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FORORD 

Rådmannen legger fram tredje utgave av kommunedelplan for trafikksikkerhet. Da planprogrammet 
var ute til høring kom det en rekke konkrete forslag til innhold i planen. Dette handler i første rekke om 
fysiske tiltak. Dette har vært med i arbeidet og gjenfinnes i tiltaksdelen i 
planen.Trafikksikkerhetsplanen følger kommuneplanens planperiode og fram til 2027 med tiltaksdel for 
de første fire årene, 2016-2019. Handlingsplanen omfatter både opplærings- og holdningsskapende 
trafikksikkerhetstiltak og fysiske tiltak. 

Den viktigste satsingen i planen er målsettingen om å bli godkjent som Trafikksikker kommune. En 
arbeidsgruppe bestående av representanter for ulike enheter i kommunen har arbeidet fram tiltakene 
som foreslås for å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Trafikksikkerhetsforum, som har 
representanter fra politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, skole, barnehage og kommunalteknikk  
har også fulgt arbeidet. 

I tillegg til å omfatte kommunens egen tiltaksdel for trafikksikkerhet, viser kommunedelplanen 
Rælingen kommunes prioriteringslister for tiltak på fylkesveier. Gjennomføring av disse tiltakene er 
avhengig av størrelsen på Statens vegvesens budsjetter til slike formål, samt Statens vegvesens 
prioritering av disse tiltakene i forhold til andre tiltak på Romerike og i Region Øst. Prioriteringslistene 
er styrende for det arbeidet Rælingen kommune må gjøre i forhold til Statens vegvesen for å få 
gjennomført tiltak i sin kommune. 

Ansvarlig enhet for kommunedelplanen er kommunalteknisk enhet. Planen er utarbeidet med bistand 
fra konsulentselskapet Asplan Viak. Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet i Rælingen 
planlegges lagt ut til offentlig høring i september 2015.  

 

 

Fjerdingby 19.06.2015 

 

Eivind Glemmestad  

rådmann 
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1 INNLEDNING 

Ansvaret for trafikksikkerheten ligger både hos trafikanter og myndigheter. Hovedgrepene i 
trafikksikkerhetsarbeidet i kommuner er tiltak rettet mot trafikanter innen vei- og trafikksystemet. I dette 
arbeidet er det viktig å samordne de sentrale aktørenes innsats på området. Her har både 
fylkeskommunen og kommunene en viktig rolle.  

Formålet med kommunal trafikksikkerhetsplan er å synliggjøre kommunens ansvar og satsning på 
området, koordinere arbeidet internt og for å øke kommunens innsats innen trafikksikkerhetsarbeidet. 
Godkjent kommunal trafikksikkerhetsplan er en forutsetning for å sikre finansiering til 
trafikksikkerhetsprosjekter og kunne søke om fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak.  

Kommunens ansvar for trafikksikkerheten er i stor grad knyttet til utformingen av et trygt lokalmiljø slik 
at befolkningen kan bevege seg trygt i sine nabolag. Kommunens arealplanlegging legger rammer for 
transportbehovet. I tillegg til kommunens rolle som veiholder, er trafikksikkerhet også knyttet til deres 
ansvar som skole- og barnehageeier, transportør, kjøper av transporttjenester og som arbeidsgiver.  

Rælingen kommune har revidere sin kommunale trafikksikkerhetsplan. Kommunedelplanen 2008-
2017 ble vedtatt av kommunestyret 29. april 2009. Planen har fulgt kommuneplanens planperiode for 
2008-2017 med handlingsplan for 2008-2011. Tilhørende handlingsplan har omfattet opplærings- og 
holdningsskapende tiltak i tillegg til fysiske trafikksikkerhetstiltak. Opplæring- og holdningsskapende 
tiltak er i ny plan blitt videreført og utvidet til større deler av kommunen. Revidering av planen har blitt 
fulgt opp av kommunens trafikksikkerhetsforum som består av deltakere fra Fet og Rælingen 
lensmannskontor, Statens vegvesen, fra skole/rektorgruppen i Rælingen kommune og 
kommunalteknisk enhet i Rælingen kommune.  

Bilveksten i Rælingen kommune har stadig økt, og en sterk vekst i Oslo og Akershus forventes å være 
en trend også de neste årene. Det er derfor naturlig å forvente at trafikken vil fortsette å øke i 
kommunen da Rælingen inngår i et felles bolig- og arbeidsmarked i Oslo og Akershus. Økt trafikk vil gi 
utfordringer for trafikksikkerhet. Videre vil kommuneplanens samfunnsdel; «Kommuneplan mot 2025» 
vedtatt desember 2013, og kommuneplanens arealdel 2014-2025 være viktige styringsdokumenter for 
å fortette rundt knutepunkt, dempe trafikkveksten og erstatte bilreiser med kollektiv, sykkel og gange. 
For å øke andelen gående og syklende i kommunen må det etableres sammenhengende gang- og 
sykkelveier som gir innbyggere og brukere en opplevelse av trygghet.  

Foreliggende plan består av to deler, plan og tiltaksdel. Plandelen, har et langsiktig perspektiv, og 
gjelder for årene 2016 – 2027, mens tiltaksdelen skal gjelde for fireårsperioden 2016 – 2019.  
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2 STATUS OG UTFORDRINGER 

2.1 Erfaringer fra kommunedelplan for trafikksikkerhet 2008 - 
2017 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2008-2017 inneholder en tiltaksdel som består av en liste med 
fysisk trafikksikkerhetstiltak og en omfattende opplærings- og holdningsskapende del med tiltak rettet 
mot skole.  

Den fysiske tiltaksdelen innehar en klar prioritering og har vært et god styringsverktøy for kommunens 
arbeid. Samtidig som den klare prioriteringen har gitt signaler til kommunens innbyggere og til Statens 
vegvesen om hvilke strekninger og punkter som er prioritert og ønsket gjennomført. Videre har planen 
gitt et helhetsbilde over behov og fysiske tiltak i kommunen. Dette har gitt kommunen et godt grunnlag 
for å arbeide systematisk innenfor området. Tiltakslistene har vært et viktig verktøy for kommunen 
hvor man endrer prioritering / rekkefølge for gjennomføring dersom det har oppstått utfordringer i 
planleggingsprosessen, ut fra kostnader og tilgjengelige investeringsmidler eller nye ønsker / behov 
som bør gjennomføres raskt. En slik arbeidsmåte sikrer at tilgjengelige økonomiske ressurser / 
gjennomføringsmidler får en effektiv bruk.  

Opplærings- og holdningsskapende arbeid har vært rettet mot skole der informasjon og opplæring i 
skolen skal føre til økt bevissthet og riktig adferd i trafikken. Et mål i planen har vært å innarbeide 
trafikksikkerhet som en kontinuerlig og naturlig del av skolenes aktiviteter, innarbeide dette inn i 
læreplaner, samt å involvere foreldre. Arbeidet har bidratt til informasjon og økt bevissthet om 
trafikksikkerhet blant elever og foreldre. Arbeidet med skolene oppleves som suksessfullt, og det er et 
ønske om å utvide bevisstgjøringen i andre sektorer i ny kommuneplan.  

Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet er at ingen skal bli drept eller hardt skadet i Rælingen kommune, 
og et langsiktig mål er at man skal bringes nærmere denne visjonen. Fra kommunedelplan 2008 – 
2017 var hovedmålet å redusere antall ulykker til under 12 per år innen 2017. Ulykkesanalysen viser 
at det i periode 2008 – 2013 skjedde i gjennomsnitt 12 ulykker per år. Man er dermed på god vei mot 
målet for 2017, som vil gi en reduksjon i ulykker på 20 prosent.  

2.2 Dagens trafikksituasjon 

Rælingen kommune har opplevd en stor trafikkvekst på veisystemet. Veksten er størst på hovednettet, 
men også lokalveier har fått økt trafikk. Årsaken til denne trafikkveksten kan forklares med at det 
generelt har vært en sterk vekst i Oslo og Akershus i disse årene, og at Rælingen inngår i et felles 
bolig- og arbeidsmarked i Oslo og Akershus. Reiser til/fra arbeid utgjør omtrent halvparten av alle 
personreiser på Romerike.  

Hovedveinettet i Rælingen kommune består av: 

 Rv. 159, mellom Bårlikrysset og Lillestrømbrua 
 Fv. 120, Nedre Rælingsveg, mellom rv. 159 og Enebakk grense 
 Fv. 304, Nedre Rælingsveg, mellom Skedsmo grense og rv. 159 
 Fv. 301, Øvre Rælingsveg, mellom Skedsmo grense og fv.120 
 Fv. 301, Strømsdalen 
 Fv. 306, Longdalsvegen 
 Fv. 303, Sandbekkvegen og Blystadvegen, mellom Bårlikrysset og Blystadlia 

 



 
 

9 
 

 

        Figur 2-1: Hovedveinettet i Rælingen kommune.1  

I Rælingen kommune er Nedre Rælingsveg (fv. 120) gjennomgående samlevei. Trafikktellinger på fv. 
120 viser at veien har hatt en sterk trafikkvekst de siste 10 årene. Lengden er ca. 15 km. Det er gang- 
og sykkelveier langs fv. 120 i den nordlige delen av strekningen, men i sør er det ikke et 
sammenhengende gang- og sykkelveinett. Nord for rundkjøringen på Fjerdingby øker 
befolkningstettheten. Her er Nedre Rælingsveg samlevei langt nede i lia, mens Øvre Rælingsveg 
samler trafikken oppe i lia. Mellom disse samleveiene går det mindre tverrforbindelser. Den største 
befolkningskonsentrasjonen er nordvest i kommunen, på Løvenstad og Blystadlia.  

Helt nord i Rælingen kommune går hovedveien mellom Oslo og Lillestrøm, rv. 159. Denne veien går 
gjennom en tunnel helt nord i Rælingen, og det er mye trafikk i kryssene ved hver ende av tunnelene. 
De fleste arbeidsreisene i kommunen går via disse kryssene, og det er et økende problem med kø. 
Øvre Rælingsveg fikk redusert trafikk etter at tunnelen kom. Kø på Nedre Rælingsveg på grunn av 
avviklingsproblemer i krysset ved tunnelen, har ført til at flere har begynt å bruke Øvre Rælingsveg for 
å spare tid. Trafikken på Øvre Rælingsveg er derfor økende. Det er også økt trafikk på grunn av 
boligutbygging i kommunen. 

                                                      

1 Hentet fra rapporten "Rælingen kommune: Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 Trafikkanalyse", 
utarbeidet av SWECO. 
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2.3 Trafikkvekst 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) for hovednettet i Rælingen kommune er vist i                     Tabell 2-1. Tabellen 
viser ÅDT for dagens situasjon og beregninger for fremtidig situasjon i hhv. 2019 og 2025. Hvor på 
veinettet man finner de ulike ÅDT-verdiene i fremtidig situasjon er vist i figur 2-2 og Figur 2-3. 

 

                    Tabell 2-1: ÅDT for hovednettet i Rælingen. Dagens situasjon og beregninger for fremtidig situasjon. 

Vei ÅDT dagens situasjon ÅDT i 2019 ÅDT i 2025 

Rv. 159 32700 36000 38500 

Fv. 120 8900-9400-14500 1900-16600-19900 16500-19200-24100 

Fv. 301 3100-5000 6000-6800 7300-8100 

Fv. 303 8700 10100 10700 

Fv. 304 7700 9100 10400 

Fv. 306 1800 2000 3500 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figur 2-2: Beregnet ÅDT på hovedveinettet i 2019. 
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Figur 2-3: Beregnet ÅDT på hovedveinettet i 2025. 

 

Som grunnlag for trafikkberegningene for 2019 og 2025 er det innhentet opplysninger om 
utbyggingsprosjekter for Rælingen og Enebakk kommune. I Rælingen kommune er det mulig å bygge 
ut ca. 3000 boliger fordelt på utbyggingsperiodene 2013-2019 og 2020-2025. Boligene er fordelt på 49 
utbyggingsområder. Utbyggingsplaner i Enebakk kommune, tett opp mot kommunegrensen vil også 
påvirke trafikksituasjonen i Rælingen. Her er det er planlagt å bygge 569 boliger, fordelt på periodene 
2013-2019 og 2020-2025. 

Utbyggingen av boliger vil føre til avviklingsproblemer og behov for tiltak, særlig langs fv.120. Her vil 
det være behov for trafikksikkerhetstiltak, men også fremkommelighetstiltak særlig i nordre del av 
strekningen. Trafikkmengden på fv.120 er økende mot rundkjøringen i krysset med rv. 159. Med mer 
trafikk inn i rundkjøringen fra fv. 120 vil det bli avviklingsproblemer i rundkjøringen, der det allerede i 
dag er dårlige forhold i rushtrafikken. Mer trafikk på fv. 120 vil også føre til forsinkelser på Øvre 
Rælingsvei med forsinkelser og en økt belastning for nærmiljøet. Avviklingsproblemer på fv. 120 vil 
også kunne føre til en høyere trafikkbelastning på Øvre Rælingsvei enn det som er beregnet.  

Utbyggingen av boliger frem mot 2025 vil også øke andelen myke trafikanter. Det er beregnet at 
utbyggingen vil gi ca. 5000 nye reiser på sykkel og til fots i 2025. For å oppnå dette, eller helst en 
enda større økning, er det er viktig å videreutvikle gang- og sykkelveinettet. Det bør være et 
sammenhengende og attraktivt tilbud, og økt kapasitet på de strekningene som forventes å få størst 
økning av gående og syklende. Det er også viktig å se på sikkerheten særlig ved kryssinger med 
tanke på flere myke trafikanter.2 

2.4 Aktiv skolevei 

Sikring av skoleveier og trafikksikkerhet i barns nærmiljøer er et prioritert område.  

                                                      

2 Informasjon om trafikkvekst er hentet fra rapporten "Rælingen kommune: Arbeid med Kommuneplan 
2013-2024 Trafikkanalyse", utarbeidet av SWECO. 
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Kommunen gir faglig bistand for å trygge skoleveier og bistår skoler i å fatte vedtak for å trygge 
skoleveier.  

Trafikksikkerheten på mange skoleveier i Rælingen kunne vært bedre. Mange av de kommunale 
veiene i skolekretsene er viktige skoleveier. Veiene er skiltet med fartsgrense 30 km/t for å ivareta 
trafikksikkerheten til myke trafikanter. Det er mange skoler i Rælingen som trenger sammenhengende 
gang- og sykkelveier, fortau og trygge krysninger så barn kan gå eller sykle trygt til skolen. En annen 
hovedutfordring er å redusere personbiltrafikken ved skolene samt å separere de gående skolebarna 
fra busser som bringer de skolebarna som har rett til skoleskyss til skolen. Hensikten er å forhindre 
ulykker og utrygghet blant de barna som går til skolen.  

Rælingen kommune har 6 skolekretser og hovedutfordringer i disse er nærmere omtalt i de 
etterfølgende kapitler.  

2.4.1 Skolekrets Nordby 

De kommunale veiene i skolekretsen benyttes i dag som skolevei. Veiene har fartsgrense 30 km/t for 
å ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter. I Statens vegvesen rapport «Trygging av skoleveger – 
Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus», datert august 2014, er fremføring av et 
helhetlig gang- og sykkelveinett langs Nedre Rælingsveg et prioritert område. Norby skolekrets har 4 
områder knyttet til skolen hvor statusen ved skoleveiene oppsummeres nedenfor.  

Nordby 
Det tidligere opparbeidet fortau i Norbyvegen frem til gang- og sykkelveien fra Nordby skole, men det 
er behov for å forlenge fortauet i Nordbyvegen for å få et sammenhengende gangsystem. Nederste 
partiet i Nordbyvegen er svingete og uoversiktlig. Tomtervegen er en samlevei med daglig 
trafikkmengde på en (ÅDT) på 520 biler, målt april 2015. Det er ikke eget tilbud til myke trafikanter 
(fortau eller lignende) som separerer disse fra biltrafikk, og Tomterveien benyttes som skolevei i dag. 

Enga 
Det kommunale veinettet fremstår som oversiktlige og det er liten hastighet i området. Det er gang- og 
sykkelvei fra feltet frem til Nordby skole. 

