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Fakta om autocamperturisme. 
Der køre ca. 1,7 millioner autocampere i Europa 

Tallet stammer fra European Caravan Federation i Tyskland. I den nyeste optælling fra den 
31.12.2013 var der 1.556.800 autocampere i Europa. I 2014 blev der solgt 72.163, i første 
halvår af  2015 54.273. I tallet for Norge er der kun opgivet 5700, men det faktiske tal er i 
følge Oplysningsrådet for vejtrafikken A/S pr. 30.6.2014 38.930 autocampere i Norge. 

I 2015 er antallet i Danmark 12.519 inkl. 71 udlejnings køretøjer ( Stigning i 2013 med 110 
stk nye og i 2014 med 130 stk nye). I 1. halvår af  2015 er der solgt 111 (kilde Danmarks 
Statistik og ECF) 

I Danmarks nær-markeder er antallet af  autocampere: 

Sverige, 2015, 74.343 (Stigning i 2013 med 3.519 og 2014 med 3.967 om året) 

Norge, 2015, 40.000 (Stigning i 2013 med 2.841 og 2014 med 2.527 om året) 

Holland, 2015, 95.000 ( Stigning, 2013 med 1.098 og 2014 med 1.129 om året) 

Tyskland, 2015, ca 465.746 ( Stigning i 2013 med 24.809 og 2014 med 25.746 om året) 

Det betyder et nær-marked bestående af  mere end 685.000 autocampere. 

Det er 40% af  det totale europæiske autocampermarked i 2015. 

Væksten af  autocampere om året i Europa: 2013, 71.342 og i 2014, 72.163. Alene i første 
halvår af  2015 blev der solgt 54.273 autocampere i Europa. (kilde e-c-f.com) 

Autocamper turister: 

Baseret på data fra Campingrådet, autocamper-info.dk og udenlandske analyser. 

Danske autocamper overnatninger fortages med 49,5% på autocamperpladser, 20,9% på 
campingpladser og 20,9% andre steder, f.eks havne, bondegårdscamping, Vild Camping.(kilde 
Videncenter for kystturisme) 

40% tyske autocamperturister rejser mere end 2 måneder om året, mod 12,2 dage for andre 
turister i gennemsnit.  

Hvem er autocamperturisterne: 

87% af  alle autocamper turister er mellem 40-69 år. 

85% rejser 2 personer 

2% rejser alene 
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10% rejser 3 til personer. 

Gennemsnitsalderen er 57,7 år 

40% tyske autocamperturister rejser mere end 2 måneder om året. 

En gennemsnitslig længere rejse er på omkring 3678 km 

Ifølge den internationale camping og autocamperorganisation F.I.C.C rejser 38% af  deres 
medlemmer med autocamper 45-60 dage om året, og 15% rejste 60-90 dage om året. 

60,41% tyskere køre i autocampere op til 3,5 t 

23,03% køre i autocampere på mellem 3,5 t og 5 t 

8,28 % køre autocampere på mellem 5 t og 7,5 t 

0,55% køre autocamper på mere end 7,5 tons 

Af  40.000 autocampere i Norge er 25%, autocampere på mere end 3,5 t.(vejtrafikken A/S, 
Norge) Tyskland havde til 1999 kørekort kategori 3 til personbil og køretøjer op til 7,5 t. 32% 
autocampere i Tyskland er på mere end 3,5 t. (Camping Solutions, Tyskland) 

Så mange autocamper turister rejser i årets måneder: 

Undersøgelse fra Camping Solutions i Tyskland. 

!   
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Undersøgelse Husbildestination Sverige 2014: 

!   

Europæiske autocamperturisters døgnforbrug per person: 

• Research Centre for Coastal Tourism har lavet en oversigt over dette. 

