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INLEDNING
BAKGRUND
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att etablera nya
uppställningsplatser för husbilar i Lunds kommun, inklusive i staden. Arbetet ska göras i
samråd med stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och kommunkontorets
näringspolitiska enhet, Visit Lund AB samt LKP AB. I uppdraget till förvaltningen ingår att
rapportera om tillgänglighet för parkering för husbilar och husvagnar.

SYFTE OCH OMFATTNING
Sweco har fått i uppdrag av Lunds kommun att utreda möjliga platser för att anordna
ställplatser för husbilar.
Syftet med arbetet är att klargöra vilka förutsättningar som finns för uppställning av
husbilar idag samt vilka lämpliga platser som finns för detta ändamål i Lunds kommun
med tyngdpunkt på Lunds tätort.
Uppställning av husbilar/husvagnar kan delas upp i två delar. Del ett är uppställning
nattetid för övernattning. Ur denna aspekt är kommunen en relativt passiv aktör. Denna
del av uppdraget innefattar att utreda lagrummet för uppställning nattetid i samband med
besök och turism, samt att redogöra för de möjligheter som finns för uppställning över
flera dygn. Lagrum och föreskrifter som är aktuella är allemansrätten och den lokala
ordningsstadgan.
Del två innefattar uppställning under kortare tid (max ett dygn). Även detta är framför allt
kopplat till turism och besökande. Denna del kan mer tydligt kopplas till generella
parkeringsmöjligheter, både vad gäller reglering och storlek på platserna. I detta fall är
närheten till besöksintressanta målpunkter särskilt intressant. Redovisning görs av
befintliga platser och förslag på nya platser som är lämpliga för husbilar. Fokus ligger på
att hitta en hantering och strategi för hur kommunen bör arbeta med husbilar.
Inom ramen för uppdraget ingår också dialog med berörda förvaltningar inom Lunds
kommun, kommunalt parkeringsbolag samt turistorganisationen Visit Lund. Detta har
skett via en gemensam workshop där behov och förutsättningar gicks igenom och
diskuterades.
Som en sammanfattning och resultat av arbetet ges en rekommendation av hantering av
uppställning för husbilar.
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HUSBIL – FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
ANSPRÅK
Husbilar och de som använder husbilar har som andra fordon särskilda förutsättningar
och anspråk, dels juridiskt, men också utrymmesmässigt och krav på service.

DEFINITION AV HUSBIL

Personbilar delas in i klass I och klass II. Husbil tillhör personbil klass II
Enligt trafikförordningen är personbil en bil som är försedd med högst åtta sittplatser
utöver förarplatsen och
1.
2.
a.
b.
c.
d.

är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller
är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme
och utrustat med åtminstone
fast monterade sittplatser,
fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas
till sovplatser,
fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
bord.

Personbil klass I:

En personbil som inte tillhör klass II

Personbil klass II:

En personbil som är permanent försett med ett karosseri
som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med
åtminstone
a.
b.
c.
d.

fast monterade sittplatser,
fast monterade sovplatser som kan utgöras av
sittplatser som kan omvandlas till sovplatser
fast monterad utrustning för matlagning och
lagring och
bord

Husbilar definieras som personbil klass II enligt lag 2001:559 om vägtrafikdefinitioner.

LAGAR OCH REGLER
För uppställning och parkering av fordon finns vissa lagar och regler att förhålla sig till.
En kort överblick dessa följer nedan.

Trafiklagstiftning - Vägmärkesförordningen 2007:90
Husbilar får parkera på alla platser där parkering är tillåten. Storleken innebär dock
särskilda utmaningar. För att säkra platser exklusivt för husbilar så behöver platserna
skyltas upp. I Vägmärkesförordningen finns sedan 2017 vägmärke H28 som möjliggör
uppmärkning enbart för bilar med bostadsutrymme, se figur nedan.
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Figur 1. Vägmärke H28.

Brandsäker camping
För uppställning med ändamål att bo över i fordonet bör rekommendationer för
brandsäker camping utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kunna
efterföljas. Här rekommenderas ett säkerhetsavstånd mellan uppställda campingfordon
på cirka 4 meter för att undvika spridning vid eventuell brand, se figur nedan.