 

Fjellstad  
Fjellstadområdet er oversiktlige og det er i senere tid byttet til nye lysarmaturer som øker synbarheten 
og sikkerheten for de myke trafikantene. Veinettet benyttes som skolevei, og kanaliseres inn mot 
gang- og sykkelvei lang Nedre Rælingsveg og frem til Nordby skole. 

Bye  
Byevegen og Ullervegen har i dag ingen gang- og sykkelveiforbindelse til Nordby skole. Det er anlagt 
en ridesti til Nordby skole som ikke er etablert av kommunen og tilfredsstiller ikke de kommunale krav 
for gangvei. Ridestien har ikke belysning og blir ikke brøytet om vinteren.  

2.4.2 Smestad skolekrets 

Skolekretsen deles av Nedre Rælingsveg (Fv. 120). Deler av Fv.120 har vært en prioritert strekning 
for myke trafikanter. Det er i hovedsak gang- og sykkelvei / fortausløsning i de nyere 
utbyggingsfeltene som knyttes sammen med undergang ved Nedre Rælingsveg. Det er i dag ikke 
opparbeidet gang- og sykkelvei til Smestad fra områdene Årnes – Tveter. Det er lagt føringer i Statens 
vegvesen rapport fra 2014, «Trygging av skoleveger – Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i 
Akershus», kommunens prioriteringer for å fremføre et helhetlig gang- og sykkelveinett langs hele 
Nedre Rælingsveg, slik at myke trafikanter på sikt kan ivaretas i disse områdene. 

Hektner 

Hektnervegen er en lite trafikkert vei, og i nordre del kan myke trafikanter l benytte gang- og sykkelvei 
som er kanalisert over Nedre Rælingsveg i nærheten av Oppsal holdeplass. Nedre Rælingsveg har en 
ÅDT på ca. 7500 biler i krysningspunktet målt i 2014, og overgangen er ikke signalregulert.  
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Jakobsbråtan 

Det kommunale veinettet er regulert med 30km/t. Veiene fremstår som oversiktlige og med interne 
fortau / gang- og sykkelveiløsninger. Det er lav hastighet i området. Området grenser til Nedre 
Rælingsveg hvor det er gang- og sykkelvei frem til Smestad skole. Det ble i forrige planperiode 
opparbeidet fortauløsning i Støtterudvegen frem til gang- og sykkelvei ved Solstuvegen.  

Nedre Smestad 
Det kommunale veinettet er regulert med 30km/t. Veiene fremstår som oversiktlige, men med få 
strekninger med fortau. I Smestadbråtan frem til Grindlia er det bygget fortau / gang- og sykkelvei, 
men hastighetsmålinger har vist at bilene kjører med høy hastighet. 

Hektneråsen / Smestad vest 
Veinettet er regulert med 30km/t. Veiene fremstår som oversiktlige men uten separate fortau / gang- 
og sykkelveiløsninger. Ved Nedre Rælingsveg er det etablert en undergang- for adkomst til skole. 

Tilgjengeligheten mellom Myrvold bussholdeplass i sørgående felt ved Nedre Rælingsveg til Smestad 
skole er dårlig. Nedre Rælingsveg må krysses ved Smestadbråtan hvor målinger i 2014 viste en ÅDT 
på ca. 7500 biler.  

2.4.3 Skolekrets Fjerdingby 

Skolekretsen deles av Nedre Rælingsveg (Fv. 120) og Øvre Rælingsveg (Fv.301). Skolen har 5 
områder knyttet til seg som er beskrevet nedunder.  

Hammeren 
Hammarsvegen er i dag regulert med 50 km/t frem til det nedre feltet hvor resten av veinettet er 
regulert med 30km/t. Veiene fremstår som oversiktlige og med fortau / gang- og sykkelveiløsning 
langs Hammarsvegen. Det er liten hastighet i området.  

Fjerdingby 
Det kommunale veinettet har fartsgrense 30km/t, med unntak av en kortere strekning i 
Bjørnholthagan. Det er et godt tilrettelagt veinett for myke trafikanter, og området er knyttet opp mot 
gang- og sykkelveisystemer langs Øvre Rælingsveg og Bjørnholthagan. 

Øvre Aamodt 
Det kommunale veinettet har fartsgrense 30km/t. Veiene fremstår som oversiktlige, men det er målt 
høye kjørehastighet på biltrafikken i deler av Mor Smeds veg som har en ÅDT på 460 biler. Det er et 
godt tilrettelagt veinett for myke trafikanter, men det er i rushtid økende trafikkmengde fra Øvre 
Rælingsveg og ned til Nedre Rælingsveg,  
Området er knyttet opp mot gang- og sykkelveisystemer langs Øvre- og Nedre Rælingsveg frem til 
Fjerdingby- og Marikollen skole.  

Nedre Aamodt 

Det kommunale veinettet har fartsgrense 30km/t. Veiene fremstår som oversiktlige etter oppgradering 
av store deler av veinettet. Det er få utfordringer ved benyttelse av veinettet for myke trafikanter, 
området er knyttet gjennom to underganger opp mot gang- og sykkelveisystemer langs Nedre 
Rælingsveg frem til Fjerdingby- og Marikollen skole.  
 
Øgardslia 
Området er knyttet ned mot gang- og sykkelveisystemer langs Øvre Rælingsveg gjennom en 
fotgjengerovergang. Det kommunale veinettet har fartsgrense 30km/t. Veiene fremstår som 
oversiktlige med interne gang- og sykkelveiløsninger i de mest trafikkerte veiene. Det er ingen 
innmeldte utfordringer ved benyttelse av veinettet for myke trafikanter. 

2.4.4 Skolekrets Rud 

Området er knyttet opp mot gang- og sykkelveisystemer langs Øvre- og Nedre Rælingsveg. Mange av 
veiene benyttes i dag som skolevei, det er i tidligere planperiode byttet ut veibelysning i veinettet som 
benyttes av skolebarn, for å øke trafikksikkerheten langs det kommunale veinettet. De kommunale 
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veiene i Rudområdet har tidligere vært skiltet med «gjennomkjøring forbudt». Vurdering av en 
eventuelt en ny stenging vil kreve en større trafikkanalyse av et større område. De 5 området i 
skolekretsen er beskrevet under.  

Rud 
Det er i dag ingen separering av myke trafikanter i det kommunale veinettet. I morgen- og 
ettermiddagsrush er det «trafikklekkasje» mellom Øvre Rælingsveg og Nedre Rælingsveg. 
Trafikklekkasjen bekreftes av kommunens trafikkmålinger og henvendelser fra beboere. 
Hagastubakken er en av gjennomfartsveiene, og har en ÅDT på 720 biler målt i februar 2015.  
Det er i tidligere planperiode opparbeider avsettingslommer både i Skoleveien og Øvre Rælingsveg for 
foreldre ved Rud skole, slik at barn skilles fra biltrafikk som skyldes at noen barn blir kjørt til skole. 
 
Nedre Rælingsveg ved Strandvegen, har en ÅDT i overkant av 14 000 biler, dette kan sammenlignes 
med tilsvarende trafikkbelastninger som E6 ved Minnesund som har en ÅDT på 13400 biler målt i 
2014. Strandvegen er målt med en ÅDT på 650 biler i 2012. Skolebarn krysser disse veien på 
skoleveien.  
 

 
Stormyra 
Det kommunale veinettet er regulert med 30km/t, det er tidligere målt høyere gjennomsnittsmålinger 
på rettstrekninger. Det er god adkomst til undergang og kryssing ved opphøyd gangfelt over Øvre 
Rælingsveg.  

Rudsberghaugen / Dammensvika 
Det kommunale veinettet er regulert med 30km/t. Veiene fremstår som oversiktlige og med interne 
fortau / gang- og sykkelveiløsninger opp til Øvre Rælingsveg og Nedre Rælingsveg, det er tidligere 
mottatt henvendelse om ønske av fartsregulerende tiltak på hovedveien i Rudsberghaugen og opp til 
Øvre Rælingsveg. Det er foretatt trafikkmåling som viser at det ikke er behov for fartshumper i 
Rudshagan.  

Området Sorenskriveren  
Området er knyttet opp mot gang- og sykkelveisystemer langs Øvre Rælingsveg og Nedre 
Rælingsveg. Mange av veiene benyttes i dag som skolevei. Det er vedtatt politisk at Sorenskriveren 
skal være stengt med bom, dette medfører liten trafikkbelastning i området, men skaper punktvis mye 
trafikk da det er flere barnehager i området. I dag er det ingen gang- og sykkelveiløsning fra Knut 
Thorstensens veg til Slynga.  

Området Petrinehøy 
Vangensteinvegen ender ut i Øvre Rælingsveg. En forstøtningsmur gir en uoversiktlig strekning av 
Øvre Rælingsveg og medfører en farlig krysning av hovedvei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilde 2-1: viser utkjøring i Øvre Rælingsveg (Kilde: 
Google.no) 
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2.4.5 Skolekrets Løvenstad 

De kommunale veiene i skolekretsen benyttes i dag som skoleveier. Veiene er regulert ned til 30 km/t 
for å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter på de kommunale veiene. De 6 områdene som er 
knyttet til skolekretsen er beskrevet under.  

Vestre Strøm 

Området er knyttet opp mot gang- og sykkelveisystemer langs Strømsdalen og Nedre Rælingsveg 
(Fv. 304), det er også gang- og sykkelveisystemer opp mot Strømsallèen. Området fremstår som 
oversiktlig, men det er ønske fra beboere om hastighetsmåling i Linjevegen.  

Østre Strøm 
Området er knyttet opp mot gang- og sykkelvei ned til Strømsdalen og Nedre Rælingsveg (Fv. 304), 
det er også gang- og sykkelveisystemer i mange av de trafikkerte veiene. Området fremstår som 
oversiktlig. 

Løvenstad 
Per Oppegaards veg er regulert med 30 km/t, i strekningen mot Ragnhild Jølsens veg. Det er ensidig 
fortau i Per Oppegaards, og dette er en gjennomfartsvei hvor målinger viser en ÅDT på ca. 3600 biler.  
 
Bassengåsen 
Veiene består i hovedsak av adkomstveier. Det er anlagt fartshumper i Løkkevegen hvor hastigheten 
har vist seg å være for høy. 
 
Torgenholtet 
Veiene består i hovedsak av adkomstveier med begrenset trafikkmengde, veinettet er nylig rehabilitert 
og fremstår som oversiktlige. Skolevei fra Torgenholtet gjøres med kryssing over gangfelt i 
Sandbekkvegen og over Per Oppegaardsveg.  

 
Sandbekken 
Veiene består i hovedsak av adkomstveier med begrenset trafikkmengde. Det er i senere til byttet ut til 
nye veilys langs Orrevegen, og denne vegen er også regulert med parkering forbudt på ene siden for 
å bedre forholdene til myke trafikanter. Det er tidligere opparbeidet avsettingslomme ved Sandbekken 
ungdomsskole, dette for å unngå trafikkfarlige situasjoner med myke trafikanter.  

2.4.6 Skolekrets Blystadlia 

Området har interne gangveisystemer som gjør det lett for myke trafikanter og komme frem til skole og 
annet formål. Veiene er regulert med 30 km/t unntatt Blystadringen som er i dag definert som samlevei 
og er regulert strekningsvis med noe høyere hastighet. Det er i senere tid opparbeidet parkering og 
avsettingslomme til barnehage og skole. Det er undergang- ved Blystadringen ved Bjørnefaret.  
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Figur 2-4: Trafikksikker skolevei med trygge krysninger er en forutsetning for Aktiv skolevei, tegnet 
av Ida Sandum, 4A, Smestad skole 

2.5 Ulykkessituasjonen i Rælingen 

 

Det er en nær sammenheng mellom trafikkmengde og ulykkestall. Når trafikken øker, kan flere ulykker 
skje dersom man ikke iverksetter tiltak. Det er derfor viktig at kommunen har en bevisst holdning til 
trafikksikkerhet og transportpolitikk med den hensikt å øke kollektivreiser og gang- og sykkelreiser på 
bekostning av reiser med bil. Dette vil kreve en større utbygging av gang- og sykkelveinettet i 
Rælingen kommune, slik at kommunen får et sammenhengende gang- og sykkelsystem. 

Ulykkesanalysen bygger på data fra Statens vegvesens STRAKS-register, som igjen er basert på 
politiets innrapportering av trafikkulykker. Det er kjent at det er en underrapportering av ulykker, særlig 
de med lavere alvorlighetsgrad. Sammenligning mellom sykehusenes og politiets registreringer viser 
blant annet at ulykker med fotgjengere og syklister er sterkt underrapportert. Eksempelvis antar man 
at kun 10 % av sykkelulykkene rapporteres, men at rapporteringsgraden for fotgjengerulykker er 
høyere. 

Statistikken viser derfor bare en del av ulykkessituasjonen, og det faktiske antall trafikkulykker i 
Rælingen er høyere enn hva de offisielle tallene viser. 

I forbindelse med utarbeidelsen av foreliggende trafikksikkerhetsplan, ble det gjort en ulykkesanalyse 
med data fra perioden 2002-2007. I denne analysen presenteres ulykkesdata for perioden 2008-2013, 
dvs. de siste 6 årene. 

Det har skjedd til sammen 72 PSU (politirapporterte ulykker med personskade) i Rælingen i perioden 
2008-2013.                                Tabell 2-2 oppsummerer hovedtrekkene når det gjelder 
ulykkesutvikling i denne perioden. For å få et bedre bilde av ulykkesutviklingen i Rælingen, er også 
ulykkene for perioden 2002-2007 vist i tabellen.  
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                               Tabell 2-2: Hovedtrekkene i ulykkesutviklingen i Rælingen kommune 

  2002-
2007 

 2008-2013 

Antall ulykker 88  72 

Gjennomsnitt antall ulykker per år 14,67  12 

Antall drepte 2  4 

Antall hardt skadet 11  11 

Antall lettere skadet 124  89 

 

Fra tabellen ser man at antall ulykker og skadde i trafikken i Rælingen er redusert i forhold til forrige 
analyseperiode. Det er færre skader med lettere skadegrad, mens de alvorlige ulykkene har økt. Det 
har blitt en dobling i antall drepte. Antall ulykker med hardt skadde er lik som i forrige periode, men 
utgjør nå en større prosentdel i forhold til antall ulykker.  

             Figur 2-5 viser en oversikt over ulykkene i perioden 2002-2013 fordelt på skadegrad. 
Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2008-2011 hadde visjonen «Ingen drepte eller skadde i trafikken 
i Rælingen». Dersom man kun ser på perioden 2008-2011 ble en person drept i trafikken. Dette viser 
en reduksjon i antall drepte og en riktig retning i forhold til visjonen. Når man også tar med de siste to 
årene viser resultatet derimot en forverring, med en dobling i forhold til forrige analyseperiode. Totalt 
fire personer har blitt drept i trafikken i Rælingen de siste seks årene, tre av disse i ulykker som 
inntraff de siste to årene.  

 

 

             Figur 2-5: Personskadeulykker i Rælingen kommune 2002-2013, fordelt på skadegrad. 

 

Hovedmålet i forrige trafikksikkerhetsplan var å «Redusere antall ulykker til under 12 per år innen 
2017». Gjennomsnittlig har antall ulykker per år gått ned fra nesten 15 ulykker til 12 ulykker i den siste 
perioden, og man er dermed på god vei til å nå hovedmålet. 
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2.5.1 Årlig utvikling av trafikkulykkene  

         Figur 2-6 viser utviklingen av trafikkulykker i Rælingen kommune de siste seks årene. Fra 
figuren ser man at det har vært en stor svingning i antall ulykker. Årene 2009 og 2013 skiller seg ut 
med lavere antall ulykker enn de fire andre årene. Det var flest ulykker var i 2011, med 18 ulykker.  De 
siste to årene har antall ulykker derimot gått ned igjen og er nesten halvert i forhold til starten av 
perioden. Figuren viser også at den lineære trendlinjen for ulykkene i perioden er svakt nedadgående. 

 

 

         Figur 2-6: Personskadeulykker i Rælingen kommune 2008-2013. 

