
 

 
 
 
 

DET ER PÅ ETTERMIDDAGENE PARKERINGSSITUASJONEN ER VERST – NÅR DAGVAKTEN SKAL HJEM OG 
KVELDSVAKTEN KOMMER. 

Ansatte på SUS møter 45 minutter til én time før vakt for å finne 
ledig parkeringsplass. – Det er synd at vi må bruke mye av fritiden 
på parkering. Situasjonen er frustrerende, sier sykepleier Silja-
Linn Hagen. 
Pernille Filippa Pettersen 
Byggetrinn 1 og parkering 

 I første byggetrinn, som omfatter 113.000 m² BRA (bruksareal), vil det bli etablert 
parkeringsplasser for til sammen 965 biler for pasienter og besøkende. 

 Av disse vil rundt 700 parkeringsplasser være for ansatte. 
 Kommunestyret i Stavanger har vedtatt at sykehuset kan ha en parkeringsdekning på 0,9 p-

plasser per 100 m² BRA i første byggetrinn. 
 Dette vil gi 965 parkeringsplasser i første byggetrinn. 

Kilde: Mobilitetsplanen til første byggetrinn av Nye SUS. 
I løpet av de 18 årene hun har jobbet på Stavanger universitetssjukehus 
(SUS) har parkeringssituasjonen vært slik. Silja-Linn Hagen bor på Ræge i 
Sola. Få busser går til SUS i de tidsrommene hun begynner på jobb. 
Noen ganger har hun betalt 160 kroner for gjesteparkering. Andre ganger 
har hun syklet de drøyt to milene til jobb. 
– Da vet jeg hvert fall at jeg får parkert, sier Hagen. 
Ettermiddagene er verst. 
– Da er det flaks om man får parkert hver gang. Det er nesten umulig å finne 
plass. 



Anna Cecilia Lindbåge er intensivsykepleier og jobber i akuttmottaket. 
Kjøreturen til jobb er på rundt 15 minutter. Likevel drar hun hjemmefra 
klokken 13 hvis hun skal på kveldsvakt klokken 14.30. 
Topp på ettermiddagen 
– På nye SUS vil det bli færre parkeringsplasser for ansatte. Jeg klarer ikke 
helt se for meg hvordan det skal fungere i praksis. Jeg er redd flere vil finne 
seg ny jobb, sier Lindbåge, som skrev et leserinnlegg om 
parkeringssituasjonen. 
På Våland er det 650 parkeringsplasser for ansatte. Av disse har sykehuset 
leid 105 ved Teknikken, 40 ved Bekketunet barnehage og 20 plasser av Jarl 
fotballklubb. 
– Jeg forstår at situasjonen er frustrerende, sier Jan Åge Moen. Han er 
rådgiver på SUS. Moen ser at parkering er utfordrende. 
– Vi ser at det topper seg på ettermiddagene, men det er plasser ledig på 
Teknikken og Bekketunet. Mange vet nok ikke at det er mulig å parkere der. 
Han oppfordrer dagarbeidene til å benytte disse parkeringsplassene, for å gi 
de nærmeste p-plassene til de som jobber turnus. 
– I tillegg har vi et forbedringspotensial når det gjelder kollektivt og sykkel. 
De som har kort reisevei bør benytte seg av andre fremkomstmåter enn bil. 
700 plasser til ansatte 
Ifølge første byggetrinn av det nye sykehuset er det planlagt 
parkeringsplass for 965 biler. 
Ett parkeringshus står klart og har 500 plasser til ansatte. I tillegg skal 
ytterligere 125 ansattplasser bygges. Ifølge mobilitetsplanen til byggetrinn 
1 blir ansattparkeringen liggende lengre vekk fra sykehusinngangene enn 
kollektivplasser og sykkelparkering. 
I tillegg bygges ett parkeringshus med 340 plasser til besøkende. Noen av 
disse kan benyttes av ansatte. Besøksparkeringen ligger nærmere sykehuset 
enn ansattparkeringen, men ikke like sentralt som sykkelparkering og 
bussholdeplass. 
– Til sammen skal det bli rundt 700 parkeringsplasser som kan benyttes av 
ansatte i første byggetrinn, sier seniorrådgiver i SUS Halvor Karlsen. 
Han mener parkeringssituasjonen vil bli mer krevende på Ullandhaug enn 
på Våland. 
– Langt færre ansatte vil bo i gangavstand fra det nye sykehuset. 
Ønsker mindre biltrafikk 
Kommunestyret i Stavanger har bestemt hvor mange parkeringsplasser det 
nye sykehuset kan ha. De stiller også krav til at 20 prosent av p-plassene 
skal være for elbiler. 
– Et mål for regionen er nullvekst i biltrafikk. For Universitetsområdet skal 
bilandelen være på 40 prosent. Det oppfyller ikke målet om nullvekst, men 
vi har regnet oss frem til at det er mulig å kreve, sier Wenche Østensen 
Clarke i avdeling byutvikling i Stavanger. 
Målet er at flest mulig skal reise kollektivt, gå eller sykle. 



