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Ja, annan person       

Annat       

Ja, annan person       

Annat       

Mobilitet - testbolag AB
Klicka här för att skriva ut enkäten!

Instruktioner 

Tryck på Tab för att hoppa till nästa fält.
Varje gång du klickar på "Nästa" så sparas de uppgifter som du har fyllt i.
Klickar du på "Tillbaka" på en sida som inte är sparad så försvinner svaren.
Du kan när som helst stänga enkäten och fortsätta vid ett senare tillfälle.
Du kan skicka vidare enkätlänken om ni är flera som ska svara. 

Tack för att du tar dig tid! 

Era svar är viktiga för er som bolag, för Allmännyttan men framför allt för samhällsutvecklingen. Data i den
här enkäten är primärt avsedd för forskning av KTH kopplat till Allmännyttans mobilitetsprojekt men
samtidigt får ni kontroll på den data ni behöver för er parkering/mobilitetsstrategi inför investeringar i
laddinfrastruktur. Ni som bolag får tillgång till era svar och ni kommer också att få en ”benchmark” hur ni
ligger till gentemot andra bolag. 

Enkäten är grunden till olika förslag till mobilitetsstrategier för olika storlekar på bostadsbestånd, från stad
till land. 

Tack på förhand och lycka till! 

2 . Vem är er kontaktperson för enkäten? Ange kontaktuppgifter nedan
Påminnelser kommer att gå till e-postadressen som anges. 
Förnamn: Carl  

Efternamn: Ståhle

Befattning: digitaliseringsexpert

E-post: carl.stahle@sverigesallmannytta.se

Telefon: 073 3841669

3. Har ni någon ansvarig för parkeringsfrågor och/eller mobilitetsfrågor?
Ja, samma som svarar på enkäten

Vet ej

4. Har ni någon ansvarig för företagets fordon?
Ja, samma som svarar på enkäten
Ja, samma som parkeringsansvarig

Vet ej

5. Hur många lägenheter äger ditt företag? Vänligen ange det totala antalet
1     
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Annat       

 

 I det här avsnittet blir du frågad om befintliga parkeringsresurser 
6. Hur många enskilda parkeringsplatser äger din organisation?
4     

7. Vad är storleken (i kvm utrymme) på det totala parkeringsområdet som din organisation
förvaltar?
48    

8. Har ni geopositionsdata för några av dessa parkeringar?
Ja
Ja, delvis
Nej
Vet ej

9. Om ni har geopositionsdata tar vi gärna del av den.
Genom att skicka filen till Sveriges Allmännytta bekräftar ni att den inte innehåller olagligt innehåll eller
inkräktar på rättigheter som tillhör tredje part.
Filen skickas till: carl.stahle@sverigesallmannytta.se
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Annat       

Annat       

 I det här avsnittet blir du tillfrågad om befintliga parkeringsresurser. Svara i heltal.  
10. Ange hur många parkeringsplatser som din organisation äger baserat på olika typer (fyll i
tabellen nedan).
Om du inte känner till uppgifterna lämna tomt och välj "uppgift saknas" i svarsalternativen till höger.
 Antal  
  Uppgift saknasVerklig dataUppskattad dataVet ejAnnat
Parkering på gata, kantsten 0      
Parkering utomhus, ingen asfalt 4      
Parkering utomhus, asfalt 0      
Carport 0      
Parkeringsgarage, kallgarage 0      
Parkeringsgarage, varm / under mark 0      
Parkeringshus 0      
MC-/mopedplats 1      
Laddplats 1      

11. Övervakar ni användningen av parkeringsplatserna?
Ja
Delvis
Nej
Vet ej

12. Hur övervakar ni användningen av parkeringsplatserna?
Anlitar externt bolag
Hanterar det själv
Anlitar hyresgästerna
Kameraövervakning
Övervakar inte
Vet ej