2.5.2 Fordeling av skadegrad på trafikkulykkene  

De siste seks årene har totalt 104 personer blitt skadet eller drept i trafikkulykker i Rælingen 
kommune.        Figur 2-7 viser fordelingen av skadegrad i disse ulykkene. Kategorien hardt skadet 
innebærer kategoriene som tidligere ble definert som alvorlig og meget alvorlig skadet.  

Drept: Omfatter også død som følge av uhellet i løpet av de 30 første dagene.  

Hardt skadet: Alle skader som en tid truer pasientens liv eller som fører til varig men av stort omfang 
(30-100 % medisinsk invaliditet). Skader som ikke truer pasientens liv, men som etterlater varlig men 
(0-30 % medisinsk invaliditet). 

Lettere skadet: Skader som krever kortvarig behandling og ikke etterlater varig men av medisinsk etter 
yrkesmessig karakter. 

       Figur 2-7 viser at lettere skadet er dominerende skadegrad med ca. 85 % av tilfellene. Årene 
2008 og 2011 skiller seg ut med mange lettere personskader. De to siste årene i perioden ligger 
gjennomsnittlig lavt i forhold til fordeling på skadegrad, men alvorlighetsgraden her er høy. Tre 
personer ble drept og tre hardt skadet i perioden 2012-2013. Det var også en dødsulykke i 2010.  

Sammenlignet med forrige analyseperiode (jfr.              Figur 2-5) har antall personer med lettere 
skader blitt redusert, personer som har blitt hardt skadet er det samme, mens det er dobbelt så mange 
som har blitt drept i trafikken i den siste analyseperioden. Det var en dødsulykke i 2002 og en i 2003. 
Deretter var det ingen dødsulykker før i 2010, etterfulgt av to drepte i 2012 og en i 2013.  
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       Figur 2-7: Personskadeulykker i Rælingen kommune 2008-2013, fordelt på skadegrad. 

2.5.3 Flest ulykker på fylkesveiene 

     Figur 2-8 viser hvordan ulykkene fordeler seg på de ulike veikategoriene (riksvei, fylkesvei og 
kommunal vei) og hvordan utviklingen i antall ulykker per år har vært innenfor de ulike veikategoriene.  

 

 

     Figur 2-8: Personskadeulykker i Rælingen kommune 2008-2013, fordelt på veikategori. 

 

Figuren viser at flest ulykker har vært på fylkesveier. Her har nivået holdt seg på +/- 10 ulykker per år, 
med en topp i 2011 med 12 ulykker og færrest i 2013 med 6 ulykker. Det er også på fylkesveiene at 
flest alvorlige ulykker har vært. En person ble drept og 10 personer ble hardt skadet i ulykkene på 
fylkesveiene. Antall ulykker på riksveier har vært jevnt over lavt, men med en topp i 2011. Det er flest 
drepte i ulykkene på riksveiene, her har tre personer blitt drept og en hardt skadet. Det har vært få 
ulykker med personskade på kommunale veier og kun en ulykke på privat vei. 
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Når det gjelder fordeling av ulykker på de forskjellige veikategoriene har det vært en stor endring i 
forhold til forrige analyseperiode.  

 

 

     Figur 2-9: Personskadeulykker i Rælingen kommune 2002-2013, fordelt på veikategori. 

 

Frem til 2007 var det klart flest ulykker på riksveier og få ulykker på fylkesveier. I 2008 skjedde det en 
stor endring, antall ulykker på riksveier gikk veldig ned og antall ulykker på fylkesveier gikk tilsvarende 
opp. Denne trenden har også holdt seg i resten av analyseperioden, med klart flest ulykker på 
fylkesveiene.  

Årsaken til dette er at det kom en endring i forvaltningsreformen i 2010. Da ble de fleste riksveiene i 
landet omgjort til fylkesveier og en del fylkesveier til kommunale veier. Rv.120 ble da overført til 
fv.120, mens rv.159 fremdeles er en riksvei. Ulykker som har skjedd på rv.120 i årene før 2010 har 
blitt regnet om til gjeldende veinett, dvs. fv.120, i ulykkesdataene. Grunnlaget for ulykkesanalysen 
starter i 2008 og det ser derfor ut som om endringene kom i 2008.  I forrige analyseperiode frem til 
2007 er den vist som rv.120.  

2.5.4 Bilulykker er dominerende  

I grupperingen etter trafikantgruppe er det den svakeste trafikanten involvert i ulykken som er 
utslagsgivende. En ulykke mellom syklist og bil kommer under kategorien sykkelulykke osv.  

   Figur 2-10 viser hvordan ulykkene i Rælingen kommune i perioden 2008-2013 fordeler seg på ulike 
trafikantgrupper. Fra figuren ser man at bilulykker er den dominerende uhellskategorien, med 68 % av 
ulykkene. 15 % av ulykkene er MC eller mopedulykker, 10 % er fotgjengerulykker og 7 % 
sykkelulykker. Alle dødsulykkene var bilulykker. 

Det har vært totalt 7 fotgjengerulykkene i Rælingen kommune i perioden 2008-2013, og alle disse 
ulykkene har vært på fylkesveier. I tillegg var 4 av 5 sykkelulykker på fylkesveier. Den siste 
sykkelulykken var på kommunal vei. 

I forhold til forrige analyseperiode (2002-2007) er det færre ulykker. Fordelingen etter trafikanttype har 
endret seg både i forhold til antall og totalfordeling. Antall bilulykker har blitt redusert, i antall fra 62 til 
49 og i prosentfordeling fra ca. 70 % til 68 %. Ulykker med MC/moped har økt litt. Det er en person 
mer som ble skadet i denne typen ulykker i den siste analyseperioden. Totalfordelingen har også økt 
fra ca. 13 % til 15 %. Antall sykkelulykker er det samme i begge analyseperiodene, men 
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totalfordelingen har økt fra litt under 6 % til 7 %. Antall fotgjengerulykker er redusert fra 9 til 7, og 
totalfordelingen er lik for begge analyseperiodene med ca. 10 %. 

 

 

   Figur 2-10: Personskadeulykker i Rælingen kommune 2008-2013, fordelt på trafikanttype. 

2.5.5 Mange utforkjøringsulykker  

   Figur 2-11 viser hvordan ulykkene fordeler seg på uhellskode. Det har vært flest 
utforkjøringsulykker, men også mange ulykker i samme og motsatt kjøreretning. Det har også skjedd 
en del ulykker i forbindelse med kryss. Blant dødsulykkene ble en person drept i motsatt kjøreretning 
(møteulykke på rett veistrekning). Denne ulykken var i forbindelse med delvis snø eller isbelagt føre. 
Tre personer ble drept i utforkjøringsulykker (en på rett veistrekning og to i forbindelse med kryss). I 
begge disse ulykkene var høy fart involvert. Føreforholdene for disse ulykkene var tørr/bar vei. 

 

 

   Figur 2-11: Personskadeulykker i Rælingen kommune 2008-2013, fordelt på uhellskode. 
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Utforkjøringsulykker var også dominerende i forrige analyseperiode. Da vardet også mange ulykker 
med samme og motsatt kjøreretning, samt kryssende kjøreretning. Forskjellen var da at andelen 
ulykker med kryssende kjøreretning var høyere enn for motsatt kjøreretning. Dersom man 
sammenligner antall ulykker innenfor hver av kategoriene har det vært en nedgang i alle unntatt 
motsatt kjøreretning. Der er antallet det samme som i forrige analyseperiode, men det utgjør likevel en 
større del av totalen siden totalt antall ulykker er redusert. Størst reduksjon i ulykker har det vært i 
antall utforkjøringsulykker.  

2.5.6 Flest personskader i aldersgruppen 16-25 år 

     Figur 2-12 viser alderen på de som skadet seg i trafikkulykkene i Rælingen kommune denne 
perioden. Aldersgruppen 16-25 år skiller seg klart ut med 33 av totalt 104 skadde. En av de fire som 
ble drept var i denne aldersgruppen. Like bak, med 25 skadde, er aldersgruppen 26-35 år. To av de 
drepte var i denne aldersgruppen. Den siste drepte var i aldersgruppen 36-45 år. 

 

 

     Figur 2-12: Personskader i ulykkene i Rælingen kommune 2008-2013, fordelt på alder. 

 

Over 60 % av de skadde var menn. Blant de som ble drept i ulykkene var det tre menn og en kvinne. 
De tre mennene var alle i 20-årene og døde i utforkjøringsulykker der det var høy fart involvert.  

2.5.7 Ulykker fordelt på måneder, dager og tid på døgnet 

 

Måneder 
Ulykkene i Rælingen kommune har fordelt seg over alle månedene, med unntak av august. Det har 
vært flest ulykker i mai, juni, oktober og desember, alle med 9 ulykker. Det var en dødsulykke i mars, 
en i april og en i juli (to personer ble drept i juli).  

I forrige analyseperiode var det totalt 16 flere ulykker enn i denne perioden. Det er størst forskjell i 
august og september, der det i forrige periode var 5 og 7 ulykker mer. I den siste perioden har det 
vært en økning i antall ulykker i månedene januar, juni, juli og oktober.  
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Ukedag  
Ulykker fordelt på ukedag følger er stort sett lik både for denne og forrige periode. Det er flest ulykker 
på onsdager, med hhv. 18 og 19 ulykker. Onsdager har også høyere andel ulykker på landsbasis. Den 
største forskjellen finner man på lørdager, med 14 ulykker i forrige analyse periode og kun 2 ulykker i 
denne perioden.  

Ulykkene i begge analyseperiodene følger begge en lik kurve de første dagene i uken. Kurven stiger 
fra mandag til onsdag, som er dagen med flest personskadeulykker. Deretter går antall ulykker ned 
frem til tirsdag. I denne perioden fortsetter nedgangen i ulykker frem til lørdag, før det igjen blir en liten 
økning til søndag. I forrige periode var det en økning i ulykker fra torsdag til lørdag, og deretter en 
nedgang på søndagen. Antall ulykker på søndager er omtrent lik i begge analyseperioder.  

Tidspunkt på døgnet 
De fleste ulykker skjer i ettermiddagstrafikken. I tidsperioden kl.14-16. er det totalt 17 ulykker og i 
perioden kl.16-18 er det totalt 13 ulykker. Det er også en del ulykker i morgenrushet, kl.8-10. Da var 
det totalt 9 ulykker. 

To personer ble drept i en ulykke om natten (onsdag kl.02:00-03:59), en person på morgenen (lørdag 
kl.0800:09:59) og en person i en ulykke på ettermiddagen (tirsdag kl.14:00-15:59). 

Fordelingen av ulykker etter tidspunkt på døgnet er svært lik for begge periodene. 

2.5.8 Geografisk plassering av ulykkene 

Kartet i Figur 2-13 viser hvor de 72 personskadeulykke i Rælingen kommune i perioden 2008-2013 
fant sted. Kartet viser at det har vært svært mange ulykker langs fylkesveiene, med totalt 55 av de 72 
ulykkene. Det har vært flest ulykker på fv.120. Det har også vært mange ulykker på rv.159 og fv.301. 
Resten av ulykkene har vært på andre fylkesveier, kommunale veier og privat vei. 

Fv.120 
På fv.120 har det vært 35 ulykker i Rælingen kommune i perioden 2008-2013. De fleste ulykkene var 
bilulykker, med total 25 av de 35 ulykkene. I tillegg har det vært sju ulykker med mc/moped, to 
sykkelulykker og en fotgjengerulykke. Totalt har 55 personer blitt skadet i disse ulykkene, blant disse 
mistet en person livet, ni personer ble hardt skadet og 45 personer fikk lettere skade. 

Bilulykkene fordeles mellom 14 ulykker med motsatt kjøreretning, 8 utforkjøringsulykker, 5 ulykker i 
samme kjøreretning og 5 med kryssende kjøreretning. I ulykkene med motsatt kjøreretning mistet en 
person livet og 7 personer ble hardt skadet. Det var også en person som ble hardt skadet i hhv. en 
ulykke med kryssende kjøreretning og en utforkjøringsulykke. 

Begge sykkelulykkene var ulykker i samme kjøreretning. Fotgjengerulykken fant sted da fotgjenger 
krysset kjørebanen for øvrig. 

Rv.159 
På rv.159 har det vært 13 ulykker de siste 6 årene. Det har hovedsakelig vært bilulykker, men det har 
også vært to ulykker med mc/moped. Totalt har 19 personer blitt skadet i disse ulykkene. Blant disse 
har tre personer mistet livet, en har blitt hardt skadet og 15 personer fikk lettere skade. 

De alvorlige ulykkene på rv.159 var bilulykker og de mest alvorlige ulykkene var alle 
utforkjøringsulykker. To av de totalt fire utforkjøringsulykkene var dødsulykker og en endte med meget 
alvorlig/alvorlig skade. De andre bilulykkene var fordelt på 6 ulykker i samme kjøreretning og 2 ulykker 
med kryssende kjøreretning. 

Blant ulykkene med mc/moped var det en ulykke i samme kjøreretning og en ulykke i kategorien andre 
uhell, enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. 

Fv.301 
Her har det skjedd 11 ulykker de siste 6 årene. Det har vært 6 bilulykker, 4 fotgjengerulykker og en 
sykkelulykke. Totalt har 12 personer blitt skadet i disse ulykkene, blant disse en hardt skadet i en av 
fotgjengerulykkene resten lettere skadet.  
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Fv.301 har høyst andel av ulykker med myke trafikanter, med fire fotgjengerulykker og en 
sykkelulykke. Alle fotgjengerulykkene var ulykker der fotgjenger skulle krysse kjørebanen. Den ene 
ulykken var ved kryssing i gangfelt. Sykkelulykken var ulykke i forbindelse med kryssende 
kjøreretninger.  

Det var to bilulykkene med samme kjøreretning, to med kryssende kjøreretning og to 
utforkjøringsulykker. 

Kommunale veier 
På kommunale veier i Rælingen kommune har det skjedd 3 ulykker i perioden 2008-2013. Av disse 
har det vært to bilulykker og en sykkelulykke. Begge bilulykkene var utforkjøringsulykker, mens 
sykkelulykken var under kategorien andre uhell der enslig kjøretøy veltet i veibanen. Totalt fem 
personer har fått lettere skade i disse ulykkene.  

Private veier 
Det har vært en ulykke på private veier i Rælingen kommune i perioden 2008-2013. En person ble 
lettere skadet i denne ulykken.  
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Figur 2-13: Ulykker i Rælingen kommune 2008-2013. Geografisk plassering fordelt på alvorlighetsgrad på 
ulykkene  
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3 OVERORDNEDE FØRINGER OG FAGLIG 
GRUNNLAG 

3.1 Nasjonal og regionale føringer for arbeidet 

Nasjonale og regionale føringer legger premisser for trafikksikkerhetsplanen. Trafikksikkerhetsplanen 
er grunnlag for å søke Staten og fylkeskommuner om trafikksikkerhetsmidler.  

3.1.1 Nasjonale mål for trafikksikkerhet 

Nasjonal transportplan for 2014 – 2023 og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017 
er to viktige overordnede planer som er grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge i årene 
framover.  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017, har følgende målhierarki: 

 Nullvisjonen - En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. 
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. 

 Etappemål: Det skal maksimalt være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2024. 
Etappemålet er hentet fra Nasjonal transportplan for 2014-2023, og viser Stortingets 
ambisjonsnivå for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. 

 Tilstandsmål – I tiltaksplanen er det satt ulike mål for tilstander med hensyn til  
(1) trafikantatferd, (2) kjøretøyparken og (3) veinettet. De fleste av målene gjelder for 2018, og 
ambisjonsnivået er satt slik at dersom målene nås, kan vi forvente å være i rute i forhold til 
etappemålet for 2024. 

Nasjonalt har man en visjon om å ha et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. 
Nasjonalt er nullvisjonen grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge og innebærer en visjon om et 
transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade. En økning i persontransporten gir en 
utfordring for visjonen. Økt trafikk kan gi økte ulykker, og en viktig del for trafikksikkerhetsarbeidet for 
alle kommuner i Norge, derfor også for Rælingen kommune, er å dempe transportveksten, arbeide 
med fysiske gode løsninger som forhindrer ulykker og arbeide med tiltak på ulykkes strekninger, for å 
nå visjonen. Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarer som er omtalt i faktaboksen. 