– Vi ønsker å redusere CO₂-utslippene, bygge færre veier og utnytte de 
veiene vi har. En av de viktigste virkemidlene er å redusere antall 
parkeringsplasser. 
Clarke opplyser at færre parkeringsplasser ikke er unikt for Nye SUS. 
– Dette er kommunens politikk og fremtiden for flere bedrifter. Det er et 
krav at bedriftene har en mobiliseringsplan som ser på hvordan de ansatte 
kan reise kollektiv, sykle og gå. 
26 prosent kan kjøre til jobb 
Ifølge mobilitetsplanen kan maksimalt 26 prosent av de ansatte på 
Ullandhaug parkere på parkere i den perioden flest ansatte er til stede 
samtidig. Utenom disse periodene (natt, kveld og helg) er det antatt at 70 
prosent kan kjøre bil. 
Dermed vil sykehuset på Ullandhaug ha en lavere bilparkeringsdekning for 
medarbeidere, enn for mange andre norske sykehus. 
Karlsen opplyser at antall parkeringsplasser vil utvides fra 965 til rundt 
1400 i et byggetrinn 2. Dette skjer i takt med at flere ansatte skal jobbe på 
Ullandhaug. 
Foreløpig er det ukjent når første fase av byggetrinn 2 kan starte opp og stå 
ferdig. Ifølge SUS kan det ta alt fra sju til 19 år. 
– Byggetrinn 2 er så omfattende og koster så mye, at det ikke er mulig å 
gjennomføre i ett trinn. Derfor vil utbyggingen skje i flere faser. Vi vil sikre 
tilstrekkelig med parkeringsplasser i de ulike fasene. 
Kollektivtrasé 
Gjennom bymiljøpakken er det planlagt mange tiltak for at det skal bli 
enklere å reise miljøvennlig til og fra det nye sykehuset på Ullandhaug. 
Bussveien er et tiltak. 
– Det viktigste tiltaket er at det skal bygges en kollektivtrasé med sykkelvei 
og fortau mellom Jåttåvågen og Universitetsområdet. Dette anlegget skal 
være ferdig før sykehuset tas i bruk i 2024. Sykehuset vil også få en god 
tilknytning til den nye sykkelstamveien som nå bygges mellom Stavanger 
og Sandnes, sier Karlsen. 
Det er fylkeskommunen og Kolumbus som har ansvaret for å etablere 
fremtidige bussruter. 
– Vi utreder nå tilbudet til universitetet og sykehusområdet. I tillegg legges 
det godt til rette for grønne reiser med ny kollektivtrasé som knytter 
sykehuset til Busseveien og Jærbanen, sier kommunikasjonsrådgiver i 
Kolumbus, Elisabeth Tostensen. 
 