13. Mäter ni t.ex. beläggningsgrad, användningstid, användningsfrekvens?
nej   
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I det här avsnittet blir du tillfrågad om befintliga parkeringsresurser
14. Hur många av parkeringsplatserna hyrs ut idag till hyresgäster (privatpersoner)?
Om du inte känner till uppgifterna lämna tomt och välj "uppgift saknas" i svarsalternativen till höger.
 Antal  
  Uppgift saknasVerklig dataUppskattad dataVet ejAnnat
Tillståndsparkering i zon        
Dedikerad parkering till hyresgäst 4      
Timparkering        
Laddplats 1      
Parkering med motorvärmare 1      
Annat hus, varmgarage        

15. Hur många av parkeringsplatserna hyrs ut idag till företag?
Om du inte känner till uppgifterna lämna tomt och välj "uppgift saknas" i svarsalternativen till höger.
 Antal 
  Uppgift saknasVerklig dataUppskattad dataVet ejAnnat
Tillståndsparkering i zon        
Dedikerad parkering till hyresgäst        
Timparkering        
Laddplats        
Parkering med motorvärmare        
Annat hus, varmgarage        

16. Hur många av parkeringsplatserna hyrs ut idag till externa hyresgäster (privatpersoner)?
Om du inte känner till uppgifterna lämna tomt och välj "uppgift saknas" i svarsalternativen till höger.
 Antal 
  Uppgift saknasVerklig dataUppskattad dataVet ejAnnat
Tillståndsparkering i zon        
Dedikerad parkering till hyresgäst        
Timparkering        
Laddplats        
Parkering med motorvärmare        
Annat hus, varmgarage        

17. Hur lång uppsägningstid har ni gentemot hyresgästen?
 0-3

månader
3-9
månader

9-12
månader

Längre än 12
månader

Vet
ej Annat

Tillståndsparkering i zon
Dedikerad parkering till hyresgäst
Dedikerad parkering knuten till
lägenhet
Parkering med motorvärmare
Laddplats

18. Hur upplever ni tillgången och efterfrågan på parkeringar?
Hög efterfrågan, otillräcklig tillgänglighet
Hög efterfrågan, bra tillgänglighet
Balanserad efterfrågan och tillgänglighet
Låg efterfrågan, otillräcklig tillgänglighet
Låg efterfrågan, stor vakans
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Annat       

Annat       

Vet ej

19. Vem förvaltar era parkeringar?
Internt
Internt och externt
Externt bolag
Vet ej

20. Om ett externt företag hanterar parkeringarna, kan du ange deras namn?
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Annat       

      
      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      

I detta avsnitt blir du tillfråga om ekonomin på parkeringar
21. Ingår parkering i hyran (bostads- eller lokalhyran)?

Ja
För vissa
Nej
Vet ej

22. Vad är de totala måntliga kostnaderna för samtliga parkeringsplatser som din organisation
äger?
2000  
Kommentera gärna:
      

23. Vad är de totala månadsintäkterna för samtliga parkering platser som din organisation äger?
0     
Kommentera gärna:
ingår i hyran

24. Vad är hyresgästernas avgift per månad för respektive parkeringstyp?
 Om avgift inte är känt, lämna tomt och välj "uppgift saknas" i alternativen till höger.

 
Kronor
per 
månad

 

  Uppgift
saknas

Verklig
data

Uppskattad
data

Vet
ej Annat

Parkering på gata, kantsten        
Parkering utomhus, ingen asfalt 500    
Parkering utomhus, asfalt        
Carport        
Parkeringsgarage, kallgarage        
Parkeringsgarage, varm / under mark        
Parkeringshus        
MC-/mopedplats 200    
Laddstation elbil (ange kostnad utöver
parkering)

200    

25. Vad är den totala årliga kostnaden för följande underhåll? 
Ange en kostnad för de olika underhållen och ange till höger vilken typ av data det är. Om priset inte är känt
lämna tomt och fyll i "Uppgift saknas".
 Årlig kostnad 
  Uppgift saknasVerklig dataUppskattad dataVet ejAnnat
Plogning 30000  
Sandning 30000  
Målning        
Takunderhåll        
Värme 10000  
Elektricitet 5000   
Lås & larm 3000   
Bortforsling av fordon        
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Annat       

26. Vilket system använder ni för att hantera parkering?
Fastighetssystemet
Förvaltningssystem
Separat parkeringssystem
Vi har inget system
Vet ej
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Annat       

Annat       

      
      
      
      
      
      
      

Annat       

I detta avsnitt blir du tillfrågad om fordon och mobilitet
27. Har ni planer på att investera i parkering?

