och bord. Det som i dagligt tal brukar benämnas husbil

SKL Nya Parkeringshandboken
•

Ställplats för personbil klass ll

•

– Med ställplats avses en yta för parkering/uppställning av husbilar, i vissa fall även för husvagnar, för en eller ett fåtal
övernattningar.

•

– Ett ökat antal husbilar har medfört en ökad efterfrågan på ställplatser. Kommunen kan på kvartersmark upplåta en yta
som ställplats eller parkeringsplats för husbilar för att bidra till och gynna den lokala besöksnäringen.

•

– En ställplats kan upplåtas mot avgift och den kan, men behöver inte, vara utrustad med faciliteter.

•

– Vid utformning av ställplatser eller anvisade parkeringar för övernattning bör kontakt tas med räddningstjänsten för
bedömning av eventuella risker vid gasolanvändning. Eventuell risk för sanitär olägenhet eller störning av kringboende bör
beaktas inför beslut om ställplats

•

Övernattning i personbilar – Ibland uppstår sanitära olägenheter, sociala eller andra problem till följd av övernattning i
personbilar (klass l eller ll).

•

– Inget i trafikförordningen anger att det inte är tillåtet att sova i en personbil som är lagligt parkerad på offentlig plats.
Däremot kan kommunen förbjuda övernattning genom lokala ordningsföreskrifter. Brott mot lokala ordningsföreskrifter ger
påföljder enligt ordningslagen (1993:1617).

•

– En kommun som vill förebygga eller stävja problem i samband med övernattning med hjälp av parkeringsbestämmelser,
kan antingen förbjuda parkering helt mellan vissa klockslag eller endast tillåta kort parkeringstid på natten.

•

– Om kommunen överväger att införa parkeringsregler som försvårar övernattning i personbil bör konsekvenserna utredas
och samråd med t.ex. polismyndigheten, boende i området eller andra berörda genomföras. Förbud mot parkering nattetid
kan vara negativt för personer som arbetar natt om förbudet avser en infartsparkering eller en parkering nära arbetsplatser.
För att regleringen ska ha effekt kan det krävas parkeringsövervakning även nattetid.

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

Statistik SCB

Källor för statistik underlag

- Svenska Ställplatser
- Husbil & Husvagn
- Husvagn & Camping

Certifiering

Kriterier för leverans av
ställplatsutrustning
•
•
•
•
•

Svensk ÅF
Utrustning som uppfyller svenska krav och normer
Utrustning finns att se på plats och i bruk
Konkurrenskraftigt pris
Medverka som leverantör med banner på husbilsdestination Sverige,
uppgifter om utrustning samt kontaktuppgifter mot avgift idag
SEK 15 000/år

Projektplan 2017

1.1 Förankring SKL
Syfte:
Fortsätta att påverka SKL om innehåll i Nya Parkeringshandbok som publicerades i
oktober 2016 om den kan kompletteras med ytterligare rekommendationer vid etablering
av ställplats såsom 4 meters avstånd som gäller även vid övernattning på vanlig
parkeringsplats.
Mål:
Att SKL kompletterar Nya Parkeringshandbokens riktlinjer/rekommendationer och
hänvisar till husbilsdestinationsverige.se
Aktivitet:
Fortsatta samtal med Erik Levander om det finns förutsättningar att genomföra
kompletteringar/hänvisning och kanske även att ev. Nyhetsbrev kan mailas ut på deras
register
Budget:
5 tkr (konsulttid projektledare) + SCR tid

1.1 Nyhetsbrev
Syfte:
2015 och 2016 har vi skickat till alla Sveriges kommuner Informationsfolder som
kommuner använder som underlag vid etablering av ställplatser. Även privata
intressenter kontaktar oss för att beställa Informationsfolder. Digital folder finns att ladda
ner på husbilsdestinationsverige.se.
För att hålla kommuner och andra intressenter informerade om vårt arbete producera 3-4
Nyhetsbrev per år
Mål:
Genom att maila Nyhetsbrev via intresseregister hålla kommuner och andra intressenter
informerade om vårt arbete med målsättning att det leder fram till en utbyggnad av
ställplatser i enlighet med av oss framtagna riktlinjer
Aktiviteter:
Producera ett Nyhetsbrev 3-4 utgivningar under 2017. Innehåll uppdatering av bas/krav
nivå, myndighetskontakter, lagar och regler att följa, exempel på etableringar av
ställplatser och husbilsplatser på campingplatser, besöksekonomiska effekter, regional
utveckling, ställplatsutrustning mm. Hänvisning till husbilsdestinationsverige.se för
senaste uppdateringar
Budget:
SCR hanterar med egen tid och finansierar utskicket (c:a……… tkr)
Produktionskostnad Nyhetsbrev 50 tkr

