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Om mosseregionen er kvitt
sine trafikale utfordringer
om fem, ti eller femten år
er like uvisst i dag som det
var i går og blir i morgen.

– Litt veikt og defensivt, kon-
kluderte en småirritert Lars
Hovland fra Rygge kommune
etter å ha bedt Statens vegve-
sens representanter om en tids-
plan før spaden kan settes i jor-
da for å løse køproblemene i
mossedistriktet. 

– Her bruker vi masse tid på
å planlegge og komme med ide-
er om fremtiden og så er det
ingen som kan synes eller
mene noe om progresjonen.
Ordfører Krogsvold stilte spørs-
målet om fremdriften i det man
nå hadde gjort var avhengig av
hva som skjedde på andre nivå-
er i beslutningsprosessene. 

– Kan vi risikere at dette ar-
beidet er forgjeves om to år,

spurte han og fikk et forsiktig ja
til svar.

Åtte samferdselsministre har
kommet, lyttet og forlatt depar-
tementsstolen uten at hverken
riksveier eller jernbanetunne-
ler er blitt løftet ut av planleg-
gingsstadiet. 

I to dager har nå byråkrati og
politikere jobbet sammen med
folk fra Statens vegvesen for å
lage en konseptsvalgutredning,
et dokument som er viktig for
at distriktets trafikkproblemer
skal videre med inn i en ny na-
sjonal transportplan. NTP er
avgjørende for at Stortinget til
slutt bevilger penger, mye
penger, til prosjektet.

Av de mange forslag som
kom på bordet, merket vi oss
flytting av jernbanestasjon og
fergeleie. Strømlinjeformede
kollektivtilbud og bedre tilpas-
sede forhold for syklister og gå-

ende. I tillegg registrerte vi for-
slag om utvidelse av hovedveier
og en kanalbro for gående.
Flere tunnelforslag ble også
lansert. 

Tore Solberg fra Statens veg-

vesen hadde avslutningsvis ing-
en lett oppgave i å fortelle om
prosjektets progresjon, men
han syntes i alle fall at press-
gruppe med oppgave å påvirke
og lage støy rundt prosjektet

kunne være en god ide. –
Som det så ofte gjøres på Vest-
landet, avsluttet han.  ■

Mosseregionens trafikkproblemer til ny vurdering

Redd for å vente

VENTET LENGE Lars Hovland fra Rygge kommune ønsker fortgang i en evigvarende prosess og beklaget seg
over mangelen på det.

Kan vi risikere 
at dette arbeidet
er forg jeves 
om to år
Paul- Erik Krogsvold, ordfører

AVENSIS STV. 1,6 BENSIN COMFORT 
Mod 2009 - 29.000 km - Barcelona red

Kun  280.000,- inkl. reg. avg.

- 3 dimensjonalt instrumentpanel med
Optitrondesign

- Sidespeil med varme
- 60/40 delt baksete
- Takskinner (stasjonsvogn)
- Varme i frontrute (under vindusviskere)
- Manuelt klimaanlegg
- 16” stålfelger (205/60R16)
- 17” vinterhjul på alu.felger
- Tåkelys foran
- VSC + Stabilitetskontroll pluss
- EBS, bremselys med blinkende 

varsling ved nødbrems

- Reparasjonssett for dekk
- Elektronisk parkeringsbrems
- Elegante kromstriper i dashbord og dører
- Sort senterkonsoll
- Lydanlegg m/2 tunere, 6 høyttalere,

MP3 kompatibel CD-spiller
- Comfort stoffsetetrekk
- 2-veis aktive hodestøtter
- Konsollboks foran med lokk
- Urethane ratt med betjeningsknapper

for lydanlegg og titandesign/farge 
på ekene

- Lyktespylere

AVENSIS STV. 2,0 DIESEL EXECUTIVE 
Mod 2009 - 28.500 km -  Solvgra

Kun 335.000,- inkl. reg. avg.

- Bi-Xenon med AFS + Panorama-glasstak 
+ HDD multimedianavigasjon

- 17” alu. felger (215/55R17)
- Smart Start og låssystem
- Elektrokromatiske speil inne 

(aut. dimming)
- Eksklusiv børstet grafikk på senter-

konsoll og i dørene
- Krom rundt koppholder i senter
- Premium sound anlegg, 

Et høykvalitets lydanlegg m/11 høyt-
talere, ekstra forsterker og CD-skifter

- Executive setetrekk i sort
- Mørktonede glass bak 
- Regnsensor
- Skumringssensor (autolys)
- 2-veis, elektrisk justerbar korsyggstøtte

i førersetet
- Skihull mellom baksetene 
- Elektriske vindusheiser bak
- Cruise control med fartsbegrenser
- Automatisk klimaanlegg
-Sommer og vinterhjul på alu. felger

VI SELGER UT VÅRE DEMO- OG ADM.- BILER

Det finnes
mange biler,

men bare 
én Avensis

Nye Avensis er en
uslåelig kombinasjon
av ledende sikkerhet,

kjøreegenskaper,
komfort og design.

En komplett bil
med den unike 

Toyota-kvaliteten…

Toyota i Moss
Kvaenv. 1, 1529 Moss, tlf. 69 23 31 00
E-post: post.moss@toyota.no

SALGSAVDELING:
Mandag-fredag           kl. 09.00-17.00
Torsdag                             kl. 09.00-19.00
Lørdag                               kl. 10.00-14.00
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Espen Vinje
tekst og foto
espen.vinje@moss-avis.no


