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2.1 ERFARINGER FRA FORRIGE 
PLANPERIODE
Forrige trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2016 og 
gjaldt for perioden 2016-2027 med tiltaksdel for 
de fire første årene. Planens overordnede mål var 
«ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken på 
kommunale veier i Rælingen».

Trafikksikkerhetsplanen synliggjorde kommunens 
ansvar og satsning på området, og var grunnlag for 
koordinering av arbeidet internt. Planen dannet 
også grunnlag for søknader om fylkeskommunale 
midler til gjennomføring, som for eksempel 
‘aksjon skolevei-midler’. Et av de viktigste 
satsningsområdene i planen var å bli godkjent 
av Trygg trafikk som Trafikksikker kommune, og 
planen ble grunnlag for et tverrfaglig samarbeid. 
Rælingen ble som første kommune på Romerike 
godkjent som Trafikksikker kommune i september 
2017.

Den fysiske tiltaksdelen inneholdt tiltak som gjaldt 
både kommunale og fylkeskommunale veier. 
Trafikksikkerhetsplanen ga et godt grunnlag for 
videre arbeid, og noen av tiltakene videreføres i ny 
plan. 

1 INNLEDNING
Det er nullvisjonen – en visjon om ingen drepte 
eller hardt skadde i vegtrafikken - som er 
grunnlaget for alt arbeid med trafikksikkerhet i 
Norge. 

Kommunen er veieier, eier av skoler og 
barnehager, en stor arbeidsgiver og kjøper av 
transporttjenester. Derfor har kommunen et 
spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på 
kommunale veger. 

Med utgangspunkt i nullvisjonen og 
kommuneplanens samfunnsdel er dette 
dokumentet en plan for trafikksikkerhetsarbeidet i 
Rælingen kommune. Øvrige nasjonale og regionale 
føringer ligger også til grunn for utarbeidelsen.

Prosessen med å utarbeide en ny 
trafikksikkerhetsplan er lagt til kommunalteknikk. 
For å lykkes med trafikksikkerhetsarbeidet er 
det avgjørende at alle enhetsledere sørger for at 
tiltakene i planen blir gjennomført.

Status for trafikksituasjonen i Rælingen er at vi 
har økende antall kilometer ny vei, utbygging og 
befolkningsvekst. Det har vært få ulykker med 
alvorlig utfall på kommunale veier i Rælingen. Det 
er også en nedadgående trend for ulykker generelt 
i landet. 

De tre innsatsområdene i denne planen er 
«Skolevei», «Trygge forbindelseslinjer» og 
«Trafikksikker kommune». Disse innsatsområdene 
er valgt etter grundig vurdering av alle føringer, 
faglige vurderinger og innspill fra innbyggere. 

Planen er utarbeidet etter en bred 
medvirkningsprosess hvor spesielt skolene har 
blitt invitert til å gi innspill. Høringsprosessen 
har også involvert alle kommunens enheter og 
viktige samarbeidspartnere som politiet, Viken 
fylkeskommune, ROAF og Trygg Trafikk.

Innenfor hvert innsatsområde er det satt 
et hovedmål med overordnede tiltak. En 
liste over alle tiltakene er vedlagt denne 
planen. Innsatsområder, mål og tiltak i 
trafikksikkerhetsplanen utelukker ikke andre 
trafikksikkerhetstiltak, men konkretiserer 
innsatsen i kommende planperiode. 

For å lykkes med trafikksikkerhetsarbeidet i 
Rælingen kommune er det viktig å planlegge 
organiseringen av arbeidet på en god måte.   

2.2 VEINETTET I RÆLINGEN
Det offentlige veinettet i Rælingen består av riksvei, 
fylkesvei og kommunal vei. Kommunen har ansvar 
for drift, vedlikehold, forvaltning av og investering 
på kommunale veier, mens ansvaret for riks- og 
fylkesveier ligger til henholdsvis Statens vegvesen 
og Viken fylkeskommune. Som veieier har man 
også et særskilt ansvar for trafikksikkerhet på egne 
veier. 