 



 
 

27 
 

Nullvisjonen innebærer en ambisjon om en markant og vedvarende reduksjon i antallet drepte og varig 
skadde i veitrafikken. 

Den røde grafen i figuren under viser utviklingen i antall hardt skadde og drepte i Norge siden år 2000 
og fram til 2013.  Den blå kurven viser målkurven som ligger til grunn for Nasjonal transportplan 2014 
– 2023, og altså etappemålet om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i veitrafikken i 2024. Faktisk 
tall i 2014 er 890 drepte og hardt skadde, altså noe høyere enn figuren viser.  

 

 

Figur 3-1: Figur fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. Illustrerer den positive utviklingen i 
trafikkulykker i Norge siden 2000 og mål for utviklingen fram mot 2024. 

3.1.2 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2015 - 2018 

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus ble vedtatt av fylkestinget i 15.desember 2014. Planen er 
utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Akershus 
fylkeskommune og er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. Planen 
legger vekt på de trafikantrettede tiltakene.  Akershus legger nullvisjonen til grunn for arbeidet, og i 
NTP er det nasjonale etappemålet brutt ned til et mål for Akershus fylke.  Dette innebærer en 
målsetting om maksimalt 42 drepte og hardt skadde i trafikken i Akershus innen 2024.  

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus har følgende mål:  

 Som et gjennomsnitt i perioden 2015-2018 skal det reduseres til maksimalt 65 drepte og hardt 
skadde i Akershus, ref. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. 

 Ulykker med hardt skadde eller drepte ungdom skal reduseres med 20% i perioden 2015 -
2019 i forhold til årene 2011 – 2014. 

 Ingen barn skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Akershus. 
 Ingen syklist skal bli drept i perioden 2015 – 2018. Antall hardt skadde syklister skal reduseres 

med 20% i forhold til perioden 2011-2014. 
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3.2 Effekt av de vanligste fysiske trafikksikkerhetstiltak 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av effekten av en del fysiske tiltak som er mye brukt eller 
etterspørres i stor grad. Sentrale håndbøker er: Trafikksikkerhetshåndboka, TØI, Håndbok 072 
Fartsdempende tiltak og Håndbok 270 Gangfeltkriterier, utarbeidet at Statens vegvesen. 
Trafikksikkerhetshåndboka beskriver også effekten av andre tiltak som opplæring, informasjon, 
kontroll mm. 

3.2.1 Reduksjon av trafikkmengder  

På grunnlag av nyere nordiske undersøkelser viser det seg at det er følgende sammenheng mellom 
trafikkmengde og ulykkestall: Når trafikkmengden øker fra 1 til 100, øker antall personskadeulykker fra 
ca. 1 til 80. Det kan tyde på at antallet materiellskadeulykker øker sterkere enn trafikkmengden og at 
det skjer flere materiellskadeulykker pr. personskade i tettbygd strøk. Med andre ord vil en økning i 
trafikkmengden medføre en økning av antall ulykker dersom ikke tiltak settes inn. Effektive tiltak må 
settes inn dersom man i tillegg skal få til en reduksjon av ulykkene i forhold til dagens trafikkmengde. 

3.2.2 Reduksjon av fartsnivå 

Høy fart og stor fartsvariasjon øker sannsynligheten for ulykker og alvorlige personskader fordi 
kravene til trafikantenes observasjons- og reaksjonsevne øker, og fordi bremselengden øker 
proporsjonalt med kvadratet av hastigheten. Høy fart øker dessuten energiforbruket og utslippene av 
forurensede gasser samt støynivået. Undersøkelser viser at en nedsettelse av farten fra 50 til 40km/t 
eller fra 50 til 30km/t gir en reduksjon i antall ulykker på hhv 20 % og 30 %. 

Fastsetting av fartsgrenser blir et kompromiss mellom hensynet til framkommelighet for de kjørende 
og hensynet til sikkerhet og miljø både for de kjørende og andre som ferdes langs veien. For å oppnå 
respekt for lave fartsgrenser er det viktig at kjørelengden ikke blir for lang før man kommer ut på et 
hovedveinett med høyere fartsgrense og høyt sikkerhetsnivå.  

3.2.3 30-soner og humper 

Ulykkesrisikoen er omtrent halvparten så stor på veier med fartsgrense 30 km/t og humper i forhold til 
veier med fartsgrense 50 km/t. Undersøkelser viser at skilting alene som regel ikke har effekt, men at 
humper er nødvendig for å få ned det reelle fartsnivået. 30–soner og humper er et effektivt og 
forholdsvis rimelig tiltak som bør innføres i eksisterende boligområder. I nye boligområder bør veiene 
planlegges og utformes slik at de innbyr til lav fart, for eksempel med korte blindveier, opphøyde felt, 
smal kjørebane, annet belegg og tilpasset belysning.  

Vanlige sirkelhumper er tradisjonelt ikke ønsket der det er busstrafikk. Alternative løsninger kan være 
modifisert sirkelhump der det er lagt inn en kontrakurve mot kjørebanen slik at humpen virker mykere, 
fartspute der bussen kan legge hjulene på hver side av puten eller en trapeshump. Trapeshumpen bør 
dimensjoneres for fart 10 km/t høyere enn fartsgrensen og lengden på toppflaten bør være minst 7 
meter. 

Helhetlig vei- og arealplanlegging med bygging av samleveier med høyere standard og egne anlegg 
for myke trafikanter og fornuftig plassering av aktiviteter som genererer trafikk er også viktig. 

3.2.4 Gangfelt 

Oppmerket gangfelt er et tiltak som mange tror gir trafikksikkerhetsgevinst, men som må brukes med 
varsomhet. Trafikksikkerhetshåndboka til TØI oppgir at antall personskadeulykker kan øke ved bruk at 
oppmerket gangfelt. Forklaringen på dette kan være at bare litt over 50 % av de kjørende overholder 
vikeplikten for fotgjengere ved gangfelt. Dette kan igjen skyldes at det totale antallet gangfelt er høyt 
og aktiviteten ofte lav slik at bilistene ikke forventer at noen skal krysse. Fotgjengerne på sin side føler 
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en trygghet ved at gangfelt er oppmerket og er kanskje ikke tilstrekkelig oppmerksomme. Gangfeltet 
gir falsk trygghet. 

En dybdestudie av fotgjengerulykker i Drammensområdet (1999-2000) viste at det største problemet 
var at trafikantene ikke så hverandre eller sørget for å bli sett.  De fleste ulykkene inntraff der 
fotgjengerne følte seg trygge, først om fremst i gangfelt (44 %), men også på fortau, gågater og 
gårdsplasser. De to største kategoriene førerfeil var at bilførere ikke sjekket blindsone ved 
igangsetting av bil og at de hadde fokus på andre trafikanter og glemte å se etter fotgjengere. Dette 
ble særlig farlig i kombinasjon med falskt trygge fotgjengere.  

I en del tilfeller vil det derfor være riktig å fjerne malte gangfelt for å bedre sikkerheten for gående og 
syklende.  

Gangfelt forsterket med andre sikringstiltak kan imidlertid være et godt tiltak dersom antall kryssende 
fotgjengere er tilstrekkelig høyt, jamfør Statens vegvesens Håndbok 270, Gangfeltkriterier. 

 

 Trafikkøy/refuge i gangfelt: Trafikkøy i gangfelt synes å redusere ulykker både for 
fotgjengere og kjørende. Trafikkøyer gjør det mulig for fotgjengere å dele kryssingen av veien 
inn i flere etapper, der kun en trafikkretning krever oppmerksomhet på hver etappe. TØI oppgir 
en reduksjon i antall fotgjengerulykker på 43 % i forhold til et vanlig oppmerket gangfelt. 
 

 Opphøyd gangfelt: Opphøyd gangfelt gir en nedgang i antall ulykker både for fotgjengere og 
kjøretøy. Nedgangen i ulykker for fotgjengere ved opphøyde gangfelt kan skyldes at flere 
kjørende overholder vikeplikten. Opphøyde gangfelt gir også en fartsreduksjon som har en 
positiv innvirkning. Fartsreduksjonen er avhengig av utformingen på opphøyningen. 
Opphøyde gangfelt bidrar også til en nedgang i personskadeulykker der kun kjøretøy er 
innblandet. TØI oppgir en reduksjon i antall fotgjengerulykker på 42 % i forhold til et vanlig 
oppmerket gangfelt. 
 

 Belysning av gangfelt: Riktig belysning er viktig for fotgjengerulykker i mørke, og spesielt 
ved kryssingssteder. Dårlig eller feil belysning av gangfelt kan virke mot sin hensikt og ”viske 
ut” synskontrastene mellom fotgjenger og bakgrunn. En studie av fotgjengerulykker i 
Drammen viste at svært mange fotgjengere tror de blir sett når de ikke blir det. I denne 
undersøkelsen skjedde 42 % av ulykkene i og delvis på grunn av mørke, og i samtlige av 
disse ulykkene manglet fotgjenger synlig refleks (Merk at ikke alle disse skjedde i gangfelt). 
TØI oppgir en reduksjon i antall fotgjengerulykker på 63 % i forhold til et ubelyst gangfelt. 
 

 Signalregulert gangfelt: Signalregulering av gangfelt reduserer antall ulykker totalt med 5-10 
% og fotgjengerulykkene med 10-15 %. Signalregulering av gangfelt er aktuelt ved 
fartsgrenser 30, 40 eller 50 km/t når ÅDT > 5000. Ved fartsgrense 60 km/t, kan 
signalregulering etableres hvis ÅDT > 2000. Det stilles også krav til antall kryssende myke 
trafikanter i makstimen avhengig av fartsnivå og trafikkmengde. 

3.2.5 Veilys 

Veibelysning reduserer antall personskadeulykker i mørke med 25 - 30 %. Dette til tross for at farten 
øker i mørket, særlig på rett vei, når belysning innføres. Reduksjonen gjelder både ved oppsetting av 
veilys på tidligere ubelyst vei og ved utbedring av dårlig veilys (5 ganger tidligere belysningsnivå eller 
mer). 

3.2.6 Gang- og sykkelveier og fortau 

I følge undersøkelser kan man ikke hevde at bygging av gang- og sykkelveier reduserer antall 
personskadeulykker. En viss tendens til nedgang av ulykker med fotgjengere langs vei er å spore. 
Bygging av fortau har nesten samme effekt, her er det i tillegg en liten tendens til nedgang i 
sykkelulykkene.   
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Bygging av g/s-veier og fortau har imidlertid virkninger på andre forhold enn ulykkene. Ved bygging av 
g/s-veier økes gang- og sykkeltrafikkmengden, fotgjengere og syklister får bedre framkommelighet, 
trygghet, trivsel og helse og rammebetingelsene for en miljømessig bedre transportfordeling styrkes. 
Utbygging av gode tosidige anlegg for gående og syklende vil også kunne bidra til å redusere behovet 
for kryssing av vei (jfr. effekten av gangfelt).  

Planskilte kryssingssteder medfører sterk nedgang i antall ulykker med fotgjengere som krysser veien. 
Ofte må man ha et godt og sammenhengene utbygd gang- og sykkelveinett for å få til en høy bruk av 
de planskilte kryssingene. Sånn sett vil et sammenhengende nett for gående og syklende separert fra 
biltrafikken ha en gunstig virkning.  

3.2.7 Sikkert krysningspunkt 

Dersom antall kryssende fotgjengere i makstimen er så lite at det ikke anbefales å anlegge gangfelt, 
kan man anlegge et sikkert krysningspunkt. Det betyr at man legger til rette for kryssing og sikrer 
krysningspunktet på beste måte, men man gir ingen rettigheter til de myke trafikantene i form av 
veimerking eller skilting. Gode sikringstiltak kan være fjerning av vegetasjon og snø slik at sikten blir 
god, samt sørge for god belysning. Trafikkøy/refuge mellom kjørebanene kan også være aktuelt.  

Et eksempel på et sikkert krysningspunkt i Nittedal er kryssingen av Rv4 utenfor rådhuset på Mo, der 
det er lagt en refuge midt i riksveien som gjør at man bare behøver å krysse en kjørebane om gangen. 

 

 

Bilde 3-1: Eksempel på sikkert krysningspunkt på Rv 4 ved Mo i Nittedal kommune 
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3.3 Hva er en trafikksikker skolevei? 

 

Vurderingene er gjort med utgangspunkt i Nullvisjonen og fartsnivåets betydning for risikoen for å bli 
hardt skadd eller drept. Figuren nedenfor er hentet fra Statens vegvesens håndbok 270, 
Gangfeltkriterier. Den beskriver kroppens tåleevne og hvordan risikoen for å bli hardt skadd eller drept 
øker når kjøretøyets fart kommer over 30 km/t.  

 

Figur 3-2: Dødsrisiko for fotgjengere, (Statens vegvesens HB 270) 

 

Som det framgår av figuren, bør ikke fartsnivået til kjøretøyene være høyere enn 30 - 40 km/t der 
myke trafikanter og biler ferdes på samme område.  Hovedprinsippet for utforming av sikre skoleveger 
bør derfor være slik: 

 Der biler og myke trafikanter ferdes på samme område (atkomst- og samlegater i boligområder 
med fartsgrense 30 og 40 km/t) skal bilistene ferdes på de myke trafikantenes premisser. Lavt 
fartsnivå er viktig.  

 

 Der fartsnivået er høyere og trafikkmengden større, skal de myke trafikantene separeres fra 
biltrafikken. 

Risikoen ved å ferdes langs en vei er mindre enn risikoen ved å krysse en vei. Vi har derfor valgt å 
skille disse to forholdene.  

De etterfølgende tabellene er ment som et utgangspunkt for hva som definerer en sikker skolevei og 
kan brukes som grunnlag for å vurdere tiltak, primært på eksisterende veier.  

I tillegg må lokale forhold vurderes spesielt og sees i sammenheng med elevenes alder og 
forutsetninger.  Lokale forhold som er viktige for sikkerheten er gode siktforhold både sommer og 
vinter (som for eksempel sikt i avkjørsler og kryss i forhold til vegetasjon og snølagring), god 
gatebelysning og at trafikkbildet er oversiktlig. Inn- og utkjøringer med mye trafikk, parkeringsplasser 
med ryggende biler, områder rundt butikker osv. kan være utfordrende for små trafikanter 
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Tabell 3-1: Prinsipper for hva som definerer en trafikksikker skolevei, som grunnlag for vurdering av tiltak langs 
eksisterende veier. I tillegg må lokale forhold må vurderes spesielt. Ved bygging av nye veier, bør gjeldende 
veinormaler legges til grunn.  

Gå eller sykle langs vei 

Type gate Fartsgrense/ 
Fartsnivå 

Tilbud som anses som 
sikkert 

Viktig for sikkerheten 

Boliggate 30 km/t 
Fartsnivå maks 35 
km/t (85 % -fraktil) 

Gå i gata. Lavt fartsnivå 
Gode siktforhold 
Gatebelysning 
Enkelt trafikkbilde 

Boliggate/samle-
gate i boligstrøk 

40 km/t 
Fartsnivå maks 40 
km/t (85 % -fraktil) 

Gå langs gata så lenge 
trafikken ikke er for stor og 
veien har tilstrekkelig bredde. 

Lavt fartsnivå 
Gode siktforhold 
Gatebelysning 
Enkelt trafikkbilde 

Samlevei 50 - 60 km/t Fortau eller G/S-vei. 
 
 

God separering fra 
biltrafikken. God 
framkommelighet for de 
myke trafikantene, 
sammenhengende tilbud. 

Hovedvei 70 – 80 km/t G/S-vei eller bruk av annet 
lokalt veinett som 
tilfredsstiller kravene ovenfor. 
 

God separering fra 
biltrafikken. God 
framkommelighet for de 
myke trafikantene, 
sammenhengende tilbud 
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Tabell 3-2: Prinsipper for hva som definerer en trygg krysning av veier. 