Figur 2. Rekommendation om säkerhetsavständ mellan campingfordon. Källa: Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.

Allemansrätten
Allemansrätten tillåter övernattning i fordon generellt men det kan finnas platsspecifika
begränsningar. Körning i terräng är inte tillåten men uppställning av fordon kan vara så
länge det inte skadar marken.

Lokala ordningsföreskrifter
I Lunds kommuns lokala ordningsföreskrifter nämns camping och särskilt inom
Skrylleområdet.
”Inom Skrylleområdet får camping äga rum endast på sådan plats som anvisas genom
Skryllegården. Inom de områden i övrigt, som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till
allmänt begagnande, får camping äga rum endast på de platser och under de tider av
året som vederbörande kommunala myndighet bestämmer.

4

Ställplatser för husbil
210325

Ytterligare bestämmelser om camping finns i de föreskrifter som länsstyrelsen eller
kommunen fastställt för naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden i Lunds
kommun.”

SERVICE
Besökare med husbil har utöver platsbehovet även behov av viss service för att kunna
nyttja sin husbil fullt ut som bostad under resan. Vid uppställning längre än 24 timmar
kan det finnas behov av el, vatten och tömning av latrintank.

UTRYMMESBEHOV
En husbil varierar mycket i storlek och det kan därför vara svårt att avgöra lämplig storlek
för parkeringsplatser som ska nyttjas av dessa fordon. I Åhus hamn finns platser
avsedda för husbilar som har storleken 3x10 meter, vilket används som utgångspunkt
inom detta uppdrag.
Utöver själva platsbehovet för parkering kräver husbilar ett större utrymme för att köra in
och ut från platsen då dessa är längre och har en större svängradie än en vanlig
personbil.

MÅLPUNKTER
Husbilar används i hög utsträckning i samband med turism. Turistmålpunkter inom Lund
är i stor utsträckning lokaliserade inom Lunds stadskärna och det är också i anslutning
till stadens centrum som störst efterfrågan om platser för uppställning av husbilar under
kortare tid finns enligt turistorganisationen Visit Lund. Förutom allmänna målpunkter har
Visit Lund nämnt att de får förfrågningar från personer som besöker anhöriga.
Utöver besök till centrala Lund finns även intressanta målpunkter i naturområden och
badplatser med mera över hela kommunen.

UPPSTÄLLNING KORTARE ELLER LÄNGRE TID
Husbilar har som övriga personbilar olika behov av att parkera under olika lång tid. Det
kan vara allt från parkering några timmar i samband med ett besök, till uppställning en
eller flera dagar. I kapitlen nedan beskrivs detta i tre delar. Parkering, uppställning
kortare tid och uppställning längre tid. I samtliga fall gäller att husbilsföraren är skyldig att
följa gällande parkeringsregler som kan omfatta bland annat ett begränsat utrymme
genom markerade parkeringsplatser. För uppställning längre tid finns behov av viss
service. Uppdelning görs därför så att parkering och uppställning kortare tid hanteras på
samma sätt och uppställning längre tid på annat sätt.
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PARKERING OCH UPPSTÄLLNING
För uppställning i anslutning till Lunds centrala delar är det lämpligt att begränsa tiden för
uppställning av husbilar till 24 timmar. För längre uppställningstid finns ett större behov
av service som el, vatten och tömningsmöjligheter av bilens avloppstank, och behovet
tillgodoses bäst på campingplatser eller ställplatser för husbilar. Att tillgodose behovet av
service i gaturummet eller på parkeringsplatser bedöms som olämpligt, dels för att
olägenheter kan uppstå och dels för att det innebär relativt stora investering som få
person kan nyttja.