Rælingen har en egen hovedplan for vei og 
veilys, det er et eget styringsdokument for drift, 
vedlikehold og investering. I tillegg har kommunen, 
sammen med flere samarbeidskommuner, en 
felles kommunal veinorm og veilysnorm. Normene 
er førende i nye utbyggingsområder og skal sikre 
blant annet trafikksikkerhet og fremkommelighet.

2 STATUS

Offentlige veier i Rælingen

Kategori Kjørevei Gang- og sykkelvei

Riksvei 2,6 km 0,5 km

Fylkesvei 25 km 13 km

Kommunal vei 64 km 24 km

Kilde: NVDB, vegkart.no
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2.3 Ulykkessituasjon
Det er gjennomført kartlegging og analyse av 
ulykkessituasjonen i Rælingen kommune, med 
særlig fokus på trafikale utfordringer for offentlige 
veier de siste fem årene. 

Ulykkesstatistikken har hatt en nedadgående trend 
de siste tjue årene i Rælingen kommune. Antallet 
registrerte ulykker har økt noe de siste fem årene, 
der man så en markant økning fra 2016-2017 med 
henholdsvis 5 og 6 ulykker, til 14 registrerte ulykker 
i 2018. I 2019 så man en liten nedgang igjen til 10 
ulykker, men dette er fortsatt rundt det dobbelte av 
de to årene før 2018.

Overordnet ser man at en stor overvekt av 
ulykkene i Rælingen kommune har forekommet 
på fylkesveier og utenfor kryss og avkjørsler. 17 
av dem, nær halvparten av de 37 ulykkene, har 
forekommet på fylkesvei 120. På kommunale veier 
er det registrert 4 ulykker.

Som det kommer frem av statistikken, har antall 
registrerte ulykker i Rælingen kommune holdt 
seg noe stabilt de siste fem årene, og har variert 
mellom fem ulykker (2016) til 14 ulykker (2018). 
Når det gjelder ulykkeskategorier, har rundt 1/3 av 
ulykkene forekommet i samme kjøreretning. Man 
ser en økning i antall ulykker i vintermånedene, 
mot ingen registrerte ulykker i juni måned. 
Mandager skiller seg ut med 10 registrerte ulykker, 
og lørdager med kun 2 registrerte. Videre ser vi en 
jevn fordeling når det gjelder lysforhold, der rundt 
halvparten har skjedd i dagslys eller mørke med 
veibelysning. 31 av de 37 ulykkene har forekommet 
ved god sikt og oppholdsvær.

2.4 Utfordringer
Det er nylig gjennomført en mobilitetsanalyse 
for Rælingen kommune som viser utfordringer 
knyttet til manglende sammenhengende gang- 
og sykkelveinett. Dette gjelder både i eldre 
boligområder og på skolevei. Mobilitetsanalysen 
peker også på fylkesvei som en barriere for 
myke trafikanter som skal forflytte seg øst/vest i 
kommunen. 

Dette stemmer også godt overens med innspill 
kommunen har fått. Hovedutfordringene i analysen 
viser er at det er behov for et helhetlig gang- og 
sykkelveinett i flere skolekretser og boligområder, 
gangfelt, sykkelveier og sykkelparkering ved 
bussholdeplasser. 

I februar 2021 ble det også utført en 
trafikkutredning for Fjerdingby. Hensikten var 
å se helhetlig på trafikale utfordringer for myke 
trafikanter og på parkeringssituasjonen. Analysen 
viser en stor økning i biltrafikkmengde som 
medfører økt risiko for trafikkulykker, spesielt 
for myke trafikanter. Det anbefales en del tiltak, 
bl.a. trygge forbindelseslinjer for myke trafikanter 
og fartsdempende tiltak. Det trekkes også frem 
‘hjertesone’ som et aktuelt tiltak for Fjerdingby 
skole. 

Kommunalteknikk opplever at hente-/
leveringssituasjonen ved skolene oppleves som 
utfordrende. Det er mye foreldrekjøring som fører 
til utrygghet. Pågående kartlegging vil trolig si noe 
mer om dette. 

