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Studentersamfundets holdning til transportmuligheder for 
den studerende i Aalborg 
 

Præambel 
Den nuværende infrastruktur i Aalborg gør det nødvendigt for rigtig mange studerende at 
bruge daglig transport - hvad enten dette er med cykel, offentlig transport eller bil, er 
afhængig af den studerendes behov, præference og økonomi. Det er dog meget få, som har 
råd til egen bil, hvorfor der kræver et alternativ - offentlig transport eller cykel. 
Studerende har ofte brug for transport, som ikke kun dækker deres rute til og fra deres 
studie, men også til arbejde, fritid, venner og familie - hvilket medfører øget krav om 
transportmuligheder og dens fleksibilitet.   
      
Studentersamfundet mener 

Studentersamfundet mener, at der skal være effektive og betalelig offentlige 
transportmuligheder for studerende. 
 
Som studerende i Aalborg er op imod 50 procent tilflyttere, hvilket vi mener nødvendiggør en 
overskuelig og let rejse gennem Aalborg. Derudover spiller det økonomiske aspekt også en 
væsentlig rolle for livet som studerende - hvor især studerende, som af geografiske årsager 
er nødsaget til at anvende offentlig transport, må budgettere efter deres rejseudgifter. Vi 
støtter op om tiltaget med at nye studerende får fordelagtige priser på bustransport fra d. 
1.september og en måned frem, samt at dette gøres permanent - som nævnt i 
Uddannelsesstrategien for 2012 - 2014 for Aalborg kommune. Vi så gerne, at denne ordning 
omfatter alle studerende, idet september er en travl måned med mange studierelevante 
aktiviteter - især de op imod 400 tutorer vil drage stor fordel af en sådan ordning. 
 
Det er vigtigt, at der også på nationalt plan er en veludbygget offentligt infraatruktur der sikre 
fordelagtige transportmuligheder til studentervenlige priser - dette gælder både rabat 
ordninger såsom wildcard og uddannelseskort, for studerende, men også en væsentlig 
udbygning af transportnettet der sikre mulighed for eksempelvis praktikpladser i nord- og 
vestjylland, eller familiebesøg. Studerende skal også have mulighed for at deltage i 
relevante arrangementer og foreninger andre steder end i Aalborg. Vi ser derfor kritisk på de 
seneste års generelle prisstigninger på offentlig transport.         
 
For at bibeholde Aalborgs status som en aktiv studieby er det vigtigt, at der ikke kun er 
bybusser som transportmulighed men også et veludbygget og vedligeholdt cykelstinet, samt 
en national billig offentlig infrastruktur Derved kan de studerende komme rundt i byen og i 
landet, idet et studieliv er mere end studiet, det er også læsegrupper, studiejob, praktik, 
familie og venner. Vi er derfor positive over, at Aalborg indtænker cykelstierne i deres 
infrastruktur, og at dette fortsat er et fokusområde i deres uddannelsesstrategi - både i 
forhold til udvidelse og sikkerhed. Når Aalborg har dette cykelstinet, er det vigtigt, at disse 
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også er fremkommelige - det vil siges løbende vedligeholdes, samt at der eksempelvis 
foretages snerydning, så cykelstierne ikke kun er farbare, men ligeledes sikre, hele året 
rundt.  
 
Vi ser positivt på Aalborg kommunes plan for etablering af en letbane mellem campus 
centrum og campus øst. Dette vil resulterer i, at de studerende hurtigt kan komme fra 
midtbyen til øst og omvendt, og derved lette den daglige transport for de studerende.   
 
Ydermer mener vi at det er vigtigt at den enkelte studerende har mulighed for at bruge sin 
cykel på campus miljøerne. Derfor bør stisystemerne på campus også vedligeholdes, 
ligesom vi mener at Aalborg Universitet bør udbygge deres udbud af pumpestationer samt 
arbejde for muligheden for billige cykelværksteder. 
 
Studentersamfundet foreslår derfor at 
 
1. Man lægger budgetter, som både tilgodeser udvidelsen samt vedligeholdelsen af 
cykelstinettet.  
2. At man holder in mente, at man som studerende, ikke kun har brug for transport fra bopæl 
til studie; men også deltager i andre aktiviteter, som kan ligge udenfor sin studierute.  
3. At man overholder vedtagne deadlines for etableringen af letbanen imellem campus 
centrum og campus øst. 
4. At priserne på offentlig transport i sit uddannelsesområde holdes på et økonomisk niveau, 
som tilgodeser studerendes økonomi. 
 
 

Således vedtaget af Uddannelsespolitisk Forum, 05/08-2013 
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