Kryssing av vei 

Type gate Fartsgrense Tilbud som anses som 
sikkert 

Viktig for sikkerheten 

Boliggate 30 km/t 
Fartsnivå maks 35 
km/t (85 % -fraktil) 

Ikke gangfelt eller spesielt 
tilrettelagt. 

Lavt fartsnivå (sikres 
gjennom fartshumper, 
opphøyd gangfelt e.l.) 
Gode siktforhold 
God belysning 
Enkelt trafikkbilde 

Boliggate/samle-
gate i boligstrøk 

40 km/t 
Fartsnivå maks 40 
km/t (85 % -fraktil) 

Kryssing uten gangfelt OK 
så lenge trafikken er lav  
(< 1000 kjt/d) 
 
Ved høyere trafikk bør det 
være tilrettelagt kryssing 
eller gangfelt. 
 

Lavt fartsnivå (sikres 
gjennom fartshumper, 
opphøyd gangfelt e.l.) 
Gode siktforhold 
God belysning 
Enkelt trafikkbilde (trafikkøy, 
innsnevring e.l.) 

Samlevei 50 km/t 
Fartsnivå maks 45 
km/t (85 % -fraktil) 

Opphøyd gangfelt eller 
annet tilrettelagt 
kryssingssted.  
 
Der trafikken er stor (> 5000 
kjt/d) regnes signalregulert 
gangfelt som et godt tiltak. 

Lavt fartsnivå sikres gjennom 
opphøyd gangfelt, nedskilting 
av fart osv. 
Gode siktforhold 
God belysning 
Enkelt trafikkbilde (trafikkøy, 
innsnevring e.l.) 

Samlevei 60 km/t 
 
 
 

Ved liten trafikk (< 2000 
kjt/d): Gangfelt hvis 
fartsgrensen er skiltet ned 
ved gangfeltet og 
fartsnivået ikke er høyere 
enn 45 km/t. 
 
Ved moderat trafikk (2000 – 
8000 kjt/d): Signalregulert 
gangfelt 
 
 
Ved høy trafikk: (> 8000 
kjt/d): Planskilt kryssing. 
 

Lavt fartsnivå gjennom 
fartsdempende tiltak. 
 
Gode ventearealer. Vær obs 
på felles grønn fase for 
fotgjengere og svingende 
trafikk i kombinasjon med 
høy andel tungtrafikk. 
 
Undergang eller bru må være 
korteste vei og bli brukt. 
Underganger må være 
synlige, ha god belysning og 
føles trygge også i mørke. 

Hovedvei 70-80 km/t Planskilt kryssing  
 
 
 

Undergang eller bru må være 
korteste vei og bli brukt. 
Underganger må være 
synlige, ha god belysning og 
føles trygge også i mørke. 
 

 

En utfordring ved dette oppsettet er at man tar for gitt at trafikkmengden øker med økt fartsgrense, 
mens mange steder har man hovedveier med fartsgrense 80 km/t, men med liten trafikk. Kan et 
skolebarn krysse en slik vei?  Dette må nesten avklares i hvert enkelt tilfelle. Trafikkmengden på 
stedet, oversiktligheten og barnets alder vil ha stor betydning.   
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4 KOMMUNES VISJONER OG MÅL 

I de følgende kapitlene er det gitt en oversikt over kommunens lokale føringer i arbeidet med 

trafikksikkerhet, samt en gjennomgang av planens målsettinger og delmålsettinger.  

Rælingen kommunes visjon er å være: 

Visjonen er et verbalt uttrykk for det kommunen vil være i møte med sine innbyggere og omverden. 

Visjonen skal ha overordnet betydning for kommunens virksomhet. Kommunens visjon skal være 

retningsgivende for, og gi drakraft til, de politiske vedtakene og den kommunale virksomheten. 

4.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanen er Rælingens overordnede og langsiktige plan- og styringsdokument.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025 har et langsiktig perspektiv og følges opp årlig gjennom 

utarbeidelse av kommunens handlingsprogram. Kommuneplanens samfunnsdel består av tre 

tematiske hovedområder. De er: 

 Trivsel, livskvalitet og folkehelse 

 Utbygging, transport og klima 

 Organisasjon og tjenesteutvikling 

 

Hovedområdene i kommuneplanen skal bygge oppunder kommunens visjon og overordnede hensyn 

og inneholder 10 satsningsområder med hvert sitt styringsmål og tilhørende strategier. Flere av 

styringsmålene og strategiene har direkte betydning for, og danner føringer for 

trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Videre følger en beskrivelse av på hvilken måte.  

Under hovedområde trivsel, livskvalitet og folkehelse er et av satsningsområdene rettet mot livsstil og 

sunne valg. Muligheten til en livsstil som gir god livskvalitet og som styrker fysisk og psykisk helse er 

viktig for måloppnåelse, herunder å sikre trygge omgivelser som gir mulighet til sykkel og gange som 

fremkomstmiddel. Videre innehar hovedområde et styringsmål tilknyttet nærmiljø og tilhørighet. 

Styringsmålet har flere strategier som har betydning for kommunens trafikksikkerhetsarbeid, blant 

annet skal kommunen jobbe for å ivareta trafikksikkerhet og best mulig framkommelighet for 

innbyggerne. 

For hovedområde utbygging, transport og klima vil det for kommunen være viktig å prioritere areal- og 

transporteffektivt utbyggingsmønster, og utvikling av områder med kvalitet. For å realisere 

styringsmålet om et areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster og utvikling av områder med 

kvalitet vil fokus på gode ferdselsmuligheter som oppleves som lettvinte, trygge og attraktive, ved bruk 

av kollektiv, sykkel eller gange være viktige kriterier.  

Knyttet til kommuneplanens tredje hovedområde, organisasjon og tjenesteutvikling, er spesielt 

styringsmålet om en organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, et levende verdigrunnlag og et 

felles mål for kommunen, aktuelt for trafikksikkerhetsarbeidet. 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret august 2015. Bestemmelser og retningslinjer i 

denne vil ha betydning og legge føringer for kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 
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4.2 Mål og innsatsområder 

Planens overordnede mål er utarbeidet med bakgrunn i de utfordringene og faglige vurderingene som 

er beskrevet tidligere i planen. Disse utgjør sammen med nasjonale, regionale og lokale målsettinger 

og føringer, grunnlaget for valg av målsettinger og tiltak for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.  

For kommunens arbeid med trafikksikkerhet for den kommende perioden er det utarbeidet følgende 

hovedmål: 

 

 

 

For å jobbe effektivt mot hovedmålet er det utarbeidet to innsatsområder; forebyggende og 

holdningsskapende arbeid og fysisk tilrettelegging. I kapittelet under følger en oversikt over disse. For 

hvert innsatsområde er det utarbeidet en hovedmålsetting med tilhørende delmålsettinger. Dette 

danner bakgrunnsteppet og grunnlaget for utarbeidelsen av planens tiltaksdel som beskriver hvilken 

konkret innsats kommunen vil gjøre for å oppnå de utarbeidede målsettingene. 

Trafikksikker kommune 

For å oppnå planens overordnede målsetting må dette skje gjennom en helhetlig satsning på 

trafikksikkerhet og arbeidet må derfor skje i flere av kommunens virksomheter. I tillegg må arbeidet 

forankres i den politiske og administrative ledelsen. Trygg trafikk har utarbeidet et program bestående 

av kriterier for hva en trafikksikker kommune er. Kriteriene er utarbeidet i samarbeid med 

fylkeskommunen og er gjenstand for en godkjenningsordning som trafikksikker kommune.  

Rælingen kommune ønsker å benytte seg av dette som et verktøy i arbeidet med trafikksikkerhet og 

anser at kommunen gjennom dette vil kunne jobbe mot kommunens overordnede målsetting. Selv om 

det å oppnå godkjenning som trafikksikker kommune ikke vil innebærer fravær av trafikkulykker, vil det 

bidra til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. I tillegg vil 

godkjenningen fungere som et signal utad til innbyggere, staten og andre kommuner. 

Videre vil arbeidet med å bli en trafikksikker kommune bidra til at kommunen jobber aktivt mot flere av 

styringsmålene i kommuneplanen. Rælingen kommune ønsker derfor å arbeide mot å bli en 

trafikksikker kommune gjennom trafikksikkerhetsplanen.  

Kriterier for trafikksikker kommune er som følger:  

 Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. 

Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder. 

 Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. 

 Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder 

regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester. 

 Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i 

kommunen. 

 Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen 

har rullerings- og rapporteringsrutiner. 

 Planen ivaretar både holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysisk tiltak. 

 Kommunen har innarbeidet kriteriene / sjekklistene for kommunens sektorer (HR, barnehage, 

skole, kultur, helse og vei). 

 Kommunen påvirker lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin 

virksomhet. 

 

PLANENS OVERORDNEDE MÅL 

Ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken på kommunale veier i Rælingen. 
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4.3 Innsatsområder 

For å sikre at kommunen jobber aktivt for å bli en trafikksikker kommune og herunder mot planens 

overordnede målsetting er det utarbeidet to innsatsområder med tilhørende målsettinger og tiltak.  

 Forebyggende og holdningsskapende arbeid 

 Fysisk tilrettelegging  

4.3.1 Forebyggende og holdningsskapende arbeid 

Trafikksikkerhet er ikke bare fysiske tiltak, men også holdningsskapende arbeid. Kommuner som 

arbeider tverrfaglig og systematisk med trafikksikkerhet har gode sjanser for å lykkes med et trygt 

lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. 

Som kommune er man en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som veieier, 

skole- og barnehageeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester har kommunen et svært viktig 

ansvar. Det er derfor viktig å ha en felles forståelse for kommunens ansvar og tilrettelegging for 

trafikksikkerhet. Samtidig har kommunen en plikt til å arbeide tverrfaglig og systematisk med 

trafikksikkerhet, og Rælingen kommune har som styringsmål i kommuneplanen å utvikle 

organisatorisk struktur på tvers for å løse oppgaver og utfordringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre er det utarbeidet delmål som vil være sentrale for kommunen. Oppfyllelsen av delmålene skal 

bidra til å nå hovedmålsettingen for innsatsområde trafikksikker kommune.  

 

 

 

 

Figur 4-1: En utfordring i 
trafikksikkerhetsarbeidet er at trafikkbildet 
ofte er komplisert. Trafikksikkerhet slik 
barn ser det. Illustrasjon hentet fra 
Trafikksikkerhetsplan 2008-2017 

HOVEDMÅL FOR INNSATSOMRÅDE 
FOREBYGGENDE OG 

HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID 

 

Rælingen kommune skal være 
«trafikksikker kommune» innen 2018 
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4.3.2 Fysisk tilrettelegging  

Viktigheten av å prioritere og sikre trygge omgivelser som gir innbyggerne mulighet til å sykle og gå, 

og løsninger som vil gi best mulig fremkommelighet for innbyggerne, er sentralt i arbeidet med 

trafikksikkerhet. Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på trafikksikkerhet og trygge veier for 

innbyggerne. 

 

 

 

 

 

Kommunen ønsker å arbeide langsiktig for å legge til rette for syklister ved bygging av nye gang- og 

sykkelveier og utbedring langs veistrekninger i kommunen. Det skal i den forbindelse prioriteres å 

bygge sammenhengende, trafikksikre gang- og sykkelveger. Det skal tas spesielt hensyn til syklister 

med tanke på avkjøring av gangveier ved veikryss og ved nyanlegg og rehabilitering.  

Økt bruk av sykkel til arbeid og andre ærend er et effektivt tiltak for å redusere forurensing fra 

biltrafikken. Utbygging av et sammenhengende gang- og sykkelveinett vil kunne gi økt gå- og 

sykkelandel, som kan bidra til reduksjon i biltrafikk. Dette bygger opp under nasjonale mål og en viktig 

målsetning i kommuneplanen der man skal dempe veksten i trafikken og legge til rette for at bilreiser 

skal erstattes med kollektiv- og sykkelreiser samt turer til fots. Dette er et viktig langsiktig mål, som vil 

bidra til å redusere trafikkulykkene i Rælingen. Videre kan det gi bedre helse, sunne valg og trivsel 

ved at flere velger å gå og sykle som derav underbygger kommunens innsatsområder på trivsel og 

sunne valg.  

Skoleveier er viktig satsningsområde for kommunen og vil være en prioritet i arbeidet med fysiske 

trafikksikkerhetstiltak. Aktiv bruk av skoleveien gir mange positive effekter i tillegg til å gi barna 

HOVEDMÅL FOR INNSATSOMRÅDE FYSISK TILRETTELEGGING 

Rælingen kommune sikrer trygg framkommelighet ved å gjennomføre riktige tiltak som er prioritert 
gjennom medvirkning og bred vurdering. 

 

 

 

 

DELMÅL FOR INNSATSOMRÅDE FOREBYGGENDE OG HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID 

 Oppdatere Internkontrollsystemet med det som er nødvendig for å tilfredsstille kriterier i 
«Trafikksikker kommune».  Alle kriterier i «Sjekkliste rådmann» skal være oppfylt 
 

 Trafikksikkerhet skal ivaretas i forbindelse med drift- og vedlikehold kommunale veier og 
andre kommunaltekniske tjenester 
 

 Alle 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler skal være godkjent som «trafikksikker skole» 
innen 2018 
 

 9 kommunale barnehager og 9 private skal være godkjent som «trafikksikker barnehage» 
innen 2018 
 

 Øke bevisstheten om trafikksikkerhet som tema i det frivillige lag og foreningsarbeidet i 
Rælingen 
 

 Sette fokus på trafikksikkerhet i Trivselssentrene, og ved arrangementer gjennomført av 
kommunen og av lag og foreninger. 
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verdifull trafikkerfaring. Skoleveien er en viktig voksenfri arena for barn, der vennskap knyttes, 

konflikter løses og nærmiljøet brukes. Når barn går til skolen får de mosjon og lærer nærmiljøet bedre 

å kjenne. 

Samtidig må hastighet og fartsreduserende tiltak vurderes. Kommunen har forventet utbygging og 

befolkningsvekst de neste årene. I sammenheng med utbyggingen skal kommunen sikre bo- og 

nærmiljøer med høy fysisk og sosial kvalitet ved fortetting. Det vil være viktig at kommunen øker 

tilgjengeligheten til marka og Øyeren gjennom god adkomst, sammenhengende turveier og 

utfartsparkeringer. Dette kan gi et godt tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelse og 

aktivitet. 
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5 TILTAKSPLAN 2016 – 2019 

Trafikksikkerhetsplan er et dokument som hjelper kommuner å utarbeide kommunale 
trafikksikkerhetsplaner og er et dokument med klarer prioriteringer. Tiltaksplanen vil inneholde fysiske 
tiltak og holdningsskapende arbeid gjennom «Trafikksikker kommune», og skal bidra til at kommunen 
når sine overordnede mål og styringsmål.  

I utarbeidelse av planen er det nedsatt en arbeidsgruppe som har arbeidet med å legge til rette for at 
Rælingen kommune skal i de neste fire årene arbeide mot at kommunen skal bli trafikksikker, og ved 
dette få en felles forståelse og rutiner internt i kommunen og arbeide aktivt for at kommunens kal bli 
«Trafikksikker kommune». Nedenunder vises de tiltak kommunen skal arbeide mot i neste 
handlingsplan periode.  

 

 

Figur 5-1: En utfordring i trafikksikkerhetsarbeidet er at trafikkbildet ofte er komplisert.  Trafikksikkerhet slik barn 
ser det. Illustrasjon hentet fra Trafikksikkerhetsplan 2008-2017. 

5.1.1 Felles og overordnede aktiviteter 

Det er viktig forankre ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann, og ellers 
bevisstgjøre trafikksikkerhet i alle etater i kommunen. Ved å innarbeide nødvendige kriterier i 
kommunens internkontrollsystemet «Kvalitetslosen» synliggjøres kriteriene i «Trafikksikker 
kommune». 