Gjennomført kartlegging av kommunale 
holdeplasser og gangfelt viser at det er utfordringer 
knyttet til universell utforming av disse. 
Det meldes ofte om høy fart, som regel 
i sammenheng med skolevei. Pågående 
trafikkmålinger vil gi bedre oversikt. 

På grunn av utfordringer som gjelder brøyting og 
strøing/salting opplever mange det som utrygt å 
ferdes i trafikken vinterstid.

En annen utfordring på det kommunale veinettet 
er et stort vedlikeholdsetterslep. Etterslepet 
består av dårlig veggrunn, asfalt, og grøfte-/
overvannsproblematikk. 

Det forventes mer utbygging, befolkningsøkning, 
økende antall kilometer vei, økt trafikk og økt 
omfang av mikromobilitet (el-sparkesykler).
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3.1 NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP)
Nasjonal transportplan (NTP) legger 
grunnlaget for vurderinger og virkemidler i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Barnas transportplan 
er et eget kapittel i NTP og en tydeliggjøring av 
de tiltak som er rettet direkte mot barns trygghet. 
Videre er nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 
på veg 2018-2021 en bredt forankret oppfølging av 
NTP. I mars 2021 la regjeringen frem forslag til ny 
NTP. Forhold som gjelder trafikksikkerhetstiltak og 
innsatsområder ser ikke ut til å bli vesentlig endret 
fra forrige NTP. 

3.2 STORTINGSMELDING 40
Stortingsmelding 40 legger vekt på at arbeidet 
med å bedre trafikksikkerheten fortsatt må ha 
høy prioritet. Meldingen viser til at mange av de 
enkle og mest effektive trafikksikkerhetstiltakene 
allerede er tatt i bruk, og at det må samarbeides 
mer på tvers dersom ulykkestallene skal reduseres 
ytterligere.

3.3 HANDLINGSPLAN FOR 
TRAFIKKSIKKERHET I AKERSHUS
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus er 
retningsgivende for hvilke trafikksikkerhetstiltak 
som særlig bør satses på, basert på politiske mål 
og ulykkesstatistikk. I 2020 startet arbeidet med en 
ny handlingsplan for Viken. 

3.4 FOLKEHELSELOVEN OG PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN
Rælingen kommune har et generelt ansvar 
i henhold til folkehelseloven og plan- og 
bygningsloven å forebygge skader og ulykker 
totalt. 

3.5 KOMMUNEPLANEN
Kommuneplanen er kommunens viktigste 
styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel 
er grunnlaget for politiske beslutninger og for 
hvordan ansatte i kommunen skal jobbe med 
trafikksikkerhet. Sammen med innbyggerne vil 
vi bidra til at alle kan leve og mestre hele livet. 
Vi vil samarbeide med innbyggerne om å ta 
klimavennlige valg. Vi vil utvikle nærområder med 
kvaliteter.

3 FØRINGER FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET
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Rælingen kommune har valgt ut tre 
innsatsområder som man mener er 
mest hensiktsmessig å prioritere i 
trafikksikkerhetsarbeidet. 

4 INNSATSOMRÅDER

Under hvert av innsatsområdene er det 
konkretisert et mål som sier noe om hvordan vi vil 
ha det og tilhørende tiltak sier hvordan vi skal få 
det til.

Skolevei

Barn og unge i Rælingen 
skal kunne gå og sykle 
trygt til og fra skolen

Trygge 
forbindelseslinjer

Rælingen skal ha et 
veinett som er trygt 

og tilgjengelig for alle

Trafikksikker 
kommune

Rælingen skal være 
en trafikksikker 

kommune

Leve og mestre hele livet

Barn og unge i Rælingen har et 
godt utgangspunkt for å mestre 

hverdagen og voksenlivet

Vi er et aldersvennlig samfunn 
– hele livet

Rælingen har inkluderende 
lokalsamfunn der innbyggerne 

opplever tilhørighet og tar 
medansvar

Samarbeid mot 
klimaendringer

Rælingen kommune skal være en 
pådriver til lavutslippssamfunn og 
legge til rette for at innbyggerne 

