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1 Sammendrag 

Rælingen ligger innenfor Osloregionen, en større bolig- og arbeidsregion, som er i kraftig 

vekst. I takt med veksten i befolkning og boligutvikling har trafikkmengden på 

hovedveinettet i Rælingen økt de siste årene. Det er spesielt store trafikkutfordringer 

nord i kommunen, på fv.120 (Nedre Rælingsveg) inn mot regionbyen Lillestrøm, hvor det 

frem mot 2025 er forventet en økning i trafikkmengde. Dette er en utfordring for 

kommunen, da veitrafikken er ansvarlig for en stor andel av klimagassutslippene.  

Mobilitetsanalyse for Rælingen kommune er en analyse av mobiliteten i Rælingen. Dette 

innebærer kartlegging av dagens situasjon, analyse og identifisering av utfordringer og 

mangler med hensyn til mobiliteten i kommunen. Videre foretas en utpeking av 

innsatsområder og forslag til ulike tiltak for å bedre mobiliteten og oppnå et mer 

bærekraftig transportsystem med reduserte klimagassutslipp. Det er derfor lagt vekt på 

tiltak som øker andelen gange, sykkel og kollektiv, samt tiltak for å bedre 

tilgjengeligheten til viktige områder som mangler eller har dårlige forbindelser tilrettelagt 

for myke trafikanter. Hvert tiltak er beskrevet og det er gjort en overordnet vurdering av 

forventet effekt, samt en vurdering av tidshorisont for gjennomføring.  

Mobilitetsanalysen synliggjør viktige prinsipper og strategier som skal være 

retningsgivende for politiske saker og plansaker ved fremtidig planlegging i Rælingen 

kommune. Hensikten med analysen er at den skal fungere som et viktig styringsverktøy 

og et godt kunnskapsgrunnlag for kommuneplanen, plan for trafikksikkerhet, samt 

kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.   
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2 Innledning  

Rælingen kommune er en kommune med ca. 18.730 

innbyggere, beliggende på Nedre Romerike i Viken fylke. 

Det er en langstrakt kommune med et relativt smalt 

bebygd belte mellom Øyeren og Marka. Nord i 

kommunen ligger det prioriterte vekstområdet 

Fjerdingby, med nærhet til blant annet bybåndet ved 

Rud, Løvenstad og den regionale byen Lillestrøm. Sør i 

kommunen er det lengre avstander mellom funksjoner 

og tilbud.  

Rælingen kommune har en rekke fritidstilbud internt i 

kommunen i tilknytning til marka og Øyeren. Samtidig 

er Rælingen en del av hovedstadsområdet, en felles bo- 

og arbeidsregion, med et voksende antall innbyggere og 

arbeidsplasser. Fra kommunen er det omtrent 20 

minutters reisetid med bil til Oslo. Med et begrenset 

arbeidsmarked internt i kommunen medfører dette en 

betydelig pendling ut av kommunen. Biltransport er det 

dominerende transportmiddelet, og veitrafikk utgjør en 

stor andel av de lokale klimagassutslippene.  

Rælingen kommune har nærhet til natur og det landlige 

livet, men samtidig ønsker man en viss grad av urbane 

tilbud innen mobilitet, handel og kultur. For å planlegge 

for bærekraftig areal- og transportutvikling som 

håndterer fremtidig befolkningsvekst og krav om 

reduksjon i klimagassutslipp er det viktig at mobilitet i 

større grad tydeliggjøres i kommunens arealplanlegging. 

I den forbindelse er det utarbeidet en mobilitetsanalyse 

med særlig fokus på klimavennlig transport. Analysen er 

på et overordnet nivå for hele kommunen, med et noe 

mer detaljert nivå for områder nord for Fjerdingbykrysset. Det overordnede målet med 

analysen er å se på utfordringer og komme fram til tiltak som vil bidra til et mer effektivt, 

bærekraftig og klimavennlig transportsystem, med særlig fokus på gange, sykkel og 

kollektiv. Analysen skal bidra til å samordne areal‐ og transportplanleggingen i hele 

kommunen, og sikre at mobilitet blir sett i sammenheng på tvers av flere fagfelt.   

