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God og billig offentlig transport til studerende 1 

Introduktion 2 

Et studieliv er for de fleste studerende mere end forelæsninger, 3 

læsegrupper, læsesal etc. De har et aktivt liv ved siden af studierne med organisati-4 

onsarbejde, studiejob, sport og andre fritidsaktiviteter. 5 

Aarhus har et stort udbud af aktiviteter og kulturelle tilbud, som de studerende er 6 

modtagere af. De studerende er derfor også afhængige af en velfungerende og billig 7 

offentlig transport, der kan transportere dem fra hjem, studie, arbejde og fritidsaktivi-8 

tet(er). Der ses desværre ikke en sammenhæng mellem disse og udbuddet af den of-9 

fentlige transport. 10 

Kollektiv trafik i Aarhus 11 

Den kollektive trafik i Aarhus er under en rivende udvikling, og i efteråret 2011 effek-12 

tuerede Midttrafik i samarbejde med kommunen en ny ruteplan for de århusianske 13 

bybusser, der skulle være med til at optimere bustrafikken i midtbyen. Dette medfør-14 

te, at 25 busruter blev nedlagt til fordel for det nye A-busnet, der skulle sikre flere 15 

afgange og kortere afstande mellem stop langs de store indfaldsveje og rundt om i 16 

byen på hhv. ringgaden og ringvejeni. Det nye system har dog ikke gjort det nemme-17 

re at tage den kollektive trafik fra de store kollegier i byens yderkant og kræver ofte 18 

flere skift, inden man er ved Universitetet. 19 

 Det er et problem, at der ikke er en direkte linje i nærheden af kollegierne og ind til 20 

universitetet, da flere skift øger sandsynligheden for unødig forsinkelse og stress. Der 21 

skal derfor være bedre direkte forbindelser mellem de store kollegier i udkanten af 22 

byen og universitetet. Eksempelvis, hvis man kører fra Skjoldhøjkollegiet til Høegh-23 

Guldbergsgade 2 tager det 32 min. i bus 4A med dertilhørende 1 km’s gang fra bus-24 

stoppested til destinationen, hvilket sammenlagt er omkring 47 min. Alternativet er, 25 

at man tager 2 busser og går 200 m. (hhv. 4A og 18 fra klostertorvet)ii. Uanset alter-26 
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nativerne tager det ikke under 40 minutter fra Skjoldhøjkollegiet ind til Høegh-27 

Guldbergsgade og dette er ikke medregnet evt. forsinkelse af diverse årsager. 28 

De studerende har sjældent kl.8 til kl.16 dage og ofte ses det, at de studerendes 29 

hverdage er fragmenterede, hvorfor nogle dage bliver lange og andre korte. Dette 30 

medfører, at studerende er afhængige af, at der er mulighed for offentlig transport 31 

alle tidspunkter alle tidspunkter på dagen. Det fremgår af Trafikstyrelsens egne tal, at 32 

de studerende er den befolkningsgruppe, der er mest afhængig af den offentlige 33 

transportiii.  34 

De studerende er ofte en stor aktør og medspiller i det kulturelle liv i byen, og gør bå-35 

de brug af det samt arrangerer kulturellearrangementer. 36 

Der skal derfor sikres busforbindelser minimum 1 gang i timen om natten og i week-37 

enderne skal busserne kører oftere.  38 

I flere af de danske storbyer er man gået over til en digitalisering af busstoppesteder-39 

ne. Digitale skærme leverer her oplysninger om, hvornår busserne ankommer samt 40 

øvrige nyttige trafikale informationer til det rejsende folk.  41 

Dette ser vi i studenterrådet meget positivt på, og mener, at Aarhus kommune skal 42 

følge de øvrige byer trop. 43 

Studenterrådet arbejder for … 44 

 at der skal være bedre og direkte forbindelser fra kollegier til universitetet 45 

 at der skal være timelige busafgange om natten også i hverdagene 46 

 at busstoppestederne i Aarhus er tidssvarende og derfor skal gøres digitale så-47 

ledes, man kan blive oplyst om, hvornår næste busafgang er. 48 

 at den kollektive transport på sigt bliver gratis. 49 

Sikkerhed i trafikken 50 

De studerende er en af de befolkningsgrupper, som cykler og færdes mest som bløde 51 

trafikanteriv. Dette stiller et stort krav til de trafikale forhold i Aarhus, der bør sikre, at 52 

de studerende kan transportere sig sikkert fra hjem til universitetet. Sikkerhed er vig-53 

tigt element, da studerende transporterer sig på alle tidspunkter på dagen, og derfor 54 

er en udsat gruppe ift. trafikuheld. I region midt er de 3 hyppigste uheldsforekomster 55 

hhv. Biluheld, uheld med cyklister og uheld med fodgængerev. 56 
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  Det er derfor nødvendigt, at der er sikre cykelstier og fortov til og fra kollegier ind til 57 