kan ta klima- og miljøvennlig valg i 
hverdagen

Rælingen kommune har en 
arealbruk som ivaretar 

naturområder og naturmangfold, 
både for bruk og vern av naturen

Tilpasning til et endret klima er 
innarbeidet og hensyntatt i all 

planlegging

Nærområder med kvaliteter

Vi tar vare på nærområdenes 
særpreg og vektlegger 

flerfunksjonalitet

Rælingen har varierte og 
inkluderende bomiljøet

Rælingen har trygge 
forbindelseslinjer og legger til rette 

for grønn mobilitet

Innsatsområdene er i tråd med kommuneplanens 
samfunnsdel:
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Slik vil vi ha det:

Barn og unge i Rælingen 
skal kunne gå og sykle 
trygt til og fra skolen

Dette får vi til ved å:

4.1.1 Ta spesielt hensyn til myke 
trafikanter ved arbeid på og langs 
skolevei.

4.1.2 Ivareta hensynet til 
trafikksikkerhet på skolevei i 
reguleringssaker.

4.1.3 Prioritere skoleveier 
i forbindelse med drift og 
vedlikehold. 

4.1.4 Bedre hente- og 
leveringssituasjonen ved 
barneskolene.

4.1.5 Sikre trygge gang- og 
sykkelveiforbindelser mellom 
boligområder og skoler.

4.1.6 Sikre tverrfaglig samarbeid 
om trafikksikkerhetsutfordringer 
på skolevei.

4.1.7 Gode skoleveisvurderinger 
skal sikre at barn som trenger det 
får tilbud om skoleskyss.
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4.1 SKOLEVEI
I Nasjonal transportplan legger regjeringen i 2021 frem 
Barnas transportplan for andre gang. Dette blir gjort for å 
tydeliggjøre innsatsen for trafikksikkerhet for barn. Arbeidet 
med planen viste at barn og unge var opptatt av trygg gang- 
og sykkelvei til skolen, at bilister burde ta mer hensyn i 
trafikken, ikke bruke mobiltelefon og ikke kjøre for fort, samt 
redusere forurensning og utslipp for å ta vare på klima og 
miljø. Rælingen kommune bør ta hensyn til disse innspillene 
i trafikksikkerhetsarbeidet. 

I kommuneplanens samfunnsdel er det bestemt at 
Rælingen skal være et aldersvennlig samfunn og at 
kommunen skal sikre trygge gang- og sykkelveiforbindelser 
mellom boligområder og skoler. Innsatsen på 
trafikksikkerhetsområdet bør først og fremst være å sikre 
barnas skolevei, da dette er en del av trafikkarealet de 
fleste barna ferdes og ferdes mest i. Trygge skoleveier vil 
den øvrige befolkningen også nytte godt av, siden et trygt 
samfunn for barna er et godt samfunn for alle.

I trafikken er det viktig å ta spesielt hensyn til barn. Barn 
har ikke evne til å tenke og handle som voksne. De er 
impulsive og lever i nuet. Av den grunn må man lære barna 
å ferdes i trafikken og tilpasse der det er mulig. Syn, hørsel 
og hvordan man tolker trafikkbildet er veldig ulikt for barn 
og voksne. Barn som sykler eller går til skolen får frisk luft, 
fysisk aktivitet og en god start på skoledagen. Skoleveien er 
en viktig arena for blant annet sosial mestring og opplevelse 
av fellesskap. En trygg skolevei vil bidra til at barn og unge 
kommer seg til og fra skolen på egenhånd. Dette vil kunne 
bidra til å styrke deres tro på egne evner og ressurser og føre 
til livsmestring og ansvarlighet overfor seg selv og andre.

