
Resolusjon om parkering på Campus Ullandhaug 1 

 2 

Gratis parkering subsidierer bilisme. Det er en gode som blir gitt usosialt til de som har råd til biler, 3 

noe flest studenter ikke har. I campusutviklingsplanen for Universitet i Stavanger beskrives 4 

parkeringsplasser som ‘et potensielt problem for trafikksikkerheten grunnet kryssende bevegelser.’ 5 

(side 30) da spesifikt får gående og syklende. I tillegg har UiS Campus Ullandhaug per dags dato veldig 6 

mye areal knyttet opp til gratis parkering. Selv med så masse parkering er det mangel på 7 

parkeringsplasser om morgenen, der de som kjører strever med å finne parkeringsplass. Dette viser 8 

at det nåværende fokuset rundt privatbilisme ikke kommer noen til gode, og at ting må endres.  9 

 10 

I campus utviklingsplanene er det bestemt at antallet parkeringsplasser skal kraftig reduseres, og at 11 

mesteparten av parkeringsplassene skal bare kunne benyttes av registrerte studenter og ansatte, i 12 

tillegg ønsker de at betalingssystem kan etableres for å regulere etterspørselen. Alle disse stegene er 13 

gode løsninger, men inngrep bør gjøres umiddelbart. 14 

 15 

For å stoppe å subsidiere bilisme som er både usosialt og klimafiendtlig bør betalingssystem 16 

etablerers umiddelbart for parkering på campus for alle, studenter, ansatte, og besøkende. Et unntak 17 

som må forekomme umiddelbart er at personer med funksjonsnedsettelser som har reelt behov for 18 

bil som den eneste muligheten for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre skal kunne 19 

registrere bilene sine slik at de ikke trenger å betale for parkering. Andre studenter som kan 20 

dokumentere at andre løsninger en bilbruk er en vesentlig belastning skal mot en liten pris kunne 21 

parkere uten timebetaling for hele semesteret. Dette er spesielt viktig for studenter med barn.  22 

 23 

For å sørge for at denne ordningen kommer studenter til gode, og ikke bare gjør hverdagen litt mer 24 

vanskelig for noen studenter bør alt av inntekter fra et slik betalingssystem gå til SiS, som kan 25 

disponere pengene der de oppfatter at de kommer studentene til gode. Om inntektene ikke kan gå 26 

direkte til SiS må de administres på en måte slik at de kommer studentene direkte til gode. 27 

 28 

Studentparlamentet mener: 29 

- Det skal innføres en betalingsordning for parkeringsplasser på UiS Campus Ullandhaug 30 

- Inntektene fra betalingsordningen skal komme studentene direkte til gode 31 

- Personer med funksjonsnedsettelser som har reelt behov for bil for å kunne delta i 32 

samfunnet på lik linje med andre skal ikke måtte betale for parkering 33 

- Campusutviklingsplanen sitt mål om å redusere antallet parkeringsplasser og stramme in 34 

reglene rundt parkering, er godt for studentene 35 
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