Universitetet. De steder, hvor uheldsraten er høj, skal der bygges broer, tunneller el-58 

ler andet, der optimerer sikkerheden samt får trafikken til at glide. 59 

Aarhus kommune har igennem projektet Aarhus Cykelby siden 2007 satset på at gøre 60 

byen til en cykelby. Dette har kommunen gjort igennem kampagner, afsættelse af 70 61 

mio., udarbejdelsen af en handlingsplan etc. I handlingsplanen lægger kommunen 62 

vægt på 7 indsatsområder, hvor bl.a. Fremkommelighed, sikkerhed, drift og vedlige-63 

holdelse er nogle af de fokusområder, som Studenterrådet gerne ser, at kommunen 64 

bruger flere ressourcer påvi. 65 

Når det kommer til sikkerheden, ser studenterrådet gerne, at man gør større områder 66 

af Aarhus City til blødezoner, hvor der i dagstimerne ikke er tilladt privatbilisme. Des-67 

uden må kommunen gøre en større indsats for, at få bilister til at stille bilen i udkan-68 

ten af byen ved at intensivere den kollektive trafik i bestemte zoner. 69 

Cykeltyveri og cykelparkeringsplads er et stort problem i tætbefolkede områder, og 70 

derfor skal parkeringsforholdene i Aarhus City optimeres således, at man kan parkere 71 

sin cykel sikkert evt. i form af cykelhoteller. En ny cykel er en stor investering i en 72 

studenterøkonomi, og da der bliver stjålet i omegnen af 200 cykler hverdag, er de 73 

studerende også udsat for cykeltyveri, hvorfor der må være flere sikre cykelparke-74 

ringspladser i det offentlige rumvii. 75 

I forbindelse med den offentlige transport skal det være nemmere som cyklist at 76 

medbringe sin cykel i busser, tog og letbane, således man som det naturlige valg ta-77 

ger cyklen fremfor bilen. 78 

Studenterrådet arbejder for, … 79 

 at kommunen laver sikre trafikale forhold til bløde trafikanter. 80 

 at kommunen sikrer bløde zoner i Aarhus midtby. 81 

 at der oprettes flere sikre cykelparkeringer i midtbyen. 82 

 at det er muligt, billigt at medbringe sin cykel i den øvrige kollektive transport. 83 

Prisudvikling og adfærd 84 

Prisudviklingen igennem de seneste år har været skyhøj med en stigning på 42,5% 85 

siden 2007 for offentlig transport i Region Midtjylland. Dette er en negativ udvikling 86 
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for de mange studerende, der anvender den offentlige transport til og fra uddannel-87 

sen, da SU’en kun rækker et hvis stykkeviii.  88 

Man har desuden i Midttrafik lavet en Off-Peak-ordning på baggrund af en folketings-89 

beslutning, der gør det billigere at transportere sig med offentligt transport i Aarhus i 90 

bestemte tidsrum udenfor myldretiden. Off-Peak ordningen er et godt initiativ og en 91 

god måde at gøre det billigere at bruge offentlig transport for folk, der rejser uregel-92 

mæssigt eller ikke tilhører den gruppe af befolkningen, der rejser i myldretiden. Stu-93 

derende derimod rejser også i myldretiden, hvorfor Off-Peak ordningen ikke kan ses 94 

som en alternativ studierabat i den offentlige transport hverken i region Midtjylland 95 

eller i resten af landet. Man må derfor arbejde på at implementere klare og gennem-96 

skuelige rabatordninger for studerende.  97 

Kommunen skaber med sin boliggaranti et scenarie, hvor studerende, der indfattes af 98 

denne, i mange tilfælde placeres i udkanten af byen med lang rejsetid til universitetet. 99 

Den lange afstand fra byen medfører, at der kører få busser og de kører sjældent, 100 

hvorfor det kan være svært at komme hjem fra arrangementer inde fra byen om afte-101 

nen og i weekenderne. De studerende er en stor del af det kulturelle og det sociale liv 102 

i Aarhus by, og lægger mange timer i det arbejde, de udfører her. Men som studeren-103 

de må man ofte udskyde dette arbejde til om aftenen grundet undervisning i dagti-104 

merne, hvorfor det er vigtigt, at der er hyppige transportmuligheder om aftenen og 105 

natten i hverdagene. 106 

I 2012 tog Aarhus kommune, Midttrafik og busselskabet Aarhus Sporveje (BAAS) den 107 

beslutning at inddrage muligheden for at betale med betalingskort i bybusserne, da 108 

der siden installeringen af betalingskort-billetautomaterne havde været adskillige pro-109 

blemer med dem. Da mange mennesker og specielt studerende ikke bærer kontanter 110 

på sig, men derimod betalingskort, mener studenterrådet, at man bør geninstallere 111 

ordentlige betalingskort-billetautomater i de århusianske bybusser. I flere af de større 112 

byer i Danmark er det muligt at betale via sin Smartphone, dette bør også være en 113 