MÖJLIGA PLATSER FÖR KORTTIDSUPPSTÄLLNING
Frågor som rör uppställningsplatser och parkering för husbil kommer dagligen till
turistinformationen i Lund, Visit Lund. Främst är det platser för kortare uppställning vid
besök i Lunds tätort som efterfrågas. För en turist som besöker Lund över dagen är det
främst stadskärnan som lockar och uppställningsplatsers närhet till centrum viktig.
Alternativt kan externa läge, för uppställningsplatser, längs ett starka kollektivtrafikstråk
vara bra alternativ. Genom att parkera och ta buss eller spårvagn sista biten når man
enkelt stadens centrala delar snabbt. Viktigt är att det är lätt att hitta till
uppställningsplatsen, även för besökare som inte varit i Lund tidigare.
Uppställningsmöjligheter i och kring naturområden bedöms efter samråd med park- och
naturavdelningen inte som lämpligt. Informationen från Visit Lund visar inte heller på
något behov av detta.
Inom ramen för uppdraget har ett antal olika typer av platser identifierats som möjliga
med hänsyn till tillgängligheten till husbilsuppställning framförallt under
sommarmånaderna. Nedan listas platser där det kan vara lämpligt att studera vilka
möjligheter som finns samt exempel på platser inom Lunds tätort som kan vara lämpliga.
Gatuparkering med låg beläggning – Det finns gator och markparkeringar med låg
beläggning av parkerade motorfordon idag är låg, vilka kan vara möjliga att använda som
uppställningsplats och parkering för husbilar.
Pendlarparkeringar – Ofta lokaliserade med god koppling till det regionala och
nationella vägnätet. I flera fall finns på dessa platser i Lund goda kopplingar till starka
kollektivtrafikstråk.
Parkering vid idrottsanläggningar – Ofta större parkeringsytor som främst används vid
evenemang och större idrottstävlingar, där platsen under övrig tid skulle kunna användas
för andra ändamål.
Parkering vid gymnasieskolor och högskolor – Dessa verksamheter är ofta inte igång
i någon större skala under sommaren, som är den tidpunkt på året då efterfrågan på
uppställningsplatser för husbilar är som störst.
Parkering vid grundskolor – Verksamheter där parkeringen nyttjas i mindre
utsträckning under sommaren. Finns på många platser i staden och har ofta relativt goda
kopplingar till kollektivtrafik. I figuren nedan ges två exempel men andra platser skulle
kunna vara aktuella.
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Figur 3. Exempel på platser som kan vara lämpliga att utreda som uppställningsplats för husbilar.

För besökare som istället för att leta sig in i centrala Lund hellre ställer sin husbil i ett mer
externt läge är en av pendlarparkeringarna ett bra alternativ. Alla platser som pekats ut
ovan är lokaliserade i anslutning till starka kollektivtrafikstråk med god tillgänglighet till
centrala Lund. Pendlarparkering Brunnshög har i dialogen med övriga parter inom ramen
för uppdraget pekats ut som mest lämplig i ett första skede.

MÖJLIGA PLATSER FÖR UPPSTÄLLNING UNDER LÄNGRE TID
För uppställning längre tid är kraven på service högre än för parkering och
korttidsuppställning. I första hand bör detta hanteras av befintliga campingplatser eller
andra verksamhetsutövare som upplåter uppställning. Redan idag finns möjlighet för
uppställning på Källby camping i Lunds tätort samt på Romeleåsens golfklubb. Därmed
föreslås att kommunen i nuläget inte tar ansvar för att upprätta nya platser för
uppställning under längre tid.
Parkering i anslutning till naturområden i Lunds kommun är redan idag hårt belastade
under dagtid och det bedöms idag inte lämpligt att tillåta husbilsuppställning under längre
tid då detta försämrar tillgängligheten för besökare som behöver parkera personbil.
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FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
PARKERING OCH UPPSTÄLLNING KORTARE TID

Arbetet och diskussionen med tjänstepersoner på Visit Lund, Lunds kommunala
parkeringsbolag, näringslivsenheten på kommunkontoret samt tekniska förvaltningen
visar att det finns behov av parkering och uppställningsplatser avsedda för husbilar. Det
är också tänkbart att behovet kommer öka i framtiden. Parkering för kortare tid kan
hanteras med parkeringsreglering. Husbilarnas storlek ställer särskilda krav vid
utformningen och anpassning av parkeringsplatser.