Følgende aktiviteter er foreslått å gjennomføre slik at man innfrir Trygg Trafikks kriterier for å bli 
godkjent som «Trafikksikker kommune»: 

Tabell 5-1: Tiltak for overordnede aktiviteter 

 Tiltak Tidspunkt for 
gjennomføring/ 
oppstart 

Aktører Ansvarlig Nærmere omtale av 
innhold i aktiviteten 

Opprette en 
prosjektgruppe med 
prosjektleder for 
innføring av 
«Trafikksikker 
kommune»  

2015  Rådmannen Representanter fra: 
hovedverneombud, 
barn- og unges 
representant, skole, 
barnehage, 
folkehelse, 
eldrerådet, 
kommunalteknisk. 
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Gjennomgang av 
Internkontrollsystemet 
(Kvalitetslosen) med 
tanke på 
implementering av 
«Trafikksikker 
kommune». 

2015  Prosjektgruppen Avdekke behov for 
endringer i 
«Kvalitetslosen» og 
innarbeide disse. 

Avdekke 
opplæringsbehov, 
lage en plan og 
gjennomføres disse. 

Utarbeide skriftlige 
rutiner for all type 
persontransport i regi 
av kommunen. 

Innarbeides i 
internkontroll-
systemet 

2016  Prosjektgruppen Gjelder både 
persontransport i regi 
av kommunen, og 
når kommunen 
bestiller 
persontransport av 
eksterne.  

Trafikksikkerhet og 
trafikksikker 
kommune synlig på 
internettsiden til 
kommune 

2016  Informasjonsrådgiver  

Ivareta 
trafikksikkerhet i 
forbindelse med 
kommunens innkjøp- 
og anbud.  

2016  Innkjøpsavdelingen Innarbeide rutiner 
som ivaretar 
trafikksikkerhet der 
hvor dette er relevant 
i innkjøp og 
anbudsrutiner. 

 

5.1.2 Kommunalteknisk enhet 

 

Kommunalteknisk enhet vil ha det største ansvaret for gjennomføring av fysiske tiltak som ansvaret for 
drift- og vedlikehold kommunale veier.  

Følgende aktiviteter er foreslått å gjennomføre slik at man innfrir Trygg Trafikks kriterier for å bli 
godkjent som «Trafikksikker kommune»: 

Tabell 5-2: Tiltak for kommunalteknisk enhet 

Tiltak Tidspunkt for 
gjennomføring/ 
oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Krav om trafikksikker 
adferd innarbeides i 
funksjonskontrakter i regi 
av kommunalteknisk 
seksjon. 

2016  Enhetsleder Stikkord: 
Vintervedlikehold, 
asfaltering osv. 

 

Godkjennelse av 
skiltplaner i 
anleggsområder 

2015  Enhetsleder Anleggsarbeid på 
kommunale veier 
må sikre 
trafikksikkerhet for 
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 myke trafikanter og 
andre trafikanter 

Ivareta trafikksikkerhet i 
forbindelse med 
utbygging.  

2016  Enhetsleder Gjennomgå krav og 
rutiner i 
utbyggingsavtaler 

Krav om 
ferdigstillelse før 
midlertidig 
brukstillatelse. 

5.1.3 Skole 

Det foreslås å systematisere og gjøre de rutiner som allerede praktiseres innen skolesektoren i 
Rælingen skriftlige og lett tilgjengelige for alle aktuelle brukere.  Dette gjelder innenfor 
trafikkopplæring, samarbeid mellom skole og hjem og ved turer i regi av skolene. Alle 6 barneskoler 
og 2 ungdomsskoler i kommunen skal være godkjent som trafikksikker skole innen 2018.  

Følgende aktiviteter er foreslått å gjennomføre slik at man innfrir Trygg Trafikks kriterier for å bli 
godkjent som «Trafikksikker kommune»: 

Tabell 5-3: Tiltak for skole 

Tiltak  Tidspunkt for 
gjennomføring/ 
oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Utarbeide årsplan i 
trafikk ved den enkelte 
skole 

6 + 2 skoler 

2016 Trygg 
trafikk 

Rektor Årsplanen må 
inneholde punktene 
i sjekkliste fra 
Veileder i 
Trafikksikker 
kommune  

Implementere de nye 
årsplaner i trafikk ved 
den enkelte skole 

6 + 2 skoler 

2016/2017  Rektor  

Søke om godkjenning 
som trafikksikker skole 

6 + 2 skoler  

Høst 2017 Trygg 
trafikk 

Rektor  

5.1.4 Barnehage 

Tilsvarende er det foreslått å systematisere og gjøre de rutiner som allerede praktiseres innen 
barnehage sektoren i Rælingen skriftlige og gjøre de lett tilgjengelige for alle aktuelle brukere.  Dette 
gjelder innenfor trafikkopplæring, samarbeid mellom skole og hjem og ved turer i barnehagenes regi. 
Alle barnehager i kommunen skal være godkjent som trafikksikker barnehage innen 2018. 9 
kommunale barnehager og 9 private. 

Følgende aktiviteter er foreslått å gjennomføre slik at man innfrir Trygg Trafikks kriterier for å bli 
godkjent som «Trafikksikker kommune»: 

Tabell 5-4: Tiltak for barnehage 
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Tiltak  Tidspunkt for 
gjennomføring/ 
oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Utarbeide årsplan i 
trafikk ved den 
enkelte barnehage 

9 kommunale 
barnehager 

2016 Trygg 
trafikk 

Barnehageleder Årsplanen må 
inneholde punktene 
i sjekkliste fra 
Veileder i 
Trafikksikker 
kommune. Se 
vedlegg X. 

Private barnehager 
skal følge kriteriene til 
trafikksikker 
kommune. Utarbeides 
og innarbeides i 
kontrakt mellom 
kommunen og 
barnehagene 

2016  Rådgiver 
barnehage og 
skole 

Tas opp på 
fellesmøter. Drive 
motivasjonsarbeid i 
forhold til de private 
barnehagene. 

5.1.5 Kultur- og fritidsenheten 

Et viktig arbeid i kultur og fritidssektoren vil være å øke bevisstheten om trafikksikkerhet i frivillig lag og 
foreningsarbeid.  

Følgende aktiviteter er foreslått å gjennomføre slik at man innfrir Trygg Trafikks kriterier for å bli 
godkjent som «Trafikksikker kommune»: 

Tabell 5-5: Tiltak for Kultur- og fritidsenheten 

Tiltak Tidspunkt for 
gjennomføring/ 
oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Stille krav til at 
idrettslagene / frivillige 
organisasjoner må 
utarbeide en reisepolicy / 
skriftlig.  

2016 Trygg 
trafikk 

Kultursjef Aktuelle tema er 
bruk av refleksvest, 
rutiner ved kjøring til 
kamper/trening, og 
rutiner ved 
ulykkeshåndtering. 

Trygg trafikk har 
gode eksempler fra 
Buskerud 
«Verditransport». 

Sørge for informasjon til 
lag og foreninger om evt. 
fylkeskommunale midler 
til adferdsrettede 
trafikksikkerhetstiltak.  

2017 Statens 
vegvesen 

Kultursjef  
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5.1.6 Eldre 

For å nå frem til eldre om trafikksikkert foreslås det å gi tilbud via trivselssentrene der trafikksikkerhet 
settes på dagsorden. 

Følgende aktiviteter er foreslått å gjennomføre slik at man innfrir Trygg Trafikks kriterier for å bli 
godkjent som «Trafikksikker kommune»: 

Tabell 5-6: Tiltak for eldre 

Tiltak Tidspunkt for 
gjennomføring/ 
oppstart 

Aktører Ansvarlig Kommentar 

Link til veileder på 
vegvesen.no legges 
ut på kommunens 
hjemmeside.  

2016  Informasjonsrådgiver  

Trivselssenter 
tilrettelegger for 
gjennomføring av 
oppfriskningskurs for 
eldre bilførere.  

2017 Statens 
vegvesen 

Kultur og 
fritidsenheten 

Kurset skal 
inkludere 
relevante TS-
tema, for 
eksempel 
refleksbruk 

5.2 Fysiske tiltak på kommunale veier 

Tabellen nedenfor viser foreslåtte tiltak på kommunale veier basert på innspill fra kommunen, 
publikum, beboerforeninger, velforeninger, skoler, barnehager og FAU.  

Tiltakene er ikke vedtatt, men vil være å betrakte som kommunens foreløpige prioriteringsliste. Om og 
når tiltakene blir gjennomført vil være avhengig av årlige budsjett og bevilgninger til trafikksikkerhet. 
Gjennomføring av tiltak forutsetter bevilging av midler gjennom kommunens økonomiplan.  

Det er gjort faglige vurderinger av foreslåtte tiltak som er omtalt i de etterfølgende tabellene. Tiltakene 
vil være underbyggende for at kommunen skal nå sine overordnede mål og styringsmål. 

Tiltakene er inndelt i strekningstiltak og punkttiltak. Nummereringen i tabellene henviser til kart (se 
vedlegg 1, utarbeides før planen sendes på høring) som viser tiltakenes geografiske plassering. 

5.2.1 Aktuelle punkttiltak  

Tabell 5-7: Fysiske punkttiltak på kommunale veier 

Nr. Innkommende forslag / 

beskrivelse 

 

Grovt 

anslått 

kostnad 

Kommentar Prioritering 

1 Utarbeide Forprosjekt for å 

vurdere trafikklekasje 

mellom Øvre- og Nedre 

Rælingsveg 

0,1 

MNOK.  

Trafikken i områdene bør registreres 

(antall og hastighet) og deretter bør 

aktuelle tiltak vurderes (utarbeide et 

Forprosjekt).  

Er fortsatt aktuell, men Forprosjektet 

kan ikke finansieres med Aksjon 

skolevei-midler.  Må gjøres i 

1 



 
 

44 
 

egenregi av Rælingen kommune. 

Vurderes i TS-forum. 

Videreføres,da 

gjennomkjøringstrafikk i rushperioder 

er økende. 

2 Smestadbråtan og Grindlia  

Skilting av fartsgrenser og 

etablering av fartshumper. 

0,1 

MNOK.  

Smestadbråtan og Grindlia er 

skolevei for mange barn. Det er ikke 

skiltet fartsgrenser i veiene og 

fartsnivået er høyt. Politiet har 

opplyst at de ikke kan utføre 

kontroller så lenge ikke veiene har 

fartsgrenseskilt.  

Ingen ulykker. 

Skiltvedtak er gjort og  

,er satt opp. Fartsreduserende tiltak 

vurderes etter at fartsmåling er gjort.  

2 

3 Skoleveien  

Fortau, gs-vei eller andre 

trafikksikkerhetstiltak i øvre 

del av veien. 

0,1 

MNOK.  

Ønsker å bedre forholdene for de 

myke trafikantene i øvre del av 

Skoleveien opp mot Rud skole. 

Benyttes av mange gående og 

syklende og til/fra Rud skole. 

Ingen ulykker. 

Videreføres. Behov for 

fartsdempende tiltak kan vurderes 

etter ny hastighetsmåling. Fortau er 

ikke et aktuelt tiltak siden 

fartsgrensen er 30 km/t.  Noen tiltak 

er allerede utført (leveringslomme og 

p-plass).  

6 

4 Hektneråsen  

Skilting av fartsgrenser og 

fartsdempende tiltak. 

0,1 

MNOK.  

Mangler skilting og tiltak i form av 

fartshumper og innsnevringer. 

Ingen ulykker. 

Er ikke formelt overtatt av kommunen 

per 1.1.2015. Regner med 

overtakelse i 2015. Skiltvedtak er 

gjort og skilt skal settes opp / er satt 

opp. Fartsreduserende tiltak 

vurderes etter at fartsmåling er gjort. 

Overtagelse av veinettet gjenstår 

8 

5 Fjerdingby skole  

Bedre belysning 

0,05 

MNOK.  

Ønsker bedre belysning ved 

rundkjøringen ved Fjerdingby skole, 

der folk blir sluppet av og på. 

Ingen ulykker. 

Innspillet vurderes / lysberegninger 

for å finne mørke soner. Er aktuelt 

Aksjon skoleveitiltak. 

3 
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6 Grevlingvegen/Blystadringen  

Vikepliktskilt i krysset. 

0,08 

MNOK. 

Vikeplikts forholdene i krysset 

mellom Grevlingvegen og 

Blystadringen i Blystadlia er uklare.  

Ingen ulykker. 

Vikepliktskilt er ikke aktuelt. Men 

siktlinjer vurderes og evt. tiltak for å 

forbedre frisikt. 

4 

7 Blystadringen  

Gangfelt og fortau langs 

deler av veien. 

 

0,5 

MNOK.  

Ønsker gangfelt på utvalgte steder 

langs Blystadringen da mange 

krysser denne på vei ut i marka. 

Fortau kan også være en fordel 

enkelte deler av strekningen. 

Ingen ulykker. 

Videreføres i planen. Vurdere 

tilrettelagt krysningspunkt/repoer på 

de viktigste stedene man krysser for 

å komme inn i marka. 

7 

 

8 

 

Skolemesterveien 

Skilting av fartsgrenser, 

fartshumper, gatelys og 

parkering forbudt i 

Skolemesterveien til 

Blomsterveien. 

 

0,5 

MNOK.  

 

Fartsreduserende tiltak i 

Skolemesterveien.  

Ingen ulykker. 

Gatelys vurderes. Fartsreduserende 

tiltak vurderes etter at fartsmåling er 

gjort. 

5 

 

 

 

  

Figur 5-2: Skilting og fartsreduserende tiltak er effektive trafikksikkerhetstiltak, 
Tegnet av Henrik Boman Ludvigsen, 4A, Smestad skole 
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5.2.2 Aktuelle strekningstiltak 

 

Tabell 5-8: Fysiske strekningstiltak på kommunale veier 

Nr. Innkommende forslag / 

beskrivelse 

 

Lengde Grovt 

anslått 

kostnad 

Kommentar Priorite

ring 

21 Gang- og 

sykkelveiløsning fra 

Bassengvegen til 

Løkkevegen 

 

ca. 200 

m 

ca.  

1,9 

MNOK  

Forlengelse av vei. Det er i 

dag er et tråkk på ca 80 

meter som benyttes av myke 

trafikanter. Det ønskes 

opparbeidet gang- og 

sykkelveiløsning, lenken 

knytter området 

Bassengåsen og Løvenstad. 

7 

22 Gang- og sykkelvei Knut 

Thorstensens veg-Slynga 

80 m 

 

1,9 

MNOK 

Manglende lenke som knytter 
området Sorenskriveren frem 
til Buholen, det er i dag et 
tråkk som benyttes av myke 
trafikanter. Tiltaket krever 
grunnerverv. 

Videre er det ønske om å 
gjennomføre en 
trafikkanalyse i området for å 
vurdere effekten av at 
Sorenskriveren er stengt 
med bom, og for å se på 
konsekvensene til 
nærliggende veier som følge 
av stengningen.  

13 

 

23 Oppgradere ridesti 

Ullervegen - Tomtevegen 

ca.480 

m 

1,3 

MNOK.  

Ridesti er etablert privat. Eier 
ønsker at kommunen skal 
overta ridestien. En 
forutsetning for overtakelse 
ar at ridestien opparbeides / 
oppgraderes til en standard 
slik at den kan driftes med 
kommunens vanlige utstyr og 
på vinterstid. Er skolevei, og 
oppgradering kan redusere 
kan redusere behov for 
skoleskyss. 

Det er behov for belysning. 
Det antas 20 lyspunkter og 
kr. 30 000 per punkt. 

14 

24 Korsvegen, stabilisering, 

regulering til gang- og 

sykkelvei frem til 

busslomme 

 

 

 

 

 

 

Tiltaket er av slik omfang at 
det ikke blir prioritert inn i 
planperioden. 
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25 Gang- og sykkelvei 

Nygardsvegen til 

Sundhagen terrasse 

ca. 100 

m 

 

1,3 

MNOK. 

Ny gang og sykkelvei, er 
regulert, prosjektet sees i 
sammenheng med utbygging 

6 

26 

Per Oppegaards veg – 

nytt fortau fra Sæter 

vegen og ned til 

holdeplass ved 

Løvenstad. Overgang ved 

Sætervegen nord, dette 

sees i sammenheng med 

fartsgrensesetting.  

ca. 100 

m 

1,3 

MNOK. 

