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De flesta är eniga 
om att vi behöver 
bromsa klimatför-

ändringarna och minska de 
lokala luftföroreningarna. 
Annars hotar en kollaps av 
ekosystem och klimat. En 
av de allra viktigaste åtgär-
derna i detta arbete är att 
få fler att åka kollektivtra-
fik. Vänsterpartiet vill att 
andelen resande med kol-
lektivtrafik ska fördubb-
las till 2020 och som ett av 
140 förslag för att få tra-
fiksektorn mer miljöan-
passad vill vi att studen-
ter ska erbjuds gratis resor 
med den lokala och regio-
nala kollektivtrafiken. För-
slaget skulle även förbätt-
ra studenters sociala situa-
tion, vilket är positivt med 
tanke på att studenters 
ekonomi är mycket knapp 
och dessutom har försäm-
rats under många år.

Vissa befarar att män-
niskor kommer att sluta 
gå eller cykla med gratis 
kollektivtrafik och att det 
därmed går ut över vår 
hälsa. Kritiken kan kanske 
på marginalen vara berät-
tigad, men om några över-
ger cyklandet och istäl-
let tar buss vid dåligt väder 

eller halkiga underlag, må 
det kanske vara hänt. Det 
är dock inte troligt att 
detta skulle omfatta så väl-
digt många. Men kritiken 
missar huvudproblemet, 
vilket är att för många tar 
bil och inte buss, tåg eller 
tunnelbana. Om fler åker 
kollektivt kommer fler 
även att gå längre sträckor. 
För idag går en bilist ett 
fåtal meter från hemmet 
till bilen och från bilen till 
arbetsplatsen. Om fler is-
tället åker kollektivt blir 
gångvägen automatiskt 
längre eftersom kollektiv-
trafikstationer inte finns 
belägna precis utanför den 
egna dörren.

Vänsterpartiet vill ha 
världens bästa välfärd utan 
vinstintresse. Och det är 
därför hög tid att kollek-
tivtrafiken blir en del av en 
grundläggande samhälls-
service. Som ett första steg 
vill vi därför att studen-
ter ska få åka gratis med 
kollektivtrafik. Det är bra 
både för miljön och stu-
denterna.

 

Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)

Ingmarie Torstensson (V)

NÖDINGE. Ett intensivt 
arbete med den norra 
trafikplatsen i Nödinge 
inleddes i helgen.

Trafik till och från Ale 
Torg påverkas kraftigt.

– Vi försöker på olika 
sätt informera våra 
kunder om trafikför-
ändringarna. Det är 
inte så mycket vi kan 
göra mer än att råda 
alla att vara extra 
uppmärksamma och 
följa skyltarna, säger 
Ica-handlare Marianne 
Sjöö.

Arbetet med den norra trafik-
platsen i Nödinge går nu in 
i ett slutförande. Det medför 
att södergående trafik på E45 
med Ale Torg som destination 
måste köra av redan i Nol och 
via lokalbanan ta sig till Nö-
dinge. Norrgående trafik på 
E45 med Nödinge som mål 
måste köra av vid den första 
och numera enda avfarten, 
Nödinge södra. Kunder på 
Ale Torg som ska norrut får 
välja lokalvägen till Nol innan 
de kan köra ut på E45.

– Det här är verkligen inte 
optimalt för våra kunder. 
Under rusningstid kommer 
lokalvägen att vara mycket 
obekväm. Vi är rädda att 
man drar sig för att åka in 
till torget, säger Marianne 
Sjöö som därför har valt att 
skämma bort sina kunder.

– Ja, vi kommer att satsa 
extra mycket under den här 

byggröran. Det ska löna sig 
att handla på hemmaplan 
även om det är lite bökigt.

Företagarföreningen har 
också försökt påverka arbets-
ledningen att skynda på en 
provisorisk utfart på E45 N 
i Nödinge.

– Vi har förstått att det är 
angeläget och vi gör allt vi 
kan för att hinna klart före 
tidsplanen. Om vi gör det 
finns det möjlighet att släppa 
ut trafik på E45 i norrgåen-
de riktning i slutet av nästa 
vecka, säger Partik Nilsson, 
platschef för NCC.

Det var i fredags som tra-

fiken dirigerades om och det 
tog ett tag innan trafikanter-
na hittade rätt.

– Vi vet att det inte var 
populärt att vi gjorde omdi-
rigeringen på en fredag inför 
helghandeln, men det är 
andra faktorer som styr. Vi 
har ett uppdrag från vår be-
ställare och i det här fallet är 
det tillgången till maskiner 
för kalkcementpelare som 
styr när vi utför de olika mo-
menten, säger Partik Nilsson.

Redan under måndagen 
upplevdes en klar förbättring 
och trafiken flöt normalt.

– Vi har en stark skyltning-

en i Nol och du påminns flera 
gånger om avfarten till Ale 
Torg. Skulle du ändå missa 
kan du alltid vända nere i 
Stora Viken vid Alekrossen, 
säger Partik Nilsson.

Arbetsledningen hoppas 
på överseende, inom fem 
veckor kommer trafiken att 
gå som det är tänkt vid Nö-
dinge norra trafikplats. Bron 
i Nödinge ska öppna helt för 
trafik vecka 39. Då blir Ale 
Torg återigen lätt att nå.

Gratis kollektivtrafik för 
ungdomar & studenter!

Tillfälliga trafikstörningar runt Ale Torg

Den norra trafikplatsen och avfarten till Ale Torg stängdes i fredags. Södergående trafik på 
E45 med destination Ale Torg ombeds att svänga av i Nol och ta lokalvägen till Nödinge.
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