• Tyskere (Dammertz Bader Stellplatz Consulting) 365 DKK 

• Franskmænd (French Federation of  Motorhome Clubs) per autocamper 373 DKK 

• Belgier (Westtoer ) 211 DKK 

• Hollændere i Vesteuropa (Dutch Club of  Motorcaravanners) 260 DKK 

• Hollændere i Nordeuropa (Dutch Club of  Motorcaravanners) 515 DKK 

• Deutsches Tourismus Verband – DTV 345 DKK 

• Esbjerg Kommunes Turistgruppe - 526 DKK pr. dag 

Gennesnittet for ovenstående forbrug er 370 kr pr. person i døgnet 

Autocamper turisters villighed til at betale for en overnatning: 

En spørgeundersøgelse lavet på opfordring fra autocamper-info.dk, og udført i samarbejde 
med ACR i 2014, viser at 98% danske autocamper turister er villige til at betale mellem 
50-150 kr. pr. nat for overnatning/parkering, afhængig af  hvilke faciliteter der er til rådighed. 
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Omfang af  besøg på enkelte autocamperpladser: 

• Rømø autocamperplads, 5000 autocampere, første 9 måneder af  2015. start 2015 28 
pladser. belægningsprocent 64% 

• Juelsminde Havn, 1400 autocampere fra 1. maj til 1. oktober, på 14 pladser. 
Belægningsprocent ca. 90% 

• Schleswig, 10.000 autocampere fra slut marts. til 17. september 2014. Øget til 70 pladser i 
sommeren. Belægning tæt på 100% 

• Eckernförde, 49 pladser, 6430 autocampere på 6 mdr. Belægningsprocent 76%  

Købekraftanalyse. 

En købekraft analyse er et udtryk for en forventet omsætning af  autocamper gæsters forbrug. 
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person/dag=)54#Euro)pr.)person/dag)=)405#Dkk)pr)person/dag,)
udført)af:

Studie)IUR,)Prof.)Dr)Gerd)Peters)I)2010
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autocamperplads)model)8l)50)autocampere)med)2)personer)
og)et)dagligt)forbrug)på)49#Euro#og#5#Euro)8l)overnatning)pr.)
person/dag=)54#Euro)pr.)person/dag)=)405#Dkk)pr)person/dag,)
udført)af:

Studie)IUR,)Prof.)Dr)Gerd)Peters)I)2010

Oversigt)over)autocamperturisters)købekra3)på)en)
autocamperplads)model)8l)50)autocampere)med)2)personer)
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person/dag=)54#Euro)pr.)person/dag)=)405#Dkk)pr)person/dag,)
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%)I)Pladsens)årlige)
belægningsIgrad

Restaurantbesøg
37%=18,12)Euro
=)135,90)Dkk

Fødevarer
21%=10,45)Euro
=)78,5)Dkk

Fri8dsak8viteter
20%=9,99)Euro
=)75)Dkk

Indkøb
22%=10,65)Euro
=)80)Dkk

Sum
100)%)=)49,21)Euro
=369)Dkk

Totalsum)incl.)autocamperplads
gebyr)på)10)Euro)=)75)Dkk)pr.)
autocamper)incl.)2)personer
Pr.)person)5)Euro=37,50)Dkk/dag

20%)belægning
365)dage)x)20%
=73)dage
x)2)personer
x50)køretøjer
=7300)
Overnatninger
=)

7307.3007Oovernat
ninger

7.300)x)18,12)Euro
=132.276,00)Euro
=992.070)Dkk

7.300)x)10,45)Euro
=76.285)Euro
=572.138)Dkk

7.300)x)9,99)Euro
=72.927)Euro
=546.953)Dkk

7.300)x)10,65)Euro
=77.745)Euro
=583.087)Dkk

=359.233)Euro
=2.694.248)Dkk

Overnatning)pr.)person=)5)Euro
=)37,50)Dkk
7.300)x)5)Euro=36.500)Euro
=273.750)Dkk
Omsætning)ialt:)
395.733)Euro)=)2.967.998)Dkk

30%)=)110)dage
=)11000)
overnatninger

11.000)x)18,12)Euro
=199.320)Euro
=1.494.900)Dkk

11.000)x)10,45)Euro
=114.950)Euro
=862.125)Dkk

11.000)x)9,99)Euro
=109.890)Euro
=824.175)Dkk

11.000)x)10,65)Euro
=117.150)Euro
=878.625)Dkk

=541.310)Euro
=4.058.475)Dkk

11.000)x)5)Euro=55.000)Euro
=412.500)Dkk
Omsætning)ialt:
596.310)Euro)=)4.470.975)Dkk

