
1. Fastighetsägarens/
bostadsrättsföreningens namn

  

2. Person som svarar på enkäten

Namn   

Telefon   

Epost   

Position   

3. Fastighetsbeteckning för den eller de 
fastigheter som svaren i denna enkät avser.

  

4. Hur stort är ert fastighetsbestånd i 
Gamlestaden per typ av upplåtelseform?

Hyresrätter (ca antal bostäder)   

Bostadsrätter (ca antal bostäder)   

Lokalyta (ca kvm)   

5. Antal parkeringsplatser på egen/egna 
fastighet(er) i Gamlestaden?

Markparkering utomhus (antal  
parkeringsplatser)   

Carport (antal parkeringsplatser)   

Garage (antal parkeringsplatser)   
Om svaret på frågan är 0, så kan ni avsluta 

enkäten här.

6. Vilken eller vilka uthyrningsformer 
använder ni för era parkeringar?
Svar på alla alternativ ska vara en siffra.

Fasta platser, dvs antal platser som är  
dedikerade till specifikt fordon/person   
Tillståndsparkering, dvs antal platser som ger 
rätt att parkera på parkeringsrutor/platser men 
garanterar inte personen/fordonet  
en specifik parkeringsruta/plats   
Zonparkering, dvs antalet platser liknande  
tillståndsparkering men med  
flera fastighetsägare gemensamt   

Annat (typ och antal)   

7. Antal parkeringsplatser för tillfälliga 
besökare?

  

8. Beläggningsgrad (andel uthyrda 
parkeringsplatser)?
Svar i procent.

  

9. Intäkter för uthyrning av parkeringsplatser 
totalt/år på aktuell/a fastighet/er i 
Gamlestaden?

Svar i kronor (avrundat)   
Vet inte  g
Vet inte idag  g
Kommer tillbaka med denna uppgift vid senare 

tillfälle. Gör det då på e-post helena.holmberg@

socialnordost.goteborg.se

Vill inte uppge  g
10. Driftskostnad totalt per år för 
parkeringsplatser på aktuell/a fastighet/er i 

Gamlestaden?
Kostnad totalt per år  
för parkeringsplatser. Svar i kronor   
Vet inte  g
Vet inte idag  g
Vet inte idag men kommer tillbaka med denna 

uppgift vid senare tillfälle.

Vill inte uppge  g
Många fastighetsägare har inte tillgång till denna 

uppgift, eftersom de inte specificerar driftskostnader 

för parkeringsplatser i bokföringen. I så fall bör det 

ligga i ert intresse att räkna fram denna kostnad, 

för framtida budgetering och beslutsfattande. Om 

ni gör det är ni varmt välkomna tillbaka med denna 

uppgift vid ett senare tillfälle. Mejla då till helena.

holmberg@socialnordost.goteborg.se

11. Hyr ni ut parkeringsplatser till andra än 
egna boende?
Ja   g
Nej   g
Vi äger inte fastigheter med bostäder   g
12. Hur stor andel av uthyrda 
parkeringsplatser hyrs av egna hyresgäster/
bostadsrättsägare? 
Ungefärligt svar i procent   

13. Hur ser er prismodell ut för de som hyr 
parkeringsplatser?
Parkeringsplatsen ingår i hyran/avgiften g
Hyra för parkeringsplats  
specificeras på hyresavi  g
Hyra för parkeringsavgift betalas separat  g
Hyra per parkeringsplats  
(genomsnitt, cirkauppgift i kronor)   
Hyra per parkeringsplats i garage  
(genomsnitt, cirkauppgift i kronor)   

14. Erbjuder ni laddmöjligheter för elbil på 
egen parkering?
Ja. Antal:   
Nej g
15. Upplever ni att det finns en efterfrågan 
på laddmöjligheter för elbil bland era 
parkeringshyresgäster?
En större efterfrågan än vad vi kan erbjuda g
En mindre efterfrågan än vad vi kan erbjuda g
Samma efterfrågan som vad vi kan erbjuda g
Ingen efterfrågan  g
Vet ej  g
16. Erbjuder ni era hyresgäster/boende 
bilpoolstjänst eller  
liknande mobilitetstjänst?
Ja. Antal:   
Nej g
17. Har ni en parkeringskö?
Ja. Antal i kö:    
Nej  g
18. Upplever ni att era hyresgäster/boende 
generellt har svårt eller lätt att hitta 
parkering?
Alltid svårt att hitta parkering  g
Vid vissa dagar och tillfällen  
är det svårt att hitta parkering  g
För det mesta är det lätt att hitta parkering  g
Det är alltid lätt att hitta parkering  g
19. Har ni avtal med bevakningsföretag av er 
parkering?
Ja. Vilket?    
Nej   g
Vill ej svara vilket bevakningsföretag g

Parkeringsenkät Gamlestaden Fyll gärna i enkäten digitalt på 
bidgamlestaden.se/parkeringsenkat2021



Frågor till Byggföretag

Det bör vara särskilt viktigt för byggföretag och de som projekterar 
nybyggnation i Gamlestaden att svara på denna enkät. Genom en 
bred kunskap och ett gemensamt arbete med mobilitetsfrågorna 
ökar möjligheterna att få ner p-talen i nybyggnation i området, 
vilket är en viktig ekonomisk fråga för byggföretagen, men också 
helt fundamentalt för den som vill vara offensiv i arbetet för 
hållbarhet. Ta er alltså tiden att svara på enkäten. För er egen skull.

1. Byggföretagets namn

  

2. Person som svarar på enkäten

Namn   

Telefon   

Epost   

Position   

3. Vilka planer har byggföretaget för Gamlestaden?

Lokaler: Vi planerar att bygga (kvm)   
Avrunda till närmaste tusental kvm

Bostäder: Vi planerar att  
bygga (antal bostäder)      
Avrunda till närmaste tiotal bostäder

Parkering: Vi planerar att  
anlägga (antal parkeringsplaster)   

4. Vilken typ av parkeringsplatser planeras?

Antal parkeringsplatser i markparkering (avrundat)   

Antal parkeringsplatser i garage (avrundat)   

Annan typ av planerad parkering   

  

  

  

5. Vilka faktorer avgör dimensioneringen av antalet 
parkeringsplatser?

Kommunens krav  g
Bedömt behov  g
En kostnads-intäkts-kalkyl  g
Annat. Vad?
 
  

  

  

6. Budgeterade byggkostnader

Sammanlagd budgeterad total  
byggnadskostnad? (ungefärlig)   

Specificerad anläggningskostnad  
för parkeringsplatser? (ungefärlig)   

Parkeringsenkät Gamlestaden för byggföretag Fyll gärna i enkäten digitalt på 
bidgamlestaden.se/parkeringsenkat2021

Avser företag som planerar eller genomför nybyggnation i 
Gamlestaden, Bellevue och Kviberg