mulighed i de århusianske bybusser. 114 

I nogle af de større danske byer har man kørt forsøgsordninger med gratisbusser, for 115 

at få flere til at køre med bussen samt sikre, at de svagest bemidlede har mulighed 116 

for at blive transporteret til sygehus, uddannelsesinstitutioner mv. Det har vist sig at 117 
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være en kæmpe succes og i Odense har man bl.a. valgt at forlænge ordningen med 118 

gratis bus (Citybussen). I region Syddanmark har man oprettet en uddannelsesbus, 119 

der transporterer studerende til og fra deres uddannelsesinstitutioner. Det er et pro-120 

jekt i samarbejde med regionen og uddannelsesinstitutionerne, der skal sikre, at de 121 

studerende ikke falder fra uddannelserne. 122 

I studenterrådet er vi også af den opfattelse, at studerende har brug for billig og ger-123 

ne gratis offentlig transport således, at transport ikke bliver en barriere ift. gennemfø-124 

relse af en uddannelse. ixx 125 

Studenterrådet arbejder for, … 126 

 at der skal laves en gennemskuelig rabatordning for studerende, der kører med 127 

den offentlige transport. 128 

 at ordentlige og funktionelle betalingskort-billetautomater bør geninstalleres i 129 

busserne, samt at der bør sikres en mere effektiv billettering vha. Billet-130 

applikationer til Smartphones. 131 

 at den offentlige transport på sigt skal være gratis for studerende. 132 

Kollektiv trafik i regionen 133 

Da mange studerende i studiestartsperioden har svært ved at finde værelse eller stu-134 

diebolig i Aarhus og omegn, søger nogle studerende til de omkringliggende byer bl.a. 135 

Hinnerup, Skanderborg mv., hvorfra der går tog til Aarhus. Det er studenterrådets 136 

holdning, at studerende skal bo, hvor de har lyst og finder sig bedst tilpas. Studenter-137 

rådet er dog også af den opfattelse, at de studerende føler sig bedst tilpas tæt ved 138 

deres uddannelsessted og deres medstuderende i et fagligt og socialt stimulerende 139 

miljø.  140 

Derfor bør kommunen tilstræbe sig på ikke at lokalisere studieboliger mere end 40 141 

minutter med offentlig transport væk fra universitetet. 142 

Desuden skal Midttrafik påtage sig en større rolle i at sikre hyppigere afgange til de 143 

studerende, der bor i ydreområderne, således de ikke marginaliseres. 144 

Studenterrådet arbejder for, … 145 

 at der ikke må være mere end 40 minutter fra ens studiebolig til Universitetet. 146 
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Studenterrådet mener, … 147 

 at der skal være bedre og direkte forbindelser fra kollegier til universitetet 148 

 at der skal være timelige busafgange om natten også i hverdagene 149 

 at busstoppestederne i Aarhus ikke er tidssvarende og derfor skal gøres tids-150 

svarende ved blandt andet at være digitaliseret således, man oplyses om, 151 

hvornår næste busafgang er. 152 

 at kommunen laver sikre trafikale forhold til bløde trafikanter. 153 

 at kommunen sikrer bløde zoner i Aarhus midtby. 154 

 at der oprettes flere sikre cykelparkeringer i midtbyen. 155 

 at det er muligt, billigt at medbringe sin cykel i den øvrige kollektive transport. 156 

 at der skal laves en gennemskuelig rabatordning for studerende, der kører med 157 

den offentlige transport. 158 

 at ordentlige og funktionelle betalingskort-billetautomater bør geninstalleres i 159 

busserne, samt at der bør sikres en mere effektiv billettering vha. Billet-160 

applikationer til Smartphones 161 

 at den offentlige transport på sigt være gratis for studerende. 162 

 at der ikke må være mere end 40 minutter fra ens studiebolig til Universitetet 163 

                                       
i www.midttrafik.dk - Nyt busnet 2011, køreplan 2011/2012 
ii www.rejseplan.dk 
iii Trafikstyrelsen (2010) ”Med tog, bus og færge” 
iv DSF’s transportnotat 2013 - Trafikstyrelsen (2010) ”Med tog, bus og færge”. 
v Vejdirektoratets regionale ulykkestal for Østjylland: 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/ulykkestal/d%C3%B8dsulykkesstati

stik/Documents/Regionale%20tal%202011.pdf 
vi Aarhus kommune: 

http://www.aarhuscykelby.dk/upload/Documents/Cykelhandlingsplan_aarhus.pdf 

http://www.aarhuscykelby.dk/ 

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-

miljoe/Ledelsessekretariatet/Aarhus-Cykelby.aspx 
vii Det kriminalpræventive råd: http://www.dkr.dk/cykeltyveri-0 
viii Trafikstyrelsen (2012) ”Rapportering om udviklingen i den offentlige transportsektor – marts 

2012” 
ixhttp://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser%202012/koer%20med

%20citybussen%20hver%20dag%20frem%20til%20jul  
x http://www.regionsyddanmark.dk/wm427918 
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