På grunn av avstand eller andre barrierer er det ikke alle som 
kan gå eller sykle til skolen. Foreldrekjøring er en negativ 
selvforsterkende spiral som skaper kaotiske levere- og 
hentesituasjoner. Foreldrekjøring begrunnes som regel med 
at skoleveien er utrygg. Ved å trygge skoleveiene i Rælingen 
kan man dermed redusere foreldrekjøringen slik at disse 
kaotiske situasjonene ikke oppstår, og dette vil da også 
trygge de som må kjøres eller benytte skoleskyss. Redusert 
foreldrekjøring er også positivt i et miljøperspektiv. 

Gjennom Nasjonal transportplan har regjeringen et mål om 
å legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå 
eller sykle til og fra skolen. Skoleveier utgjør en stor del av 
gang- og sykkelvegnettet i Rælingen. 

Slik vil vi ha det:

Rælingen skal ha et 
veinett som er trygt og 
tilgjengelig for alle

Dette får vi til ved å:

4.2.1 Ha universelt utformet 
gangfelt.

4.2.2 Ha universelt utformet 
holdeplasser.

4.2.3 Prioritere drift og vedlikehold 
på gang- og sykkelveger.

4.2.4 Ha et trafikksikkert 
tjenestetilbud.

4.2.5 Ha et sammenhengende 
gang- og sykkelveinett.

4.2.6 Ivareta hensynet 
til trafikksikkerhet og 
fremkommelighet i 
reguleringssaker.

Siden barna er dagens og fremtidens trafikanter er det 
viktig i et trafikksikkerhetsperspektiv å velge skolevei som 
innsatsområde. Barn som går eller sykler til skolen får 
viktig trafikkerfaring og kan gjøre dem til gode og trygge 
trafikanter. 

Trygg skolevei gir et godt grunnlag for at barn og unge i 
Rælingen skal kunne mestre hverdagen og voksenlivet.

4.2 TRYGGE FORBINDELSESLINJER
Trygge og fremkommelige forbindelseslinjer er en 
forutsetning for økt gang- og sykkeltrafikk. God 
tilrettelegging for gåing og sykling er også gode 
trafikksikkerhetstiltak. Det er viktig å tilrettelegge 
forbindelseslinjer for alle trafikanter slik at de har 
muligheten til å gå eller sykle til jobb, skole, fritidsaktiviteter 
eller andre ærender. 

Trafikantene har ulike behov for tilrettelegging av veinettet. 
Det kan gjelder variasjoner i alder, størrelse, evne til 
bevegelse og ulike funksjonshemninger. Mange har behov 
for ulike hjelpemidler. Dette må tas hensyn til i planlegging, 
bygging, drift og vedlikehold av veinettet, og målet må være 
at flest mulig av trafikantene skal kunne benytte seg av et 
tilgjengelig veinett. 

Gjennom Nasjonal transportplan har regjeringen et 
nullvekstmål der persontransportveksten skal skje gjennom 
kollektivtrafikk, sykling og gange. For å nå målet må det 
tilrettelegges for trygge forbindelseslinjer i planlegging, 
drift og vedlikehold. Derfor er det nødvendig at gang- og 
sykkelveiene er tilgjengelig for alle og at krysningsløsninger/
gangfelt og holdeplasser er universelt utformet. God drift 
og vedlikehold av trafikkarealer/veiarealer er vesentlig for å 
opprettholde fremkommelighet og universell utforming. 

Innsatsområdet er også i tråd med kommuneplanens 
satsningsområder og mål. Kommunen er i sterk vekst, og 
det blir et større press på eksisterende forbindelseslinjer og 
infrastruktur. Det er derfor av stor betydning å videreutvikle 
et sammenhengende gang- og sykkelveinett, med spesielt 
fokus på de strekningene som forventes å få størst økning av 
gående og syklende. 
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Mål i kommuneplanens 
samfunnsdel:
1, 3 og 9

Mål i kommuneplanens 
samfunnsdel:

2 og 9



4.3 TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
Trygg Trafikk har utviklet godkjenningsordningen 
Trafikksikker kommune for å veilede kommunene 
til systematisk ulykkesforebyggende arbeid. 
Godkjenningsordningen er et godt verktøy for å samordne og 
systematisere kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen et 
godt omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader 
og fornøyde innbyggere. Trygg trafikk har sammen 
med fylkeskommunene utarbeidet kriterier for 
godkjenningsordningen. 

Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men 
godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst 
og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Godkjenningen 
betyr ikke at man er ferdig, men at man har forstått ansvaret 
og sikret en bred forankring for trafikksikkerhetsarbeidet 
i kommunen. Videre har skoler og barnehager fått en 
tydeligere rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Innsatsområdet er også i tråd med kommuneplanens 
samfunnsdel. I Rælingen skal innbyggerne føle seg trygge. 
For å lykkes må flere sektorer involveres, og medvirkning og 
samarbeid må være sentralt. 

Slik vil vi ha det:

Rælingen skal være en 
trafikksikker kommune

Dette får vi til ved å:

4.3.1 Oppfylle Trygg trafikk 
sine kriterier for trafikksikker 
kommune.

4.3.2 Oppfylle Trygg trafikk sine 
kriterier for trafikksikker skole.

4.3.3 Oppfylle Trygg trafikk 
sine kriterier for trafikksikker 
barnehage. 
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5.1 ORGANISERING
Det etableres et trafikksikkerhetsforum som 
skal være en arena for å koordinere kommunens 
trafikksikkerhetsarbeid.  Forumet vil etableres 
og ledes av Kommunalteknikk, og det vil være 
rullerende tema og deltakere. 

Kommunalteknikk har overordnet ansvar for 
trafikksikkerhet og har ansvaret for å holde 
dialog og foreta faglige vurderinger med 
andre veimyndigheter og aktører innenfor 
trafikksikkerhet.

5.2 ØKONOMI
Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal 
innarbeides og prioriteres i handlingsprogrammet 
årlig. 

Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt 
tiltak med oppstart i handlingsplanperioden, 
prioriteres i budsjettet hvert år i planperioden. 
Enhetsleder har ansvaret for å innarbeide utgiftene 
innenfor eget budsjettområde.

Trafikksikkerhetsplanen er også en forutsetning for 
å søke om å få bevilget midler fra støtteordninger 
til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i 
kommunene.

3.3 EVALUERING/RAPPORTERING OG 
RULLERING
Enhetene rapporterer årlig på tiltak innenfor 
eget ansvarsområde til plankoordinator i 
Kommunalteknikk, som så rapporterer på dette 
samlet i tertial-rapporter og årsberetning.

5 HVORDAN SKAL VI NÅ MÅLENE?

Tiltakene er både fysiske og holdningsskapende 
og er inndelt etter 3 innsatsområder. Tiltakene skal 
bidra til å nå målene som er satt i planen og de 
overordnede målene.

6 TILTAKENE

6.1 SKOLEVEI

Slik vil vi ha det:
Barn og unge i Rælingen skal kunne gå og sykle trygt til og fra skolen
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Mål i kommuneplanens 
samfunnsdel:
1, 2 og 9

Tiltak Ansvar

6.1.1 Ta spesielt hensyn til myke trafikanter ved arbeid 
på og langs skolevei

6.1.1.1 Utarbeide saksbehandlingsrutiner ved arbeid på og 
langs skolevei

Kommunalteknikk

6.1.2 Ivareta hensynet til trafikksikkerhet på skolevei i 
reguleringssaker

6.1.2.1 Utarbeide rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerhet i 
reguleringsplaner

Kommunalteknikk
 / Utbyggingsservice

Dette får vi til ved å:



Tiltak Ansvar

6.1.2.2 Gjennomføre barnetråkkregistrering ved alle skoler 
hver tredje år

Utbyggingsservice

6.1.3 Prioritere skoleveier i forbindelse med drift og 
vedlikehold

6.1.3.1 Utarbeide prioriteringsliste for drift og vedlikehold av 
kommunale veier

Kommunalteknikk

6.1.4 Bedre hente- og leveringssituasjonen ved barne-
skolene

6.1.4.1 Kartlegge muligheten for hjertesone ved alle barne-
skolene

Kommunalteknikk

6.1.4.2 Være til stede ved skolene i hente- og leverings-
situasjon for å veilede

Kommunalteknikk

6.1.5 Sikre trygge gang- og sykkelveiforbindelser mel-
lom boligområder og skoler

6.1.5.1 Fysiske tiltak i henhold til egen liste Kommunalteknikk

6.1.6 Sikre tverrfaglig samarbeid om trafikksikkerhets-
utfordringer på skolevei

6.1.6.1 Ha et samarbeidsforum hvor skolene kan ta opp sine 
trafikksik

Kommunalteknikk

6.1.6.2 Alle skoler skal ha en egen kontaktperson for trafikk-
sikkerhet

Skolene

6.1.6.3 Ha et fagforum hvor de ulike veimyndighetene kan 
drøfte kommunens trafikksikkerhetsutfordringer

Kommunalteknikk

6.1.7 Gode skoleveisvurderinger skal sikre at barn som 
trenger det får tilbud om skoleskyss

6.1.7.1 Ha et godt system for søknader om skyss på grunn av 
særlig farlig skolevei

Skolene

6.1.7.2 Ha gode rutiner for vurdering av særlig farlig skolevei Kommunalteknikk

Dette får vi til ved å:
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6.2 TRYGGE FORBINDELSESLINJER:

Slik vil vi ha det:
Rælingen skal ha et veinett som er trygt og tilgjengelig for alle

Dette får vi til ved å:

Tiltak Ansvar

6.2.1 Ha universelt utformet gangfelt

6.2.1.1 Fysiske tiltak i henhold til liste Kommunalteknikk

6.2.2 Ha universelt utformet holdeplasser

6.2.2.1 Fysiske tiltak i henhold til egen liste Kommunalteknikk

6.2.3 Prioritere drift og vedlikehold på gang- og sykkel-
veger

6.2.3.1 Utarbeide prioriteringsliste for drift og vedlikehold av 
kommunale veier

Kommunalteknikk

6.2.4 Ha et trafikksikkert tjenestetilbud

6.2.4.1 Kartlegge kritiske adkomster for renovasjons- og 
brøytetjenester i samarbeid med ROAF

Kommunalteknikk

6.2.4.2 Veiarbeid egen drift

6.2.5 Ha et sammenhengende gang- og sykkelveinett

6.2.5.1 Fysiske tiltak i henhold til egen liste Kommunalteknikk

6.2.6 Ivareta hensynet til trafikksikkerhet og frem-
kommelighet i reguleringsplansaker

6.2.6.1 Utarbeide rutiner for å planlegge trygge forbindelses-
linjer

Kommunalteknikk 
/ Utbyggingsservice
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6.3 TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

Slik vil vi ha det:
Rælingen skal være en trafikksikker kommune

Dette får vi til ved å:

Tiltak Ansvar

6.3.1 Oppfylle Trygg trafikk sine kriterier trafikksikker 
kommune

6.3.1.1 Ha innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontroll-
system som inneholder regler for reiser og transport i 
kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester

Organisasjonsenheten

6.3.1.2 Kommunen skal ved innkjøp av nye kjøretøy vektlegge 
trafikksikkerhet (5 stjerner i Euro-NCAP, AEB, feltskifte-
varsler)

Økonomienheten

6.3.1.3 Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeids-
miljøutvalg (AMU)

Organisasjonsenheten

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

Organisasjonsenheten

6.1.3.5 Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å 
innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor 
egen virksomhet

Kommunalteknikk
/ Kulturenheten

6.1.3.6 Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelse-
arbeid

Folkehelsekoordinator (?)