1.1 Seminarier
Syfte:
2015 och 2016 har vi skickat till alla Sveriges kommuner Informationsfolder som
kommuner använder som underlag vid etablering av ställplatser. Även privata
intressenter kontaktar oss för att beställa Informationsfolder. Digital folder finns att ladda
ner på husbilsdestinationsverige.se.
Genom ett antal 1 dagsseminarier på utvalda platser i Sverige öka på kunskapen om
husbilsturismen som leder fram till en utbyggnad av ställplatser/husbilsplatser.
Mål:
Vid genomförande av ett antal 1 dags seminarier att det leder fram till en utbyggnad av
ställplatser i enlighet med av oss framtagna riktlinjer och ett utökat fokus på
husbilsturismen
Aktiviteter:
1 dags seminarier om husbilsturismen på utvalda orter i Malmö, Kalmar, Göteborg,
Jönköping, Stockholm, Karlstad, Falun, Östersund, Luleå
Budget:
Finansieras via deltagaravgifter
Behövs minst 15 deltagare

Husbilsturismen

Heldags seminarium Husbilsdestination Sverige
•
•
•

•

•

Tid 10-15 (lunch 12-13)
Husbilsturismen i Sverige/Europa/Världen
Husbilsdestination Sverige
- besöksekonomiska effekter
- statistik
- marknadsundersökning målgruppen
- basservice ställplats
- utökad service /säkerhet ställplats
- ställplatsutrustning
- vägmärke
- välkomstskylt
- förutsättningar för att anlägga en ställplats
- Exempel på Ställplatser
- husbilsplatser på campingplatser
- Exempel på husbilsplatser
Husbilsdestination inom regionen
- Nuläge
- Förutsättningar
- ev. begränsningar
- att tänka på ur ett destinations perspektiv
- Grupparbete med handledning
Hur kan vi utveckla husbilsturismen i din kommun/region
Sammanfattning

1.1 Konsultation kommuner
Syfte:
Att ge råd till Sveriges kommuner i deras hantering och etablering av ställplatser.
Mål:
Vi har under 2016 skickat informationsfolder till Sveriges samtliga kommuner.Ca 40
kommuner har kontaktats oss för rådgivning och vi har gått vidare med planering av
ställplatser i ca 20 kommuner som har kontaktat oss. Målsättning att fler kommuner
kontaktar oss och vill att vi medverkar vid planering av ställplatser
Aktiviteter:
Rådgivning, Personliga besök. Prioriterad rådgivning till kommuner i regionala
destinationer som går in med regionala ekonomiska insatser i projektet. Fortsatt
prioritering på kommuner i Västsverige
Budget:
70 tkr (konsulttid projektledare, därefter får kommunerna betala för vidare konsultation.
Eventuellt kan bidrag från Tillväxtverket tillkomma i form av konsultcheckar) Under
förutsättning att Turistrådet Västsverige fortsätter med finansiering samt minst 1 regionalt
destinationsbolag till.

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
Skåne, Halland, Småland, Östergötland, Värmland, Dalarna/Siljan, Jämtland/Härjedalen
Budget:
75 tkr Info.möte med regioner (konsulttid projektledare, därefter får regionerna betala för
vidare konsultation alternativt gå in med ekonomiskt stöd i projektet likt Turistrådet
Västsverige)
Regioner som startar husbilsturismutvecklings projekt i samarbete med
Husbilsdestination Sverige får bidra med pengar till gemensamma aktiviteter i
projektplan. Pris för regionalmedverkan från 75 tkr varav från 50 tkr avsätts till riktade
insatser inom regionen och 25 tkr avsätts till att finansiera Husbilsdestination Sveriges
verksamhet. Budget baserad på fortsatt deltagande av Turistrådet Västsverige samt 1
regionalt destinationsbolag till.

