
Resolusjon angående direktebuss mellom Stavanger sentrum og Campus Ullandhaug.  1 

Det har lenge eksistert et ønske og et behov for et mer skreddersydd busstilbud opp til Ullandhaug og 2 
Campus Ullandhaug. Bakgrunnen for dette er en stadig økende studentmasse, og et minskende antall 3 
parkeringsplasser. For de fleste studenter er buss en svært god måte å komme seg rundt i Stavanger 4 
på. En god dialog med særlig Kolumbus og en målrettet satsning har også gjort sitt til å stadig gjøre 5 
lettere for studentene og benytte kollektivt. Samtidig er det etter Student Organisasjonens (StOr) 6 
mening fremdeles betydelig forbedringspotensialet.  7 

I Stavanger har det vært en tanke om at nærhet til buss stopp er avgjørende for å få flere over på 8 
kollektiv, dette har resultert i at det er svært korte avstander mellom buss stoppene. Hvilke analyser 9 
Kolumbus legger til grunn for denne prioritering er det ikke StOrs oppgave og mene noe særlig om, 10 
men at det fører til at ruteproduksjonen for mange studenter fremstår som noe treg er det bred 11 
enighet om. Dette bunner så klart ut i det faktum av for svært mange studenter begynner reisen i 12 
sentrum, og ender på campus.  13 

X60 går i dag en rute fra sentrum, om Hillevåg, forbi SUS, videre forbi Brustad Bua og opp til Campus 14 
Ullandhaug. Denne ruten er svært god fra et studentperspektiv. Det at denne ruten også er forlenget 15 
til Hundvåg om morgenen er også svært positivt. Likevel mener StOr at denne ruten alene ikke fult ut 16 
dekker behovet mellom Stavanger Sentrum og Campus Ullandhaug. X60 går blant annet fra sentrum 17 
07.51, som for en del studenter er noe sent, og dessverre forekommer også forsinkelser. Og også på 18 
denne ruten er det svært mange stopp underveis.  19 

StOr ønsker derfor å foreslå for Kolumbus at man ser på muligheten for en direktebuss mellom 20 
Stavanger sentrum, og Campus Ullandhaug, kun med stopp ved Brustad Bua, ettersom det her ligger 21 
en hel del studentboliger. En slik rute kunne med rette kalles «studentbussen», og StOr mener at det 22 
er gode grunner til at en slik rute, med avgang mellom 07.00 og 17.00 både kunne vært gunstig både 23 
økonomisk og med tanke på renommé. For studentene ville en slik rute vært en betydelig forbedring 24 
av kollektivtilbudet. Studentene mener en slik rute fortjener og i det minste å bli vurdert seriøst.  25 

StOr ønsker med dette å gi uttrykk for et ønske og et behov for en direktebuss mellom Stavanger 26 
sentrum og Campus Ullandhaug, og invitere til fortsatt god dialog mellom studentene, 27 
fylkestingspolitikerne og Kolumbus. 28 
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Morten Rønne 31 

Leder av Student Organisasjonen ved Universitetet i Stavanger.  32 
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