Gatuparkeringar och mindre markparkeringar

Enkla uppställningsplatser föreslås på fyra platser, där det idag är tillåtet att parkera och
användningen låg. Det är gatuparkering på Ulrikedalsvägen och Slåttervägen samt
markparkering intill Gråsparvsvägen och Måsvägen. Ulrikedalsvägen ligger närmast
den centrala staden, övriga platser något längre bort men med gångavstånd till
hållplatser med god kollektivtrafik. Parkering på Slåttervägen, Gråsparvsvägen är gratis
medan parkering på Ulrikedalsvägen och Måsvägen är avgiftsbelagd. och besökare
med husbil bör betala motsvarande avgift för respektive plats. Måsvägen och är
parkeringen tidsbegränsad till två timmar. Tekniska förvaltningen kan besluta om dessa
förändringar.
Visit Lund och andra som får frågor om parkering och uppställning av husbil kan hänvisa
till dessa.

Figur 4. Rekommenderade gator för hänvisning av husbilar
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Ulrikedalsvägen
Parkeringsplatserna på Ulrikedalsvägen är idag tvärställda och anpassning krävs för att
ge utrymme för uppställning av husbilar.

Figur 5. Gatuparkering på Ulrikedalsvägen.

Därför föreslås att delar av tvärparkeringen, på bilden ovan, omvandlas till längsgående
parkering med plats för två husbilar. Dessa kan med fördel markeras med både
vägmärke och vägmålning för att säkerställa tillgången för husbilsbesökare. Parkeringen
på Ulrikedalsvägen är avgiftsbelagd under vissa tider och husbilsbesökare föreslås
betala samma avgift.
Nedan redovisas föreslagen lösning för husbilsuppställning. Markering för tvärställda
parkeringsplatser målas upp för att tydligt visa skillnaden. Dessutom bör en avskiljande
yta mellan ytan för husbilar och den för övriga personbilar markeras med målning
alternativt med refug, plantering eller liknande. I figuren nedan redovisas ytan som ett
spärrfält.

Figur 6. Gatuparkering på Ulrikedalsvägen-förslag på lösning
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Slåttervägen

Figur 7. Slåttervägen väster om Skördevägen.

Parkering för husbil på Slåttervägen föreslås ordnas genom längsgående parkering
utmed parkytan öster om korsningen med Bondevägen, se bilden ovan. Här föreslås
att två platser införas, där det är gratis att parkera som längst i 24 timmar. Platserna
markeras med skylt och slutskylt utan målningsmarkering.
Den föreslagna placeringen försvårar något för buss i linjetrafik att mötas och likaså för
personbilar som behöver backa ut ur de tvärställda parkeringsplatserna på södra
sidan. Bedömningen är att flöden på trafiken är låga, och framkomligheten på gatan
inte påverkas nämnvärt.

Figur 8. Slåttervägen väster om Skördevägen – förslag på möjlig lösning
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Gråsparvsvägen
På Gråsparvsvägen finns det en markparkering som är kopplad till Folkets park.
Beläggningen är låg och det bedöms lämpligt att inrätta två parkeringsplatser för
husbilar.

Figur 9. Parkering vid Gråsparvsvägen

För att skapa utrymme för husbilar föreslås att platserna skapas på ytan i mitten av
hela parkeringen, se ritningen nedan. Placeringen är nödvändig för att fordonen ska
kunna nå platserna på ett bra sätt. Ett uppehåll i refugen behöver tillskapas för husbilar
ska kunna parkera. Platserna för husbilar skyltas upp särskilt och målas upp.
Förslaget nedan redovisar ett läge i mitten. Platserna bör inte placeras längre västerut
än detta läge.

Figur 10. Parkering vid Gråsparvsvägen - förslag på möjlig lösning
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Måsvägen
På Måsvägen finns en mindre markparkering i anslutning till korsningen med
Fjelievägen. Beläggningen är låg och därför möjligt att anordna plats för uppställning av
en husbil. På ytan finns ett antal större träd som begränsar möjligheterna att omvandla
fler platser till husbilsplatser. Parkeringstiden är idag begränsad till 2 timmar, mot avgift,
eller längre uppställning med boendeparkeringstillstånd.

Figur 11. Parkering vid Måsvägen

En plats för husbilsuppställning föreslås enligt figur nedan, mellan häck och
belysningsstolpe. För att möjliggöra för husbil att svänga in på platsen krävs att sex
befintliga bilplatser tas i anspråk. Parkeringen behöver också regleras för uppställning
under längre tid än de två timmar som gäller på parkeringen i övrigt. Förslagsvis
tillåts parkering som längst under 24 timmar, utan avgift.