Vi planerar att bygga nya parkeringar
Vi planerar att rusta upp befintliga parkeringar
Vi planerar att bygga om våra parkeringar
Vi planerar att ta bort parkeringar
Vi saknar planer för parkeringar
Vet ej

28. Har ni registreringsnummer på hyresgästernas fordon?
Ja
Delvis
Nej
Vet ej

29. Vill du ha kunskap om hur bilägandet ser ut bland era hyresgäster? 
Skicka en excelfil med alla adresser med fastighetsbeteckning på de bostadshus ni äger (en adress per rad). 
Filen skickas till: carl.stahle@sverigesallmannytta.se

30. Vilka fordon har ni i er organisation?
 Ange antalet fordon för varje typ och ange till höger vilken typ av data det är. Lämna tomt och välj "Uppgift
saknas"
 Antal  
  Uppgift saknasVerklig dataUppskattad dataVet ejAnnat
Personbilar små 1      
Personbilar kombi 2      
Personbilar med dragkrok 3      
Skåpbilar / hantverkare 4      
Släpvagn täckt 5      
Släpvagn med galler 6      
Annat        

31. Kan ni få fram digital statistik på nyttjandegraden av respektive fordon i er organisation?
(Svara Ja även om det bara gäller vissa fordon)

Ja, det finns statistik på användargrad
Ja, det finns digital körjournal
Ja, det finns digital spårning / bokningsjournal (namnge systemet i nästa fråga)
Nej, det finns ingen digital statistik
Vet ej

32. Vänligen namnge systemet som du använder för att få digital statistik om fordonsanvändning.
TESLA 

33. Hur ser fordonens tillgänglighet ut för personal och allmänheten?
Om du inte känner till uppgifterna, lämna tomt och välj "Uppgift saknas" i alternativen till höger.
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 Antal  

  Uppgift
saknas

Verklig
data

Uppskattad
data

Vet
ej Annat

Hur många av era fordon kan de anställda boka och nyttja
på fritiden?

       

Hur många av era fordon kan de boende boka och nyttja? 1      
Hur ånga av era fordon kan allmänheten och andra
företag boka och nyttja?

1      

34. Erbjuder ni andra mobilitetstjänster, såsom:
 Ja NejVet ejAnnat
Bilpoolstjänster
Företagsfordon i bilpool
Cykelpool
Lastcykel
Rabatterad kollektivtrafik
Taxirabatter
Hyrbilsrabatter
Hemleveranstjänster
Leveransrum/leveransbox
Digitala lägenhetslås
Digitalt skalskydd

35. Nya mobilitets- och parkeringsstrategier
 Ja NejIngen data

tillgänglig
Vi
planerar

Vet
ej Annat

Har eller omfattas bolaget av klimatmål?
Har eller omfattas bolaget av en mobilitetsstrategi?
Har eller omfattas bolaget av en parkeringsnorm?
Har bolaget pågående pilotprojekt med
mobilitetslösningar?

36. Vill ni genomföra pilotprojekt inom mobilitet? Beskriv
      

 

Tack för din medverkan! Klicka här för att skriva ut enkäten!

Enkätens data är primärt avsedd för forskning av KTH och resultaten av den forskningen kommer att
presenteras våren 2022. 

Carl Ståhle Expert digital fastighetsutveckling & projektledare för Allmännyttans Mobilitetsprojekt
carl.stahle@sverigesallmannytta.se 
+46 73 384 16 69
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