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Rektor

Parkeringspolicy för Lunds universitet
Byggnadsenheten har på rektorsämbetets uppdrag utrett parkeringsfrågorna inom
universitetsområdena och utarbetat ett förslag till parkeringspolicy att gälla för
samtliga universitetets parkeringsområden.
Förslaget har varit remitterat till områdena för yttrande. I inkomna yttranden
framförda önskemål har i allt väsentligt inarbetats i materialet.
Universitetet beslutar att fastställa parkeringspolicy för Lunds universitet i enlighet
med till ärendet hörande handlingar att gälla från och med den 1 juli 2001.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
förvaltningschefen, universitetsdirektör Peter Honeth efter föredragning av
byggnadschefen Lars Lavesson.

Boel Flodgren
Lars Lavesson
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Rektor

Parkeringspolicy för Lunds universitet
Lunds universitet fastställer följande föreskrifter att gälla från och med 1 juli 2001.

Syfte
Lunds universitet skall tillhandahålla biluppställningsplatser för anställda och
studenters behov inom universitetets områden.
Det faktiska behovet skall vara styrande vid planering, anordnade och drift av
universitetets parkeringsanläggningar.
Parkeringsverksamheten skall drivas så att kostnaderna för anordnande och drift av
uppställningsplatserna täckes av intäkterna i form av försäljning av dekaler och
biljetter.
Estetiska, miljömässiga och trafiksäkerhetsmässiga problem i samband med
parkeringsverksamheten skall minimeras.

Omfattning
Alla universitetets biluppställningsplatser, det vill säga på mark som ingår i
universitetsområdena i Lund, Malmö och Helsingborg, utgör en gemensam resurs och
omfattas av detta beslut.

Ansvarsfördelning
Byggnadsenheten ansvarar för övergripande trafik- och parkeringsplanering, inhyrning
av parkeringsområden, samråd med andra inom parkeringsområdet verksamma aktörer
samt i samråd med serviceenheten för universitetets parkeringstaxa.
Serviceenheten svarar för driften av anläggningarna som till exempel bevakning av
parkeringsplatserna, försäljning av dekaler, skyltning, parkeringsinformation etc.

Postadress Box 117 S-22100 LUND Besöksadress Byrålogen Paradisgatan 5C Telefon dir 046-222 78 87 växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 44 00 Epost Lars.Lavesson.bygg.lu.se Internpost Hämtställe 31 Internet http://www.lu.se/bygg/index.html Organisationsnummer 202100-3211

LUNDS UNIVERSITET
Byggnadsenheten

2(2)

Drift
Ett antal korttidsuppställningsplatser skall anordnas vid universitetets viktigaste
målpunkter för externa besök som Universitetshuset, kårhuset etc.
Utfärdande av servicekort skall behovsprövas.

Miljö
Universitetets parkeringsanläggningar skall planeras, anordnas och drivas i enlighet
med beslutade miljömål.
Med olika medel, som införande av tjänstecyklar, aktiv taxepolitik och medverkan till
förbättrad kollektivtrafik, skall nyttjandet av miljövänliga färdsätt underlättas och
stimuleras.
Motorfordonstrafik och permanent biluppställning på gång- och cykelvägar samt inom
universitetets parkområden är inte tillåten.
Universitetet skall aktivt arbeta med att få till stånd en mera miljöanpassad
arbetspendling.

Samråd
Det uppdrages åt byggnadsenheten att samråda och samarbeta, vad avser taxor, policy
och drift, med parkeringsaktörerna inom omgivande markområden.

