Uppsala 2017-01-09

PRESSINFORMATION
2016: Ett starkt år med ökad husbilsdominans
Under 2016 nyregistrerades totalt 8 808 fritidsfordon i Sverige, vilket är den högsta totalsiffran
sedan 2008 då det nyregistrerades sammanlagt 9 090 husvagnar och husbilar.
Detta bland annat beroende på att antalet nyregistrerade husvagnar ökat med 10 procent
(avsevärt mer än vad personbilarna ökat), men framförallt på den fantastiska ökningen av antalet
nyregistrerade husbilar – 32 procent.
Intressant skillnad att notera: Medan antalet husbilar år 2008 utgjorde cirka 38 procent av det
totala antalet nyregistrerade fritidsfordon, så har andelen under 2016 uppgått till hela 60 procent av
nyregistreringarna. 2016 var också det femte året i rad som antalet nyregistrerade husbilar
översteg antalet nyregistrerade husvagnar.
– Glädjande är att ökningen för både husvagnar och husbilar ligger långt över vad vi förutspådde
våren 2016, säger HRF:s ordförande Tomas Haglund.
Även för 2017 tror branschen på en fortsatt ökning – dock kanske inte lika stor som under 2016
när det gäller husbilar.
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar, helår

Husvagnsregistreringar för december 2016
Under december månad 2016 registrerades 98 husvagnar. (Motsvarande månad förra året
registrerades 67 stycken.) Totalt under 2016 betyder det 3 487 registrerade husvagnar mot 3 167
under hela 2015. I procent innebär detta en ökning med 10,10 %.

Husbilsregistreringar för december 2016
December månads husbilsregistreringar visar 124 stycken, medan det i december föregående år
registrerades 110 husbilar. Under kalenderåret 2016 har det totalt registrerats 5 321 husbilar,
medan det under 2015 registrerades 4 034 stycken. I procent innebär detta en ökning med
31,90 % för år 2016.
För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.
På HRF:s hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen.
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