Prosjektet sees i 
sammenheng med ønske om 
forkjørsveg i Per Oppegaards 
veg, det må vurderes 
opphøyd gangfelt ved 
Sætervegen nord, samt nytt 
fortau fra gangveg 
Setervegen og frem til 
holdeplass ved Løvenstad. 
Det er også ønskelig å 
gjennomføre en 
trafikkanalyse i området for å 
vurdere tiltak.  

1 

27 Norbyvegen, videreføring 

av fortauløsning  ned til  

Nordby 

  

Tiltaket er av slik omfang at 
det ikke blir prioritert inn i 
planperioden. 

 

28 Gang- og sykkelvei fra 

Strømsdalen syd til 

Løvenstad grusplass 

  

Tiltaket er av slik omfang at 
det ikke blir prioritert inn i 
planperioden. 

 

29 

Tomtervegen nytt fortau   

Tiltaket er av slik omfang at 
det ikke blir prioritert inn i 
planperioden. 

 

30 Reasfaltering av gang og 

sykkelvei fra Fjerdingby 

skole til fv.120 Nedre 

Rælingsveg (langs 

Fjerdingby bekken) 

500 m 
2,7 

MNOK. 

Asfaltdekket og grunnforhold 
i gang og sykkelveien er i 
dag i dårlig forfatning og bør 
oppgraderes. 

3 

31 

Sammenhengende gang- 

og sykkelvei – Fortau fra 

Borgens berget til 

Nygardsvegen  

ca.  

1 km. 

13 

MNOK. 

Viktig tiltak som kan sees i 
sammenheng med sentrale 
satsningsområder ved å 
benytte sykkel og gange. 
Ønske om en helhetlig trase 
fra Borgens berget og frem til 
gang- og sykkelvei ved 
Nygardsvegen 

11 

31 

Sammenhengende gang- 

og sykkelvei – Fortau fra 

Torva barnehage til 

Borgens berget 

Ca 

800m 

10 

MNOK. 

Viktig tiltak som kan sees i 
sammenheng med sentrale 
satsningsområder ved å 
benytte sykkel og gange. 
Ønske om en helhetlig trase 
fra gang- og sykkelvei ved 
Torva barnehage og frem til 
Borgens berget 

10 

32 Skolevei fra 

Løvenstadvegen til 

Blystadringen 

ca.  

340m 
4 MNOK. 

Gang- og sykkelveien vil 
korte ned på avstanden fra 
Blystad til Løvenstad. 
Mulighet for universell 

2 
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utforming på gangveien må 
utredes.  

33 

Fortauløsning langs 

Blystadringen 

ca.  

460 m 

5,5 

MNOK. 

Prosjektet sees i 
sammenheng med tiltak om 
gang- og sykkelvei fra 
Løvenstadvegen til 
Blystadringen. Det må i dag 
benyttes traseene inne i 
borettslagene for å komme til 
undergang ved Blystadringen 
her ønskes det en 
opparbeidet løsning for myke 
trafikanter fra fortau 
Elgtråkket frem til undergang 
ved Blystadringen. 

12 

 

34 
Gang- og sykkelvei fv. 

301 Øvre Rælingsveg ved 

Skovengvegen 

ca. 30 m 
0,15 

MNOK. 

30 meter asfalt mangler på 
sykkelveinettet mellom 
Tajevegen og 
Skovengvegen.  

4 

35 

Gang- og sykkelvei. 

Bussterminal Fjerdingby – 

Haugervegen 

ca. 60 m 
0,3 

MNOK. 

Gang- og sykkelvei ønskes 
asfaltert mellom 
Haugervegen og 
sentralholdeplass ved 
Fjerdingby. 

5 

36 Fortau fra gang- og 

sykkelvei ved fv.120 

Nedre Rælingsveg og ned 

Sundenga 

  

Tiltaket er av slik omfang at 
det ikke blir prioritert inn i 
planperioden. 

 

37 

Asfaltering av gang og 

sykkelvei nett i Blystadlia  
700m 

3,8 

MNOK. 

Asfaltdekket i gang- og 
sykkelveien fra 
Grevlingvegen og til 
Ulvefaret er i dag i dårlig 
forfatning og bør 
oppgraderes. 

8 

38 Fortauløsning fra fv.301 

Øvre Rælingsveg og ned 

Sorenskriveren frem til 

Lilleborg barnehage 

  

Tiltaket er av slik omfang at 
det ikke blir prioritert inn i 
planperioden. 

 

39 
Asfaltering av deler av 

gang og sykkelveinettet 

langs Øvre Rælingsveg, 

fra Fjerdingby til Rud 

skole 

 Ca 1 km 
 4,5 

MNOK 

Asfaltdekket i gang og 
sykkelveien er i dag i dårlig 
forfatning og bør 
oppgraderes. Konkrete 
strekninger vurderes etter 
hvert. 

9 

40 
Videreføring av fortau i 

Støtterudvegen fase 2 
  

Tiltaket er av slik omfang at 
det ikke blir prioritert inn i 
planperioden. 
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6 PRIORITERTE TILTAK PÅ FYLKESVEIER 

 

Kapittelet gir en oversikt over aktuelle tiltak langs fylkesveier i Rælingen kommune. Statens  vegvesen 
Region Øst har ansvar for gjennomføring av tiltak på fylkesveier. Tiltakene langs fylkesveier er viktig 
for sammenhengende gang- og sykkelveinett og for å gi et helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i veinettet i 
Rælingen kommune.  

Gjennomføring av tiltakene er avhengig av størrelsen på Statens vegvesens budsjetter til tiltak på 
fylkesveger, samt hvordan Statens vegvesen prioriterer slike tiltak i Rælingen i forhold til tilsvarende 
prosjekter i andre kommuner. Prioriteringene av tiltakene inngår i handlingsplanen til Akershus 
fylkeskommune eller arbeides inn i handlingsplanen gjennom dialog mellom Statens vegvesen og 
Rælingen kommune.  

6.1 Prioriterte strekningstiltak fylkesveier  

Tabellen nedenfor viser Rælingen kommunes prioriteringsliste for strekningstiltak langs fylkesveier, og 
som bygger på Trygging av skoleveier i Akershus- grunnlag for prioritering utarbeidet av Statens 
vegvesen august 2014. Tabellen inneholder også forslag som er videreført fra forrige 
trafikksikkerhetsplan og nye tiltak basert på innspill fra publikum, beboerforeninger, velforeninger, 
skoler, barnehager og FAU.   

Nedre Rælingsveg riksvei (rv.120), ble etter forvaltningsreformen i 2010 omklassifisert til fylkesvei 
(fv.120). Nedre Rælingsvei er fortatt en av de viktigste fylkesveiene som Rælingen kommune ønsker 
skal prioriteres.  

Nummereringen i tabellene henviser til kart (se vedlegg 1, utarbeides før planen sendes på høring) 
som viser tiltakenes geografiske plassering. Det er omtalt i kommentarkolonnen de steder hvor man 
vet noe om finansiering og gjennomføring av tiltaket. 

Tabell 6-1: Fysiske strekningstiltak på fylkesveier 

Nr

. 

Innkommende 

forslag / 

beskrivelse 

 

Lengd

e 

Grovt 

anslått 

kostnad 

Kommentar Priori

terin

g 

30 

 

Fv.120 fra 

Nordbyvegen til 

Nordby skole 

1900 

m 

54 

MNOK.  

Strekningen er vanskelig å forsere for myke 

trafikanter fordi krysning skjer midt i en skarp, 

men oversiktlig, sving på Rv120.  

En G/S-vei vil binde sammen boligområdet 

Fjellstad med idrettsplassen ved Grini.  

Strekningen vil trolig også bli mye brukt til 

friluftsformål; spesielt av barn i 

badesesongen. Langs denne strekningen har 

det vært to ulykker. 

I forbindelse med planprogrammet har det 

kommet innspill /ønsker for denne 

strekningen. Det jobbes med å innløse et hus. 

Det vil gi ca. 1200 m sammenhengende gs-vei 

fra Nordbyveien til Nordby skole.  

Foreligger vedtatt reguleringsplan, prosjektet 

er i Handlingsplan til Akershus 

fylkeskommune. Bevilgninger er gitt og 

0 
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arbeidene er lagt ut på Doffin, med oppstart 

inneværende høst 

31 

 

 

 

Fv.120 fra 

Tvetervegen til 

Grini 

1300 

m 

26 

MNOK. 

Viktig del av gangvegsystemet langs fv.120 

som ikke er bygget enda. Det har vært fem 

ulykker langs denne strekningen i perioden 

2002-2006. 

Også innspill om dette i arbeidet med ny plan. 

Statens vegvesen vil kjøre prosjektet i 

egenregi, og prosjektet blir sett på i 

sammenheng med ønske om gang sykkelvei 

langs Hektnersletta. Må lages 

reguleringsplan. Ikke bevilget midler.  

Kostnadsoverslag er svært grovt / foreløpig. 

Antatt kr. 20.000 per lm g/s-veg. 

2 

32 Fv. 120 ved 

Smestad skole 

Skolevei til 

Smestad skole 

ved Myrvoll 

bussholdeplass 

frem til 

undergang ved 

Tristilvegen 

ca. 

490 m 

 

 

 

 

 

 

6 

MNOK. 

 

 

 

 

 

 

Etablering av gang- og sykkelvei/ fortau langs 

fv.120 på østsiden.  

Industriområde utbygd iht. reguleringsplan. 

Smestad vest mangler trygg gangforbindelse 

mot skolen. Gjennomgang gjennom 

industriområde er vurdert, men gjerde til SVV 

og Forsvarets lagerområde hindrer dette. Ikke 

aktuelt å åpne for gjennomgang her. 

Aksjon skolevei prosjekt. Fortau langs fv.120 

må reguleres først. Fortau bør sees i 

sammenheng med Undergang under Fv. 120 

ved Tristilvegen. 

7 

33 

 

Fv.120 fra 

Hektnerveien N 

til Hektnerveien 

S 

700 m 15 

MNOK. 

Delstrekning som mangler gang/sykkelvei.  

Heknerveien kan være alternativ trase, og 

dermed kommer denne delstrekningen ikke 

øverst på prioriteringslista, til tross for at den 

ligger lengst nord av de delstrekninger med 

gang/sykkelvei som ikke vil være ferdig 

bygget til 2010. 

Er prioritert oppover i HP for Akershus. 

Relativt enkelt tiltak. Planmidler er gitt. 

Kostnadsoverslag er svært grovt / foreløpig. 

Antatt kr. 15.000 per lm g/s-veg. 

1 

34 

 

Fv.304 

Videreføring av 

gangvei fra 

Rudsberget og 

frem til 

Rælingsbrua 

  Tiltaket er av slik omfang at det ikke blir 

prioritert inn i planperioden. 

 

35 

 

Fv.301 Øvre 

Rælingsveg, 

fortau på 

delstrekning på 

vestsiden og 

fotgjengerfelt 

over veien sør 

   Tiltaket er av slik omfang at det ikke blir 

prioritert inn i planperioden. 
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for Mor Smes 

veg 

36 Fv.301 Øvre 

Rælingsvei. 

Ny tunnel 

gjennom 

Rælingsåsen til 

rv.159.  

 

  Tiltaket er av slik omfang at det ikke blir 

prioritert inn i planperioden. 

 

 

37 

Fv.120 fra 

Fjellstadveien til 

Narvestad 

400 m 6 

MNOK. 

Gang- og sykkelvei. Tiltaket er foreslått inn i 

Staten vegvesens tiltakslistefor utbygging av 

gang- og sykkelveier langs fylkesveger. Antatt 

løpemeterpris: 15.000 kr / lm. 

4 

38 Fv.120 fra 

Narvestadveien 

til 

kommunegrens

e med Enebakk 

2500 

m 

38 

MNOK. 

Gang- og sykkelvei. Tiltaket er foreslått inn i 

Staten vegvesens tiltakslistefor utbygging av 

gang- og sykkelveier langs fylkesveger. Antatt 

løpemeterpris: 15.000 kr / lm. 

5 

39 Fortauløsning 

fv.301 Øvre 

Rælingsveg til 

Sleppenvegen 

holdeplass 

Furukollen 

ca. 

300 m 

3,6 

MNOK. 

Det er i dag ingen videreføring av 

Vangensteinvegen. Det er uoversiktlig 

overgang for fotgjengere i Øvre Rælingsveg 

(Fv.301). 

6 

 

 

Figur 6-1: Sammenhengende gang og sykkelvei er et eksempel på et godt tiltak. Tegnet av Embla Sigurddottir, 
4A. Smedstad Skole.  

6.2 Prioriterte trafikkfarlige punkter på fylkesveier  

Tabellen viser Rælingen kommunes prioriteringsliste for trafikkfarlige punkter langs fylkesveier. Det er 
tiltakene som er videreført fra forrige trafikksikkerhetsplan og nye tiltak basert på innspill fra publikum, 
beboerforeninger, velforeninger, skoler, barnehager og FAU. 
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Tabell 6-2: Fysiske punkttiltak på fylkesveier 

Nr. Innkommende 

forslag / 

beskrivelse 

 

Grovt 

anslått 

kostnad 

Kommentar Prioritering 

50 Fv.120 øst for 

rundkjøring ved 

Rælingstunnelen, 

forlenge strekning 

med 2 kjørefelt.  

 Tiltaket er av slik omfang at det 

ikke blir prioritert inn i 

planperioden. 

 

51 Ved GS-undergang 

fv.120/Strandvegen 

Viktig GS-veg til/fra 

Lillestrøm. Bratt 

bakke og sving. 

 

  Tiltaket er av slik omfang at det 

ikke blir prioritert inn i 

planperioden. 

 

52 Fv.120 ved Aamodt 

senter og  

rv.120 x 

Nygardsvegen 

 Kanalisering, breddeutvidelse og 

venstresvingefelt. Trapp fra vest 

ned i undergangen for å 

redusere antall gående over 

fv.120. Det foreligger et 

skisseprosjekt for ombygging av 

dette krysset og krysset ved 

siden av.  

I krysset ved Aamodt senter har 

det vært to ulykker. Det har også 

vært tre ulykker sør for krysset. 

Nygardsvegen kommer bratt ut 

på fv.120. Siktrydding nordover 

langs fv.120. Her har det vært en 

ulykke. 

Fastholder skisseprosjekt. 

3 

53 Fv.301 Øvre 

Rælingsveg ved 

Marikollen/ 

Fjerdingby 

Forlenge 50 km/t-

sonen i Øvre 

Rælingsveg fra 

Asbj. Dørums veg 

forbi Marikollen 

skole til 

Fjerdingbykrysset 

 

  Tiltaket er av slik omfang at det 

ikke blir prioritert inn i 

planperioden. 

 

54 Fv.303 

Bedre belysning og 

opphøyd gangfelt 

 Tiltaket er av slik omfang at det 

ikke blir prioritert inn i 

planperioden. 
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55 Fv.120 Ønsker 

avkjørings- og 

akselerasjonsfelt 

ved avkjøringen til 

Leca (Årnesvegen). 

 

  Tiltaket er av slik omfang at det 

ikke blir prioritert inn i 

planperioden. 

 

56 Fv.120 

Påkjøringsrampe i 

avkjørsel 

 Tiltaket er av slik omfang at det 

ikke blir prioritert inn i 

planperioden. 
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7 OPPFØLGING 

7.1 Organisering 

Handlingsplanen følges opp av kommunen. Planen rulleres stadig og kontinuerlig vurderes nye tiltak, 
strekninger eller problempunkter fra publikum. Innspilte tiltak diskuteres med Statens vegvesen og 
politiet, og en det gjøres en faglig vurdering av tiltaket skal spilles inn i handlingsplanen og dens 
prioritering.  

Det foreslås at det administrative TS-forumet (Trafikksikkerhetsforum) videreføres som forum for 

den overordnede oppfølgingen av trafikksikkerhetsplanen.   

 Representant for kommunalteknisk enhet, leder 
 Representant for arealplan 
 Representant fra skolen  
 Politiet 
 Representant fra Statens vegvesen Region Øst 

Trafikksikkerhetsforumet ved oppnevnt leder har ansvar for at de tiltakene som står i 
trafikksikkerhetsplanen blir fulgt opp.  Dette innebærer å være en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet, 
og å sørge for at planlagte prosjekter blir igangsatt og gjennomført.   

