
Mobilitet Gamlestaden
Enkät till fastighetsägare, byggare och bostadsrättsföreningar i Gamlestaden 
gällande parkeringsplatser, beläggning och parkeringsekonomi.

Fyll gärna i enkäten digitalt på 
bidgamlestaden.se/parkeringsenkat2021

Besvara helst webbversionen på denna enkät på  
bidgamlestaden.se/parkeringsenkat2021

Annars, fyll i pappersenkäten nedan, lägg i svarsku-
vertet, sätt på ett frimärke och lägg på en postlåda.

Svaren behöver komma in senast 2021-02-28

Om ni äger flera fastigheter i Gamlestaden som 
inte angränsar till varandra och som inte hanteras 
gemensamt gällande parkeringsfrågor, var vänlig 
kopiera enkäten och fyll i separata svar för varje enskild 
fastighet eller sammanhängande kluster av fastigheter. 

Om en samfällighet förvaltar hela eller delar av era 
parkeringsplatser, var vänlig sänd denna enkät vidare till 
företrädare för samfälligheten.

Specifika frågor för byggföretag som inte äger 
fastigheter i Gamlestaden men som bygger eller 
planerar att bygga i stadsdelen finns i en separat enkät. 
Dessa frågor besvaras också av ägare av fastigheter som 
planerar att bygga.

Det är viktigt med många svar på enkäten. Det är 
genom ett brett underlag som det är möjligt att arbeta 
för kostnads- och miljöbesparande förändringar som 
samtidigt skapar värde för de människor som bor och 
arbetar i stadsdelen.

Tycker du/ni att enkäten är lite jobbig att besvara? En 
viktig bieffekt av denna enkät är att många fastighetsak-
törer i Gamlestaden på samma gång börjar ta fram fakta 
runt det egna parkeringsbeståndet.

Ni kommer alltså att få del av resultaten av 
kartläggningen.

Det aktuella geografiska området Gamlestaden 
definieras som de områden som brukar benämnas 
Gamlestaden, Bellevue och Kviberg.

Bakgrund till enkäten 
BID Gamlestaden arbetar sedan en tid för att göra 
Gamlestaden till en testbädd för att utveckla samlade 
mobilitetslösningar, parkering och elektrifiering. 
Mobilitet handlar om att människor som bor, arbetar i 
och besöker Gamlestaden ska kunna transportera sig 
kostnadseffektivt och bra utan att alla ska behöva en 
egen bil och utan att bilar ska ta upp så mycket plats 
i stadsmiljön. Ytterst handlar det om att förebygga 
den trafikinfarkt som håller på att byggas fram i 
Gamlestaden. 

Målet med projektet Mobilitet Gamlestaden är att 
göra det möjligt för stora och små fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar och byggföretag att erbjuda 
boende, hyresgäster och dem som arbetar i de egna 
lokalerna att fylla sina behov av transporter på sätt som 
är billigare, bättre, effektivare och miljövänligare än 
situationen idag. 

Mobilitet Gamlestaden drivs i samarbete med det 
statliga forskningsinstitutet RISE, med Tor Skoglund 
som kontaktperson. Förutom alla fastighetsägare 
och byggare i Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell 
förening, drivs arbetet i samarbete med Trafikkontoret, 
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stads Parkering AB, 
Business Region Göteborg och Göteborg Energi.

Denna enkät är en del av en ambitiös kartläggning 
av transportbehov, bilar och parkeringsplatser i 
Gamlestaden. Kartläggningen består av dessa delar:
• Geografisk analys av befolkning, bilar och  
 arbetsplatser. 
• Parkeringsinventering, beläggningskartläggning
 och geografisk analys av utnyttjande, genomförd av
 företaget Enkätfabriken under vintern 2020-21.
•  Enkät till fastighetsägarna med fokus på 
 parkeringsekonomi, den du nu håller i handen.
• Boendeenkät 2021, genomförs i maj-juni 2021

För att vara användbar är denna enkät inte anony-
miserad. Vi som är ansvariga för undersökningen 
garanterar att inga uppgifter som kommuniceras 
utanför analysgruppen kan knytas till en enskild 
uppgiftslämnare.

Vi ser fram emot era svar!
Undersökningsledare

Helena Holmberg   Tor Skoglund
Göteborgs Stad/BID Gamlestaden  RISE
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