40%)=)146)dage
=)14.600)
Overnatninger

14.600)x)18,12)Euro
=264.752)Euro
=1.9984.140)Dkk

14.600)x)1o,45)Euro
=152.570)Euro)Euro
=1.144.276)Dkk

14.600)x)9,99)Euro
=145.854)Euro
=1.093.905)Dkk

14.600)x)10,65)Euro
=155.490)Euro
=1.166.175)Dkk

=718.466)Euro
=5.388.495)Dkk

14.600)x)5)Euro=73.000)Euro
=547.500)Dkk
Omsætning)ialt:
791.466)Euro)=)5.935.995)Dkk

50%)=)183)dage
=18.300)
overnatninger

18.300)x)18,12)Euro
=331.596)Euro
=2.486.970)Dkk

18.300)x)10,45)Euro
=191.235)Euro
=1.434.262)Dkk

18.300)x)9,99)Euro
=182.817)Euro
=1.371.127)Dkk

18.300)x)10.65)Euro
=194.895)Euro
=1.461.712)Dkk

=900.543)Euro
=6.754.072)Dkk

18.300)x)5)Euro=91.500)Euro
=686.250)Dkk
Omsætning)ialt:
992.043)Euro)=)7.440.322)Dkk

Kilde: StellplatzBeratung

Købekraftanalyse: Autocamper turister
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• Købeanalysen er baseret på tal fra 2010 lavet for Deutsches Tourismus Verband - DTV 
• Belægningsprocenter 
• Forbrug til restauranter 
• Fødevare indkøb 
• Fritids aktiviteter 
• Shopping - indkøb 
• Forbrug pr. person/dag, 368 dkk 
• pris på overnatning, 75 kr for 2 personer uden strøm og andre faciliteter 
 

Afkast beregning. 

Alle tal er inkl. 25% moms. 

Autocamper parkering. 
Autocamper parkering med overnatning ifølge campingreglementet 

Overnatningssteder for autocampere skal enten etableres som campingpladser jf. camping- 
reglementets regler eller som p-pladser i henhold til lokale bestemmelser fastlagt af  
vejmyndighed/ vejbestyrelse samt politiet jf. færdselslovens § 92, stk. 1. Der vil dog altid være 
lokale forhold, der sætter rammer for mulighederne, f.eks. gældende planlægning for et 
konkret område eller lokale politi vedtægter.  

Uden for campingpladsbegrebet falder parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere 
m.fl. er omfattet af  campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at 
vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje 
og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor 
og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.  

Pris x antal pladser 
x100% belægning/dg

Belægning 30% Belægning 40% Belægning 50%

90 kr x 30 pl. x 365 dage 
= 985.500 kr

30% =  295.650 kr 40%  = 394.200 kr 50% = 492.750 kr

105 kr x 30 pl x 365 dage 
= 1.149.750

30% = 344.925 kr 40% = 459.900 kr 50% = 574.875 kr

90 kr x 50 pl. x 365 dage 
= 3.285.000 kr

30% = 492.750 kr 40% = 657.000 kr 50% = 821.250 kr

105 kr x 50 pl. x 365 
dage = 3.832.500 kr

30% = 574.875 kr 40% = 766.500 kr 50% = 958.125 kr
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Hvad indgår der anlægs omkostningerne: 

Hvad indgår der i basis omkostningerne for at lave en autocamperplads:  

1. byggetilladelse og arkitektydelse 
2. Betonsokkel til forsyning og tømmestation 
3. Kabel tilslutninger til el-standere 
4. Et antal El-standere med X antal CEE stikdåser 
5. Komplet montering og tilslutning 
6. Ferskvands forsyning 
7. Tømmestation (frostsikret) Spildevand, toilet og ristafløb 
8. Jordarbejde, komprimeringer af  kørearealer og tilslutninger 
9. Gebyr for brug af  parkeringsautomat, samt køb af  samme 
10. Pladsinddelinger f.eks med træstammer 
11. Montering af  samme 
12. Plads skilte 
13. Internet tilslutning 
14. Flyers 
15. Website 
16. Informationstavle 
17. Affaldshåndtering 
18. Lys på pladsen 
19. Internet 

Pladstyper: 

• Transitpladser: Simple overnatningspladser, ofte uden komfort og i mange tilfælde gratis. 