Figur 12. Parkering vid Måsvägen - förslag på möjlig lösning

12

Ställplatser för husbil
210325

Parkeringsanläggningar
Som komplement till gatuparkeringen ovan föreslås att ett mindre antal platser anläggs
på Arena Park och på pendlarparkeringen på Brunnshög. Båda är enkla att angöra med
bil och kan nås från olika håll. Lunds kommunala parkeringsbolag äger, förvaltar och
beslutar över dessa parkeringar och deltagit i dialogen kring eventuell uppställning för
husbilar på dessa platser. Beslut kring införande av husbilsparkering, tidsreglering samt
avgift tas av LKP och deras styrelse.

Figur 13. Rekommenderade parkeringsanläggningar för hänvisning av husbilar.
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Arena Park
Arena Park ligger centrumnära i direkt anslutning till Stadsparken och med
gångavstånd till centrala Lund.

Figur 14. Parkering vid Arenan i Lund.

Parkering har snedställda parkeringar med en enkelriktad parkeringsgata. Möjlighet
finns att anpassa del av ytan för uppställning av husbilar. Tester med körspår har gjorts
för en fordonstyp som är cirka 9,4 meter långt och som bäst kan jämföras med en
husbil. En uppställningsplats för husbil kommer ta ungefär 4-5 bilplatser i anspråk.
Parkeringen är avgiftsbelagd hela dygnet. Parkeringsplatserna är ramas in genom
växlingar i markmaterial. Platser för husbilparkering föreslås endast skyltas upp med
utgångspunkt från markeringar i markmaterialet och de gröna ytor som ramar in delar av
parkeringen.
Som alternativ till husbilsparkeringarna i mitten av parkeringsplatsen kan platser ordnas
utmed parkeringshusets östra sida. För att ordna dessa platser behöver platser för
vanliga personbilar tas i anspråk. Närheten till parkeringshuset kan underlätta eventuell
framdragning av el till husbilsparkering, om LKP beslutar att tillhandahålla servicen.

Figur 15. Parkering vid Arenan i Lund – förslag på lösning med parkering i mitten och längsgående parkering på östra
sidan
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Brunnshög
Parkeringen på Brunnshög är ny, och ytan är av grus och parkeringsplatser har
märkts ut genom markeringar på låga trästaket. I likhet med parkeringen på Arena
Park kan parkeringsplatser markeras för husbilar. Tester med körspår visar att det
krävs cirka 4-5 platser per husbilsplats. Parkeringen är idag avsedd för de som
kombinerar personbil och spårvagn och är avgiftsbelagd hela dygnet.

Figur 16. Pendlarparkering Brunnshög i Lund.

För att skapa parkeringsplatser för husbilar föreslås att ytor på parkeringens mittendel
märks ut, se figur 17. Ytan är i dagsläget belagd med grus så markering med
vägmärke är lämplig. Hål behöver tas upp i träräcket för att husbilsparkeringar ska
kunna ordnas.

Figur 17. Pendlarparkering Brunnshög i Lund – förslag på möjlig lösning
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Uppföljning
I denna rapport föreslås totalt elva parkeringar uppdelat på sex platser. Två parkeringar
per plats förutom på Måsvägens parkering där en plats föreslås. Förslagsvis följs
nyttjandegraden upp för att avgöra om mängden husbilsparkeringar är tillräckliga eller
behöver utökas.
Behovet av husbilsparkering är säsongsbetonat och koncentrerat till sommar och
semester. Ett alternativ som kan undersökas i syfte att åstadkomma fler
husbilsparkeringar, är att föra diskussioner med skolor, universitet och högskola, att
deras parkeringar under sommartid kan rymma uppställning för husbilar.

