
Forslag til klima- og miljøpolitisk program for Rødt Moss og omegn 
 

Klimaproblemene er globale og krever tiltak både globalt, nasjonalt og lokalt. Ingen lokalsamfunn 

kan fortsette som før og overlate løsningene til andre. Handling må avløse store ord og vage 

målsetninger.  

Verdens ledere bruker store ord – og handler klimakvoter. Kvotehandelen er blitt et marked for 

spekulasjon mens temperaturen fortsetter å stige, isen smelter og miljøproblemene bare øker. Det 

viser med all mulig tydelighet at et system med profitt som viktigste drivkraft ikke kan løse 

miljøproblemene for jorda og menneskene. 

Men - vi kan heller ikke vente på et annet samfunnssystem før vi starter omleggingen til en fornybar 

framtid. Rødt Moss og omegn vil derfor legge disse prinsippene til grunn for vår politikk i bystyret 

og ellers: 

 

 Rødt vil jobbe for at markedsmekanismene fjernes fra klimafeltet. Vi vil derfor avvikle 

kvotehandel med CO2. Det gjelder også lokale tiltak. Kommunen kan ikke basere 

klimapolitikken på kvotekjøp. 

 Kraftig reduksjon i bruk av olje- og gassprodukter. 

 Full satsing på fornybar energi, både ved bedre utnyttelse (ENØK) og ved ny utbygging 

(vind, sol, bølger osv.) 

 Fullt fokus på kortreiste produkter i utviklingen av industri ognæringsliv.  

 Sterk reduksjon av transportbehov ved bedre arealplanlegging og mer robuste lokalsamfunn. 

 Nødvendig varetransport må over på skinner der hvor det er mulig. Persontransport over fra 

bil til mer miljøvennlige alternativer – tog, buss, sykkel, gange osv. 

 

Konkret betyr dette blant annet: 

 Kampanjer med sikte på en holdningsendring om bruk av olje- og gassprodukter: De skal 

kun brukes der det er tvingende nødvendig.  

 Det må gis like mye statlig støtte til spart energi som til utbygging av ny energi. 

 Vi vil at det satses på fjernvarme/jordvarme til alle nye byggeprosjekter i Moss. 

 En industri- og næringsplan for Mossedistriktet må bygge på prinsippet om mer kortreist 

mat og andre produkter. 

 Jernbaneutbygging må ta hensyn til både gods- og persontransport. Det betyr sentralt 

plasserte stasjoner for persontransport og lokale omlastingsområder for gods fra båt og bil til 

bane med direkte inn- og utlasting. 

 Det må bli dobbeltspor i Intercity-triangelet og videre til Gøteborg. 

 Spørsmålet om bru over Oslofjorden må vurderes grundig. En forutsetning er at det 

inkluderer jernbanebru, til avlastning for Oslo som «flaskehals» i jernbanetrafikken. 

 Vi går inn for bompenger for gjennomgangstrafikk til E 6. Satsene for tunge kjøretøy må 

være så høye at det stimulerer til mer gods på skinner. 

 Det må bli en storstilt satsing på sammenhengende gang- og sykkelveier i en omkrets på 

minimum 5 km. fra sentrum, med forkjørsrett for sykler i alle kryss
1
. Muligheter for 

snarveier må utredes, for eksempel over Petersontomta, slik at det blir raskere å sykle enn å 

kjøre bil. En vei over Petersontomta må ikke være åpen for privatbiler. 

 Mer fleksibel kollektivtransport med flere avganger og mindre busser. Halvering av 

billettprisene med sikte på framtidig gratis kollektivtransport. 

 Vurdere nye grenser for bygg i sentrum, med fortetting og høyere hus for bedre utnyttelse av 

arealer og mindre transportbehov. 

 Vi går i mot ny konsesjon med økt flytrafikk på Rygge flyplass. 

                                                 

1 Sykkelveien fra Mosseporten til Texnes i Våler har førsteprioritet. 