•Weekendpladser: (autocamper parkering) Markerede pladser til nogle dages ophold, 
typisk 2-3 dage, med mulighed for, under en eller anden form, at bruge stole, bord og 
markise.  

•Komfortpladser: Område for autocampere i et turistmæssigt attraktivt område, med store 
parceller og komfortabelt udstyret. Kan eventuelt oprettes iht til campingreglementet. 

• Bondegårdscamping: maksimalt 3 campingpladser, i nærhed af  landbrugsejendom. 
Kræver ikke tilladelse og er ikke omfattet af  campingreglementet. 

Basis service standarder for autocamper parkering: 

• Pladsen skal placeres i en attraktiv og god beliggenhed 
• Pladsen skal have en plan overflade med tilstrækkelig bæreevne for køretøjerne. 
• Pladsen skal være godt skiltet og med god henvisning 
•Oplysninger om priser og med henvisning til næste placering inden for rimelig afstand, hvor 

man kan finde service til tømning af  spildevand, vandpåfyldning og andre tjenester. 
• Information på svensk, engelsk og tysk. 
•Minimumsafstand i overensstemmelse med beredskabsstyrelsens anbefalinger, alternativt i 

henhold til de lokale brandmyndigheder. 
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Foranstaltninger for at øge service niveauet og sikkerhed: 

• Tømning og påfyldning på pladsen. 
• Automatiseret betalingssystem 
• Bortskaffelse af  affald 
• Brandslukker 
• Belysning 
•  Indsamling af  besøgsdata 
• Turistinformation 
• Strøm 
• Kildesortering 

Beliggenhed: 

Let tilgængelig, tæt ved aktiviteter, restauranter, shopping og centrum 
Plant område, markerede pladser, anbefalet størrelse til køretøjerne  min. 4x10 meter 

Veje: 

Vejene på området bør være tilfredsstillende brede og være farbare for køretøjer med en 
totalhøjde på 4 meter. På parkeringsområdet er køreveje med min. 8 bredde tilrådeligt, 
således at lange autocampere kan manøvrere. 

Belysning: 
 
Man ankommer ofte sidst på dagen og derfor er det et spørgsmål om både bekvemmelighed 
og sikkerhed, at vejen og alle servicefaciliteter ved autocamperpladsen er tilstrækkelig oplyste. 

Pladsens bundforhold: 

Autocamperpladserne bør være plane og med velfungerende vandafledning/ -opsugning. 
Underlaget bør kunne klare køretøjer med en vægt på op til 4,5 tons. Dette rækker til 80% af  
dagens autocampere. Hvis pladserne kan klare op til 7,5 tons, rækker det til 97% af  dagens 
autocampere. Også længden af  pladserne har betydning. Med en længde på optil 10 meter, 
klare det de fleste autocampere. 

Strømforsyning: 

Autocamperpladser med strømforsyning bør have et tilstrækkelig antal strømudtag og være 
CE mærket. I betragtning af, at strømforbruget kan variere meget mellem forskellige 
autocampere, så det tilrådes at bruge sikringer på min. 10 ampere. Med forlængerledning kan 
man forsyne autocampere op til 25 meter fra nærmeste strømstander. 

Frisk - og spildevand: 

For ferskvand og spildevandshåndtering, er det tilrådeligt at installere de centrale 
servicestationer. Disse er nemme at installere og giver både levering af  frisk vand og 
spildevand og håndtere toiletaffald.  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Vandslanger og nødvendige adaptere (3/4” udvendig gevind på hane) ledsaget normalt 
autocampere. Som ekstraudstyr kan de også være forsynet med tilslutninger til strøm. 
Afløb til overkørsel i rustfrit stål, beton med vandspuling en praktisk og værdsat løsning. 
Afløbet bør så vidt muligt være under jordoverfladen, og bør være i stand til at opfylde 
tekniske forskrifter og krav. 
Mulighed for at tømme spildevandstanke i både højre og venstre side er en fordel. 

Bortskaffelse af  affald: 

Mulighed for bortskaffe husholdningsaffald bør forefindes, gerne med miljøsortering. 

