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Kanalbroa Moss
Miljøløftet Moss 13. sept 2022



Trafikktellinger - faktagrunnlag

• Reisetidsregistreringer

• Biltellinger

• Busstider

• Sykkeltellinger



Metode

• Kjørt med bil på strekningen Hoppern skole – Østrekanalgate

• Tatt tid på ulike punkter underveis

• Gjennomført 3 ganger pr dag
‒ Morgen mellom kl. 06:38 - 8.38

‒ Midt på dagen mellom kl. 12.30 – 14.00

‒ Ettermiddag mellom kl. 15.10 – 16.50

• Gjennomført 3 dager: 7/9, 8/9 og 12/9

• Samsvarer med forsinkelser for buss i morgen rush



Onsdag 7. sept



















Oppsummering
• Noe forsinkelser mellom kl 7.30 - 8.00 mot Moss fra Jeløya

• Ellers flyter trafikken ganske greit disse dagene 

• Fredag ettermiddag var der en ulykke på E6 sydgående retning som 
forplantet seg i hele vegsystemet i området og var da en ekstraordinær 
situasjon

• Mandag var det ca 5 min forsinkelse på avgangen 15.10 ellers er det 
grei trafikkavvikling. 



Oppsummering forts

• Det viser at innbyggerne på Jeløya og Moss har vært flinke til å tilpasse 
seg situasjonen

• Erfaringsmessig tar det ofte litt tid før nye trafikkmønster setter seg

• Noe forsinkelser i rushtiden er ikke unormalt i norske byer

• Viken vil fortsette å måle trafikkavviklingen fremover for å se om det 
oppstår endringer



Antall bilpasseringer i 2022
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ÅDT kjøretøy Kanalbrua 2009-2021
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Antall sykkelpasseringer – kanalbrua- sørside –
månedspasseringer

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

mai. 22 jun. 22 jul. 22 aug. 22

Diagramtittel



Valg av tiltak

• Få frem de riktige, avbøtende tiltak ved innsnevring av brua

• Hovedformål  - Tilrettelegge for at flere vil gå, sykle og reise kollektivt

• Hovedløsning også for bedre trafikkflyt over brua

• Noen tiltak kan være aktuelle på lang sikt og gjennom andre prosesser



Gjennomførte tiltak

• Informasjonssider på Viken.no tilgjengelig for presse og innbyggere 
• bakgrunnen for innsnevringen 

• alternativer til å kjøre bil og 

• tiltak som iverksettes

• Innføring av vikeplikt ved Longs plass

• Flytting av fotgjengerfelt

• Ferdigstillelse av fortau langs Longs plass (rekkefølgekrav)

• Innfartsparkering ved Sjøbadet

• Rødmerking av sykkelfelt ved Hoppern



Tiltak som det jobbes med 

• Sykkelhotell på vestsiden av Moss stasjon

• Muligheter for å bedre fremkommeligheten for buss

• HjemJobbHjem (Moss)

• Beredskapsbru/anleggsbru



Innspill vi vurderer

• Tiltak for kollektiv 
‒ kampanjer - Vi har ledig kapasitet!

‒ oppgradering holdeplasser

• Vurdere justeringer av lysreguleringen ved Gimle

• Andre trafikale tiltak og bruk av det kommunale veinettet

• Tiltak for syklende og gående



Prosessen videre

Vi jobber videre med de forslagene som er blir vurdert å være mest 
relevante

Informasjon oppdateres fortløpende på Viken og kommunenes nettsider

Arbeidet med å erstatte bruen og bedre fremkommeligheten for 
kollektiv og myke trafikanter er en prioritert oppgave i Viken