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 2017
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:
5 tkr (konsulttid projektledare + SCR tid)

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, exempel på ställplatser, husbilsplatser mm.
Få in annonsörer på hemsida i form av leverantörer till husbilsmarknaden. 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)

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

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 2017 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
30 tkr ( Projektledare 30tkr + övrigt 20 tkr ) ta fram besiktningsprotokoll

1.1 Myndighetspolicy ställplatser
Syfte:
Idag är kommunerna villrådiga när det gäller att etablera nya ställplatser. Det finns inga
klara och tydliga riktlinjer för vad som gäller för att ge tillstånd och driva en ställplats.
Detta innebär att man hanterar frågan mycket olika beroende i vilken kommun man vill
verka. Ofta kan det få effekten att man säger nej eller att man säger ja utan ha några
riktlinjer kring tillsyn. Vi vill därför etablera en dialog med myndigheter på nationell nivå
för att försöka få fram riktlinjer kring, planfrågor, bygglov, tillsyn enligt miljöbalken m.m.
Mål:
Att under året etablerat kontakt med i första hand Boverket för att påverka att en sådan
process påbörjas. En del arbete kring frågan har tangerats av ett arbete som bedrivs av
ett par kommuner finansierat av Boverket. Genom dessa kontakter hoppas vi etablera
kontakt för att uppnå målet att få frågan på bordet under året.
Aktiviteter:
Boka möte med Boverket och starta dialogen, Ta hjälp av byggjurist för att erhålla den
spetskompetens som krävs i diskussionen.
Budget:
10 tkr konsulttid projektledare + egen tid SCR

1.1 Koncept husbilsplats på campingplats.
Syfte:
Husbilsgästen har delvis andra behov än andra campinggäster. I vårt arbete har vi
konstaterat att en stor del av övernattningarna sker på campingplats, men vi har tills nu
fokuserat helt och hållet på ställplatsen. För att bli Europas bästa husbilsdestination
måste vi även se till att våra campingplatser har en produkt som tilltalar husbilsgästen.
Mål:
Att under året ta fram ett koncept på vad som attraherar husbilsgästen på en
campingplats. Detta dokument skall vara en handledning till campingplatser i Sverige i
konsten att göra sig attraktiv för husbilsgästen
Aktiviteter:
Tillsätta en arbetsgrupp som kan jobba med frågan under året och som förhoppningsvis
kan redovisa ett resultat till vår grupp nästa höst. Gruppens sammansättning är ej
fastslagen ännu.
Budget:

20 tkr till möten + egen tid

1.1 Projektledning
Syfte:
Att koordinera arbetet i projektet
Mål:
Att projektplanen genomförs
Aktiviteter:
Upprätta projektplan, sammankalla och genomföra möten med projektgruppen
Budget:
50 tkr (konsulttid projektledare) + möteskostnad

1.1 Budget
Förankring SKL
5 tkr
Nyhetsbrev
50 tkr (SCR hanterar utskick)
Seminarier
0 tkr (finansieras via deltagaravgifter)
Konsultation kommuner
70 tkr
Regional utveckling
75 tkr
Vägmärke
5 tkr
Projektets hemsida
35 tkr ( SCR drift)
Statistik ställplatser
0 tkr**
Certifiering ställplatser
30 tkr
Projektledning
50 tkr
Myndighetspolicy ställplatser
10 tkr
Koncept husbilplats på cpl.
20 tkr
------------------------------------------------------------Total budget
350 tkr
** Genomförs endast vid ytterligare finansiering från Tillväxtverket

1.1 Finansiering
Kapital
Tid
---------------------------------------------------------------------------SCR
100tkr
100tkr
HRF
60tkr
CC
20tkr
RMF
Turistrådet Västsverige
50tkr
Länsturistorganisation
75tkr
Associerade partners/
Ställplatsutrustning ( 3 st)
45tkr
---------------------------------------------------------------------------Totalt
350 tkr

Diskussioner med fler leverantörer (WTW, Intergate, Sterners, Annonsmedia Väst) samt
regionala organisationer. ( JHT, Dalarna, Värmland, Halland, (Skåne, Småland))

Förslag på ny struktur 2017

3.1

3.2

3.3

3.4

Verka för ett
attraktivt
erbjudande

Verka för
effektiv
marknadsföring
av erbjudandet

Verka för bra
marknadsvillkor

Verka för en
enad och
samlad bransch

Ta fram deklarationsblankett
för certifiering

Utveckla hemsidan

Kontakta Boverket

Ta fram mall för riktade digitala
utskick

Fortsatt dialog med SKL

Inventera goda exempel
Ta fram rutin för insamling och
sammanställning

Konsultation
kommuner/regioner

Ta fram typexempel
Ta fram verktyg för inventering
av kapacitet, kvalitet samt
behov på regional/kommunal
nivå
Fortsätta informera/kontakta
regioner för att få deras
medverkan och visa vårt
erbjudande

Fortsatt påverkan så att
vägmärke för ställplats antas

?

Nästa arbetsmöte

Tack för idag
För mer information

husbilsdestinationsverige.se