Det er ønskeligt med informationenstavle med følgende oplysninger: 

• Ansvarlig for autocamperpladsen med f.eks telefonnummer 
•Hvis service som f.eks spildevand udføres på en en anden placering, oplysninger om 

placering 
• Prisinformation 
•Ordensregler 
• Information om nødsituationer 
•Områdekort/Bykort 
• Køreplaner for kollektivtrafik 
• Restauranter og butikker i nærheden 
• Andre informationer, som er interessante for besøgende 
• Cykel - vand- og vandre muligheder 
• Seværdigheder 
• Generel turistinformation 

Driften af  pladsen: 

Driften af  autocamperpladsen, kan være den stedlige campingplads, havn, kommune eller 
private.  
 
Det er vigtigt at man ser autocamperpladsen som et aktiv for hele destinationen og en del af  
et totalt serviceudbud og derfor også giver mulighed for andre aktører. F.eks kan en privat 
eller havn være en mulig operatør.  

Indretning  af parkering: 
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!  

	 TV - Strømsøjle m/CEE stik, MIDTEN - Vandforsyning, TH - Toilettømning 
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Rist for tømning af  spildevand 

!  

Tømning af  spildevand og kemisk toilet.  Frisk ferskvands påfyldning. 

  

Autocamper-parkering 
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By parkering til 16 autocampere 

 

!  
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Autocamper Parkering til 30 autocampere 

Skiltning. 
 

	 	  
	       E 33 + UE 33,9                M 32	 	 	    M 47 
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Som vejvisning til sådanne pladser anvendes M 32 Campingplads for autocampere. 
Vejvisning til parkeringsplads for autocampere anvendes E 33 Parkering med undertavle  

UE 33,9 Autocamper. M 47 Tømning af  kemisk toilet 

Hvor skal autocampere 
tilbringe lavsæson og 

vinteren?  
Campingpladser:  

Ifølge campingreglementets § 8, stk. 1, starter campingsæsonen den 1. marts og slutter den 31. 
oktober, dette er 8 måneder.  

Efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen kan en campingplads benyttes til vintercampering, 
dvs. campering i perioden 1. november - 28. februar. Bestemmelsen i § 9 om vintercampering 
angiver, at vintercampering i givet fald skal ske på en af  kommunalbestyrelsen nærmere 
afgrænset del af  campingpladsen, og at arealet til vintercampering sammen med arealet til 
vinteropbevaring kan udgøre et areal, der svarer til højst ca. 50 % af  det tilladte antal 
campingenheder.  

De fleste campingpladser har ikke åbent i hele den tilladte periode: Poul Eeg Camping, 
Skagen 29/4- 6/9 2015 - lidt over 4 måneder, Dancamps Hvide Sande 27/3 - 25/10 -7 
måneder. Dronningmølle Strandcamping 28/3 - 27/9 - 6 måneder.  

Lystbådehavne:  

Autocamper overnatning på lystbådehavne (66 pladser) er ofte på områder for 
vinteropmagasinering og er derfor lukket ned om vinteren, andre har åben. Juelsminde er der 
autocamper mulighed fra 1/5 til 1/10 - 4 måneder, Åbenrå åben hele året, Kolding 
lystbådehavn autocamper brug 1/5 - 1/10 - 4 måneder. Svanemøllen København 15/5 - 
1/10 - 3,5 måned.  

Autocamper Parkering:  

Det er derfor også påkrævet at der laves bynære autocamper parkering i få dage, uden for de 
to førnævnte muligheder, da det af  undersøgelser fra Sverige og Tyskland, ses at mange 
autocampere køre uden for sæsonen. Dette gælder også for danske autocampere  
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Afslutningsvis. 
Det gode liv er også den målgruppe, som benytter autocampere. Segmentet er et attraktivt 
vækstmarked med et højt døgnforbrug. Segmentet kommunikerer flittigt over nettet for at 
finde de gode autocamperpladser og fravælge de dårlige. Der er således tale om et kræsent, 
men attraktivt segment, der gerne vælger Kommunes attraktioner. For at øge 
attraktionsværdien overfor autocampisterne arbejdes der for løsninger, der kan tilfredsstille 
segmentets behov.

CAMPERVENNER.DK & AUTOCAMPER-INFO.DK JI/2015  !15

http://autocamper-info.dk

