By- og bygdeliste for Moss og Rygge

Del 6. Samferdsel og miljø
Gode løsninger for samferdsel er avgjørende for en god og riktig by- og bygdeutvikling. Vårt arbeid vil
alltid bygge på hva kommunen og vi som bor her er best tjent med.
NY KURS vil søke ny behandling av planene for flytting av havn, og hvis mulig også jernbanetrase.
Vi vil arbeide for å redusere forurensingen fra bil- og skipstrafikken.
NY KURS er opptatt av miljøet i kommunen vår. Innbyggerne i Moss og Rygge har krav på å leve i et
godt og bærekraftig miljø med grønne lunger og trivelige omgivelser.

Vi vil:
•

Sikre at kommunen setter krav til utbyggere, og følger opp at forskrifter og tiltak mot
forurensning etterleves.

•

Flytte fergetrafikken ut av sentrum.

•

At Rv19 skal legges i tunnel under byen. Klevberget – Årvoll skal sikres utredning.

•

Ikke innføre bompengefinansiering av statlige samferdselsoppgaver.

•

Innlede forhandlinger med Borg Havn med sikte på flytting av containerhavna.

•

Si nei til ny parkering for tog i Rygge og på Kambo.

•

Tenke nytt, og opprette prøveprosjekt med fleksibelt og gratis busstilbud i hele kommunen.

•

Innføre midlertidig byggestopp for større byggeprosjekter på Jeløya.

•
•

Legge ytterligere til rette for gående og syklende ved blant annet å utarbeide en sykkelplan der
biler og sykler benytter samme vei. Subsidiere kjøp av el-sykkel.
Fullføre gang- og sykkelstier til/fra/i sentrum og ulike deler av kommunen for øvrig.

•

Opprette beredskapsstasjon på Jeløy. Bygge ny gang- og sykkelbru over kanalen,
en bro som også kan brukes av utrykningskjøretøy i krisesituasjoner.

•
•
•
•

•
•
•
•

Innføre tiltak mot støv- og partikkelforurensning på Rv19.
Arbeide for ny påkjøring til E6 ved Mosseporten.
Fjerne hindringer som skaper køer i trafikken.
Ivareta og styrke vernet av viktige kultur- og naturområder i hele kommunen, herunder verne om
Mossemarka, landskapsvernområdet på Midtre Jeløy og Vansjø.
Dette er viktige frilufts- og rekreasjonsområder.
Innskjerpe og kontrollere reglene for ferdsel på Vansjø, og i sterkere grad prioritere hensynet til
friluftsliv og naturvern i praktiseringen av manøvreringsreglementet.
Ha flere strender med blått flagg.
At privathusholdningene skal sikres gratis levering av avfall på anlegget ved
Solgård skog.
Redusere bruk av plast, og styrke kildesortering og gjenvinning for privathusholdninger og
næringsliv.