Trafikksikkerhetsforumet skal foreta en tverrfaglig vurdering av kommunens bruk av 
trafikksikkerhetsmidler, både til fysiske og ikke-fysiske tiltak.   

Trafikksikkerhetsforumet skal i utgangspunktet avholde møter hvert halvår.  Disse møtene bør 
tilpasses arbeid med kommunens søknad om statelige midler til trafikksikkerhetstiltak, samt 
kontaktmøter med Statens vegvesen som også avholdes hvert halvår. 

Deler av trafikksikkerhetsforumet kan inngå i arbeidsgrupper som nedsettes i forbindelse med 
tiltak/aktiviteter, etter behov. 

Trafikksikkerhetsforumet har ansvar for koordinering mot andre trafikksikkerhetsaktører internt i 
kommunen og i forhold til eksterne aktører.  

Kommunedelplanen for trafikksikkerhet rulleres årlig etter plan og bygningsloven. Viktige 
problemstillinger blir: hvilke tiltak er gjennomført, og hvilke resultater man har oppnådd. Rulleringen av 
planen skal også inneholde forslag til hvilke områder som skal prioriteres i det videre 
trafikksikkerhetsarbeidet i Rælingen og nye innspill fra publikum via velforeninger og organisasjoner 
skal vurderes og eventuelt innarbeides.  

For å følge opp innføring av Trafikksikker kommune anbefales at det opprettes en intern, 
administrativ arbeidsgruppe med følgende deltakelse:  

 HMS / Hovedverneombud 
 Barn- og unges representant 
 Skole 
 Barnehage 
 Folkehelse 
 Eldrerådet 
 Kommunalteknisk seksjon (vei) 

Arbeidsgruppens mandat vil være å sørge for at de tiltakene som er beskrevet i kapittel 5.1 blir 
gjennomført, slik at Rælingen blir godkjent som Trafikksikker kommune innen 2018. 
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7.2 Budsjettmessige konsekvenser 

Innføring av «Trafikksikker kommune» dvs. de tiltakene som er omtalt i kapittel 5.1 krever ikke 
økonomiske ressurser og har ikke budsjettmessige konsekvenser. Det er imidlertid viktig at de 
personene som skal sitte i arbeidsgruppen får avsatt tid til å delta i møter og å gjennomføre 
nødvendige arbeidsoppgaver. 

En forutsetning for at tiltakene i kapittel 4.2 skal komme til gjennomføring, er at midler til formålet 
prioriteres i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen.  Siden biltrafikk og ulykkestall er økende 
bør trafikksikkerhet være et prioritert området i årene framover.  Alle de innspill og ønsker som er 
framkommet i forbindelse med varsel om oppstart og viser at befolkningen i kommunen er svært 
opptatt av dette temaet. 

I tabellen i kapittel 5.2 er det listet opp tiltak som til sammen har en kostnad på i underkant av 4 mill. 
kroner. Noen av disse prosjektene er aktuelle som såkalte ”Trafikksikkerhetstiltak”  hvor man kan søke 
om statlige og fylkeskommunale tilskudd til gjennomføring av tiltak (tidligere kalt Aksjon skolevei).  Da 
kan man få finansiert halvparten av prosjektkostnaden med fylkeskommunale midler.  Rælingen 
kommune kan sende slike søknader til Akershus fylkeskommune hver år, og har fått gjennomført en 
rekke tiltak som delvis er finansiert med disse midlene. 
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8 VEDLEGG 

8.1 Oversikt over fysiske trafikksikkerhetstiltak  
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8.2 Gjennomgang av fysiske tiltak fra forrige 
trafikksikkerhetsplan 

 

FYSISKE TILTAK SOM ER UTFØRT PÅ KOMMUNALE VEIER 

Nr Generelle tiltak/beskrivelse Kommentar 

 Vei- og gatelys  Rælingen kommune har gode avtaler for 

service på veilys. Gammelt armatur er byttet 

ut for å få bedre lys. 

Kontinuerlig oppfølging. 

 Brøyting  Anbudsdokumenter. Veier, gang-/sykkelveier, 

og fortau brøytes samtidig. Skoleplasser og P-

plasser har 2.proiritet. 

 Fartsreduserende tiltak på 

boligveier 

Fortløpende arbeid. Når ønsker om tiltak 

kommer fra beboere og vel, gjennomfører 

kommunen hastighetsmålinger som danner 

grunnlag fir vurdering av behov. 

 

Nr Kortsiktige tiltak/beskrivelse Lengde Grovt 

anslått 

kostnad 

Kommentar 

1 Kryss 

Slynga/Buholen/Stallbakken 

 550 

000 

Periodevis sterkt trafikkert av skolebarn og 

kjørende. Krysset er utflytende og det er 

vanskelig for myke trafikanter å vite hvordan 

de skal passere kryssområdet. Det må lages 

en plan for å ”stramme inn” kryssområdet for  

å ivareta fotgjengernes sikkerhet i krysset. 

Det har vært en ulykke i perioden 2002-2006. 

2 Fv301 Strømsdalen   30.000 

/ 

30.000 

Gangveien munner direkte ut i kjørebanen og 

er delvis borte på grunn av flom.  

Asfaltering i overgangen mellom 

gang/sykkkelveien og kjørebanen, samt 

bedre belysning vil bedre trafikksikkerheten 

på gangveien.  Ingen ulykker, men en 

utforkjøringsulykke like ved. Kostnader med 

gjennomføring bør deles mellom Statens 

veivesen og Rælingen kommune.  

3 Utbedre parkeringsplass 

ved Fjerdingby skole, 

tilrettelegge slik at barna kan 

settes av 

 750 

000 

Det er ikke tilrettelagt for korte stopp i 

forbindelse bringing/henting av skolebarn. 

Ingen separering mellom myke og harde 

trafikanter. Det er uoversiktlig og farlige 

situasjoner kan oppstå.  

Ingen ulykker. 

4 P-plass ved Blystadlia skole  400 

000 

Større P-plass ved Blystadlia skole. 

Evt. bom for å stenge gangvei for kjøretøy. 

Ingen ulykker. 
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5 Opprusting av Kongeveien 

til sammenhengende 

gang/sykkelvei fra 

Støtterudveien til Hagan 

200 m  300 

000 

Opprusting til slik standard at veien kan 

brøytes om vinteren.  Alternativ til ferdsel 

langs Rv120.  

Ingen ulykker. 

7 Gangvei og trapp ved 

Løvenstad skole og 

barnehage 

 50 000 Gangvei opp til barnehagen på Løvenstad og 

trapp fra barnehagen og opp til skolen (for at 

foreldre skal slippe å kjøre rundt igjen til 

skolen). 

Parallelt må man jobbe for at flere barn går til 

skolen for å redusere foreldrekjøringen, eks. 

”Aksjon klar, ferdig, gå!”.  

Ingen ulykker. 

8 Plass for avsetting av 

skoleelever som blir kjørt til 

Sandbekken ungdomsskole 

 250 

000 

Avsetting av skoleelever skjer i kryss. 

Problemet anses ikke å være stort.  

Bør være mulig med enkle tiltak som 

avsettingslomme i veikanten. Det bør også 

jobbes for å få flere elever til å gå/sykle til 

skolen (”Aktive skolebarn”).  

Ingen ulykker i krysset, men et par ulykker på 

hovedveien like ved. 

9 Oppgradering av Byeveien   200 

000 

Gjelder oppgradering av bredde, sikt og 

autovern.  

Liten trafikk, ingen ulykker. 

 

Hentet fra revidert tiltaksplan:  

Nr Beskrivelse Lengde Grovt 

anslått 

kostnad 

Kommentar 

F Opprusting av fotgjengerfelt 

og oppstramming ved kryss 

Øvre Rælingsveg x 

Sleppenvegen 

 210 

000 

Behov for oppstramming av kryss og 

tydeligere markering av krysningspunkt. 

Aksjon skolevei 

G Oppstramming av kryss 

Øvre Rælingsveg x 

Sorenskriverveien. 

 84 000 Dårlig markering av arealer for myke 

trafikanter. Tiltaket vil tydeliggjøre 

vikepliktsforhold. 

Aksjon skolevei 

10 Plass for avsetting av 

skoleelever som blir kjørt til 

Sandbekken 

ungdomsskole 

 380 

000 

Avsetting av skoleelever skjer i kryss. 
Problemet ansees ikke å være stort.  

Det bør også jobbes for å få flere elever til å 
gå/sykle til skolen (”Aktive skolebarn”). Ingen 
ulykker i krysset, men et par ulykker på 
hovedveien like ved.  

Aksjon skolevei 

 

Hentet fra revidert TS-forum: 
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Ferdige tiltak (fra TS-forum) Kommentar 

Nylandsveien, opprusting av gs-vei.  

 

Er utført Aksjon skolevei i 2014 

Belysning, opprydding av parkering fra Løvenstad til 

Blystadlia er utført. 

Tiltak ved Blystadlia skole (parkering, 

belysning kiss& ride)  er utført. 

Opphøyd gangfelt mellom Slynga og Per Oppegårds 

vei 

Utført.  

 

 

FYSISKE TILTAK SOM ER UTFØRT PÅ RIKSVEIER 

Nr Tiltak/beskrivelse Lengde Grovt 

anslått 

kostnad  

Kommentar 

20 Rv.120 fra Kirkebyvegen S 

til Smestad  

1330 m 30 mill 

(er 

bevilget) 

Gang- og sykkelvei samt krysningspunkt. 

Skal utføres i løpet av 2008-09.  

Her har det vært en personskadeulykke. 

21 Rv.120 fra Jakobsbråtan til 

Støtterudveien 

370 m  4 mill 

(er 

bevilget) 

Bygges 2008-2009. Ingen ulykker. 

22 Rv.120 fra Øvre Rælingsvei 

til Kirkebyveien S  

750 m 10 mill En utretting av bilveien er regulert sammen 

med G/S-veien. Det har vært to ulykker på 

denne strekningen i perioden 2002-2006. 

Gjennomføres 2009-10.  

26 

 

Rv.120 fra Støtterudvegen 

til Hektnervegen Nord 

400 m 

 

4 mill På denne delstrekningen er det i dag gangvei 

med grusdekke.  

Asfaltering gjennomføres 2008. Det har 

vært tre ulykker her i perioden 2002-2006. 

 

30 Rv.159 Fartsreduserende 

tiltak 

  Ifølge Statens vegvesen planlegges fotoboks 

i Rælingstunnelen.  

Det har vært fem ulykker her i perioden 2002-

2006. 

 

FYSISKE TILTAK PÅ KOMMUNALE VEIER SOM HAR UTGÅTT FRA REVIDERT TILTAKSPLAN 

Nr Beskrivelse Lengde Grovt 

anslått 

kostnad 

Kommentar 

4 Fortau langs Asbjørn 

Dørumsgaards veg 

150 m 220.000 Ikke separat tilbud til myke trafikanter. 

Blindvei men fremmedtrafikk til barnehage 

og noe til idrettsplassen.  
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29.06.10: Er blitt mindre aktuell, og har nå 

lav prioritet. 

17.08.11: Avventer avklaring annet 

prosjekt i MD. 

Er ikke lenger aktuell. Utbygging som 

utløste forslaget er ikke lenger aktuell.  

6 Opprusting av 

Kongeveien til 

sammenhengende 

gang/sykkelvei fra 

Støtterudvegen til Hagan 

200 m  300 000 Opprusting til slik standard at veien kan 

brøytes om vinteren.  Alternativ til ferdsel 

langs Rv120.  

Ingen ulykker. 

Ses i sammenheng med tiltak nr 24 i 

Trafikksikkerhetsplanen (Rv 120 fra 

Tveterveien til Grini, alternativ trase). 

Historielaget og fylkeskommunen 

kontaktes pga kulturminne. 

17.08.11: Avventes. 

12 Ragnhild Jølsens veg  100.000 Uklar avgrensing mellom parkeringsplass, 

kjøreareal og område for myke trafikanter. 

Aktuelle tiltak er å stramme inn 

kryssområdet og å gjøre skillet mellom de 

ulike trafikantgruppene tydeligere. 

29.6.10: Noe usikkerhet rundt hva som 

skal gjøres her. Er gjort gravearbeider. 

Handler også om håndheving av 

parkering-forbudt skilt, som er vanskelig 

siden det er beboere som ”feilparkerer”. 

Tiltak er relevant i fht skolevei, men helt 

konkret hva som skal gjøres, må drøftes 

nærmere.  

 

 Fv. 120 

Tiltak på vestsiden av 

fv.120 ved 

Myrvoll/Smestad.  

 Små 

bevilgninger 

Ønsker tiltak for å få nedsatt fart på fv.120 

ved Smestad skole, samt gangvei fra 

busstopp og oppmerket gangfelt over 

fv.120 ved Myrvoll/Smestad. Opphøyd 

gangfelt, nedsatt hastighet, midtdeler og 

automatisk trafikkontroll ved 

krysningsstedet. Ønsker også at avkjørsel 

til industriområde saneres. 

Her har det vært en motorsykkelulykke 

med lettere skade i krysset 

fv.120/Smestadbråtan. 

Må evt. sende søknad om disse tiltakene, 

mindre tiltak. Kommer utenom TS-planen. 
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FYSISKE TILTAK PÅ FYLKESVEGER SOM HAR UTGÅTT FRA FORRIGE TS-PLAN  

Nr Tiltak / beskrivelse Lengde Grovt 

anslått 

kostnad 

Kommentar 

40 Forbindelse mellom 

Blystadlia og Marikollen, 

ny buss- og beredskapsvei 

1,15 

km 

23 mill Ca. 1 km lang vei for å binde sammen 

Blystadlia og Marikollen. 

Veien skal fungere som en ”beredskapsvei” 

og brukes til buss og utrykning. Det vil være 

mulig å gå og sykle langs veien, men pga. 

stigningen i terrenget vil det ikke kunne 

tilrettelegges for universell utforming. Veien 

vil derfor ikke brukes primært som G/S-vei 

(Kostnad 20.000 kr / lm)  

Forslag til reguleringsplan avvist av 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Siden 

dette er innenfor Markagrensa. 

43 Fv.301 fotgjengerfelt ved 

krysningspunkt til 

busslommen ved 

Fjerdingbykrysset 

(Bussterminalen) 

 10.000,- Tråkk viser at dette er en mye brukt kryssing. 

Trivselssenteret åpnet i desember 07 og har 

ført til en økning av folk i området (særlig 

eldre). 

Er alternativ til kryssing ved rundkjøringen 

Øvre Rælingsveg x Rv120. Må vurderes av 

Statens vegvesen. Ingen ulykker. 

Er tatt opp med Statens vegvesen. Så lenge 

Øvre Rælingsveg har den utformingen den 

har (fartsgrense 60 km/ t og planskilte 

kryssinger, er det ikke aktuelt med gangfelt. 

I stedet må gangfeltet nede ved rundkjøring 

med Nedre Rælingsvei benyttes. 

 

FYSISKE TILTAK PÅ RIKSVEIER SOM HAR UTGÅTT FRA FORRIGE TS-PLAN  

Nr Tiltak/beskrivelse Lengde Grovt 

anslått 

kostnad  

Kommentar 

31 Rv.120 ved Nordby skole – 

sikring av krysningspunkt 

 3 mill Et ønske om fartshump og fotgjengerfelt 

framkom på folkemøte. Drøftet med Statens 

vegvesen, og fotgjengerfelt er ikke iht. 

kriterier for dette. Aktuelt tiltak er dermed 

planskilt kryssing i bru eller undergang.  

Dette er en naturlig vei opp til badeplassen 

ved Myrdammen. Området brukes også til 

undervisning. En turvei fra skolen til 

Fjellstadfeltet og videre opp til Myrdammen 

kan være et alternativt tiltak til fotgjengerfelt. 

Det har vært en ulykke ved Nordby skole. 

Ny plan, kanalisert overgang.  
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37 Rv.120 i området ved 

Byevegen.  Veibelysning 

 100.000 Gjelder kort strekning fra Byevegen og 

sørover mot bussholdeplasser 

Belysning settes i samsvar med utbygging. 

 