6.1.3.7 Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksik-
kerhetsarbeid og medvirker til at kommunes fastleger 
har tilstrekkelig kjennskap til helsepersonellovens § 34 
og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko 
for trafikkulykker

Kommunelegen

6.1.3.8 Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for 
når og hvordan trafikksikkerhet innlemmes i møte 
med foreldre og barn

Enhet familie og helse

6.1.3.9 Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske 
trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei som revideres 
årlig

Kommunalteknikk

6.1.3.10 Kommunen har rutiner for å søke om midler til trafikk-
sikkerhetstiltak

Kommunalteknikk

6.1.4.11 Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av 
innspill på trafikksikkerhetstiltak fra andre etater, or-
ganisasjoner og publikum

Kommunalteknikk

6.1.4.12 Alle kommunalt ansatte skal få tilbud om å gjennom-
føre Trygg trafikk sitt digitale kurs «Risiko i trafikken»

Organisasjonsenheten
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6.3.2 Oppfylle Trygg trafikk sine kriterier trafikksikker 
kommune

6.3.2.1 Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til fore-
satte om sykling til skolen

Skolene

6.3.2.2 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten 
på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtrans-
port i skolens regi

Skolene

6.3.2.3 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de 
ansatte

Skolene

6.3.2.4 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/
årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål

Skolene

6.3.2.5 Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldre-
møte

Skolene

6.3.2.6 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid 
for eksempel gjennom FOreldrenes arbeidsutvalg 
(FAU)

Skolene

6.3.3 Oppfyllle Trygg trafikk sine kriterier for trafikksik-
ker barnehage

6.3.3.1 Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del 
av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i bar-
nehagens årsplan

Barnehagene

6.3.3.2 Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om 
belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttje-
nester

Barnehagene

6.3.3.3 Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av 
uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer

Barnehagene

6.3.3.4 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikker-
heten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport

Barnehagene

6.3.3.5 Barna lærer trafikkregler for fotgjengere Barnehagene

6.3.3.6 Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken Barnehagene

6.3.3.7 Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og re-
fleks

Barnehagene

6.3.3.8 Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet 
ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjen-
nomgås årlig med foreldre og ansatte

Barnehagene

6.3.3.9 Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei 
til og fra barnehagen

Barnehagene

6.3.3.10 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema 
på foreldremøter

Barnehagene
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7 PRIORITERINGSLISTE FOR FYSISKE TILTAK

Prioritet Tiltak Merknad

1 Universell utforming, siktutbedring og forsterket 
belysning ved kommunale gangfelt

Prosjektering og bygging. Egen 
liste.

1 Etablering av gangfelt i forbindelse med 
sammenhengende gang- og sykkelvegnettverk

Prosjektering og bygging. Egen 
liste.

1 Oppgradert belysning langs skoleveier Kartlegge behov, prosjektering 
og bygging

1 Reasfaltering av gang- og sykkelvegnettet fra 
Fjerdingby til Rud skole

Forprosjekt/kartlegge behov

2 Fortau Tangerudvegen mot Marikollen idrettsanlegg Prosjektering, grunnerverv og 
bygging

2 Anlegg for myke trafikanter og fartsdempende tiltak i 
Per Oppegårdsveg

Forprosjekt

2 Anlegg for myke trafikanter i Slynga Forprosjekt

2 Kryssutforming Ragnhild Jølsensveg/Per 
Oppegårdsveg

Forprosjekt

2 Anlegg for myke trafikanter i Skolevegen mot Rud 
skole

Forprosjekt

3 Anlegg for myke trafikanter i Nygårdsvegen Forprosjekt

4 Anlegg for myke trafikanter i nedre del av 
Nordbyvegen og Tomtervegen

Forprosjekt

4 Anlegg for myke trafikanter i Blystadlia Forprosjekt

5 Universell utforming, belysning, trygg krysning og 
leskur/sittemulighet ved kommunale holdeplasser

Prosjektering og bygging. Egen 
liste.

6 Gang- og sykkelvei fra Bassengvegen til Løkkevegen Forprosjekt

6 Gang- og sykkelveg fra Knut Thorstensens veg til 
Slynga

Forprosjekt

6 Gang- og sykkelveg Nygardsvegen til Sundhagen 
terrasse

Forprosjekt

7 Oppgradere Ridesti (gang- og sykkelveg) Ullervegen til 
Tomtervegen

Forprosjekt

18

Rælingen kommune
Postboks 100
2025 Fjerdingby   

Besøksadresse: 
Bjørnholthagan 6
2008 Fjerdingby   

Telefon: 63 83 50 00   
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no

www.ralingen.kommune.no