Trygghet
Trygghetsaspekten är en viktig fråga att ta hänsyn till. Detta är en subjektiv bedömning
och med de fem alternativa platserna ovan erbjuds olika typer av miljöer som ger
besökare möjlighet att välja en plats som passar dem bäst. Slåttervägen och
Ulrikedalsvägen ligger i bostadsområden. Arena Park och är ett relativt ostört läge i
centrum medan Brunnshög idag är ostört i ett mer externt läge.
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UPPSTÄLLNING UNDER LÄNGRE TID
För att utreda möjligheterna att erbjuda besökare i Lunds kommun möjlighet till
uppställning under längre tid kan kommunen föra en dialog med verksamheter och
aktörer som har denna typ av utrymme för att kartlägga intresset från dessa och vilken
roll kommunen kan ha för att förverkliga denna typ av service för besökare. Kommunen
kan i detta fall fungera som en samordnande aktör mellan turistverksamheten och
campingaktörer.
Den befintliga campingen på Källby, i Lund, har idag endast öppet under sommaren.
Här kan möjligheterna att hålla öppet under längre period utredas genom kultur- och
fritidsförvaltningens försorg. En möjlig utveckling, som underlättar för husbilsägare, är
att få nyttja campingplatsens service, såsom latrintömning och påfyllning av vatten, mot
en avgift.
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Den diskussion som inom ramen för utredningen förts med andra aktörer visar att det
finns behov att erbjuda uppställningsmöjligheter och parkering för husbilar, för kortare
besök, som varar upp till ett dygn. Att erbjuda möjlighet för parkering och uppställning
under kortare tid kan göras med enklare medel, som skyltning, målning och mindre
ombyggnader. På Brunnshög behöver träräcket som avdelar parkeringsskeppen
demonteras för att möjliggöra parkering för husbil. På Gråsparvsvägen och på
Måsvägen behöver enklare refuger mellan parkeringsskeppen brytas upp. På Arena
Park tillkommer kostnader för el-anslutningar om detta ska erbjudas.
På Brunnshögs pendlarparkering och Arena Park föreslås att två platser för husbilar
införs på respektive parkering. Vilket innebär att mellan 8-12 vanliga parkeringsplatser
utgår per parkering. Ser man till nuvarande beläggning kan man konstatera att
parkeringsbehovet för vanliga personbilar kan tillgodoses även med dessa föreslagna
förändring.
På Ulrikedalsvägen föreslås att två husbilsparkeringar införs. Vilket innebär att antalet
parkeringar för vanliga personbilar minskas med 12 platser. Nuvarande beläggning är
mycket låg, ofta är denna parkering tom. Ser man till parkeringsmöjligheterna längs hela
Ulrikdalsvägen är utnyttjandet lågt, och tillgången på lediga parkeringar mycket god.
På Slåttervägen föreslås att delen väster om Skördevägen skyltas upp för två
husbilsparkeringar. Åtgärden bedöms inte påverka parkeringsituationen på Kobjer, det
finns god tillgång på lediga parkeringar.
På markparkeringarna vid Gråsparvsvägen och Måsvägen föreslås att två respektive en
husbilsparkering införs. Båda dessa markparkeringar har låg beläggning och tillgången
på lediga parkeringsplatser är mycket goda. Parkeringsbehovet kan tillgodoses även
med dessa förändringar. Sammanlagt behöver 8-12 vanliga parkeringsplatser tas i
anspråk vid Gråsparvsvägen och 4-5 på Måsvägen.
Plats

Antal

Typ

Avgift

Slåttervägen

2

Kantstensparkering

Nej

Ulrikedalsvägen

2

Fickparkering

Ja (9-18)

Gråsparvsvägen

2

Markparkering

Nej

Måsvägen

1

Markparkering

Nej (begränsning 2h
för övriga)

Arena Park

2

Markparkering/

Ja

Brunnshög

2

Markparkering

Ja

Tabellen ovan sammanfattar de sex platser som ansetts mest lämpliga för att erbjuda
plats till husbilar med typ av parkering och om parkeringen är avgiftsbelagd. För husbilar
föreslås en begränsning på 24 h.
Gemensamt för alla platserna är att man bör studera så att kapaciteten räcker för såväl
husbilar som för övriga fordon. Detta bör kopplas till de generella parkeringsreglerna och
parkeringsavgifter. Behovet av antal platser och eventuell service följs upp löpande. Om
behov och möjlighet finns kan antalet platser på de sex nämnda platserna ökas. Det
bedöms som en rimlig strategi att inte öka antalet ställen om inte målpunkter eller andra
behov visar att det är delar av staden som inte täcks in eller om ytterligare platser för
husbilar inte får plats på de sex platser som setts ut för husbilar.
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