Mobilitetsanalysen skal synliggjøre viktige prinsipper og tiltak som skal være 

retningsgivende for politiske saker og plansaker, samt være et viktig styringsverktøy. 

Analysen skal være et godt kunnskapsgrunnlag og legge føringer som kan innarbeides i 

kommuneplanen, samt trafikksikkerhetsplan og kommunedelplan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv. Vurderinger angående klimatiltak og klimaeffekter innen mobilitet 

vil bidra til å sikre sammenhengen mellom de ulike planene, og mellom plan, valg av 

tiltak og senere drift av disse. Det vil gjøre kommunen bedre rustet til å ta gode klimavalg 

på kort og lang sikt.  
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2.1 Metode 

Metodisk er mobilitetsanalysen inndelt i tre faser. Hver fase legger grunnlaget for arbeidet 

videre i neste fase.  

I første fase kartlegges den eksisterende situasjonen i kommunen. Med god innsikt i 

dagens situasjon etableres et godt grunnlag for selve mobilitetsanalysen i andre fase, 

hvor resultatene benyttes til å sette opp mobilitetstiltak og –målsettinger. Deretter kan 

forslag til hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå målene settes opp i siste fase. 

Resultatet fra de enkelte fasene er:  

› Fase 1: Basert på tilgjengelig informasjon er det i første fase foretatt en kartlegging 

av dagens situasjon, hvor nøkkeltall, data og fakta om kommunens mobilitet 

presenteres.  

› Fase 2: Med utgangspunkt i kartleggingen beskrives potensialer, mangler, sentrale 

problemstillinger, samt utpeking av innsatsområder.  

› Fase 3: Den siste fasen tar utgangspunkt i utfordringene og potensialer som 

defineres i fase 2. Ut fra disse lager vi en oversikt over innsatsområdene, og setter 

opp målsetninger. Resultatet er en tiltakskatalog.  

 

Oversikt over 
overordnede 
føringer for 
mobilitet

Kartlegging 
av dagens 
situasjon

Identifisering 
av utfordringer 
og potensialer

Utpeking av 
innsatsområder

Utarbeidelse 
av mulige 

tiltak 
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2.2 Begrepsdefinisjon 

Det er brukt en del begreper med fagspesifikk betydning i dokumentet, disse er beskrevet 

under. 

Mobilitet Mobilitet brukes for å beskrive systemet av korte og lange 

reiser mennesker foretar seg, til fots, på sykkel, i bil, 

kollektivreiser eller andre reisemidler, samt gatene, stiene 

og veiene disse reisene foretas på. 

Mikromobilitet Mikromobilitet brukes for å beskrive små framkomstmidler, 

ofte med el-motor, som er mindre enn en bil. Det kan være 

el-sparkesykkel, sykkel med lastekasser, segway, 

motorisert skateboard etc. 

Mobilitetshub Knutepunkt hvor transportmidler som kan deles av alle 

gjøres tilgjengelig for allmennheten, gjerne i kombinasjon 

med verksted og andre servicetilbud for transportmidler.  

Matebussruter Skyttelbusser eller bussruter som frakter passasjer til og 

fra kollektivknutepunkter eller holdeplasser for 

høyfrekvente kollektivlinjer. Matebussrutene kan betjenes 

av mindre busser.  

Mobilitetsregnskap Mobilitetsregnskap er en sammenstilling av sentralt 

tallmateriale som beskriver mobiliteten i et område. 

Infrastruktur Infrastruktur brukes for å beskrive den fysiske 

tilretteleggingen i forbindelse med mobilitet, som for 

eksempel, veier, sykkelveier, fortau, holdeplasser etc. 

Delingsordninger Delingsordninger brukes for å beskrive systemer der flere 

brukere deler ett kjøretøy, sykkel eller sparkesykkel. Som 

regel styrt gjennom abonnement der man kan bestille 

framkomstmiddelet eller leie det. Eksempler er bysykler, 

nabobil, el-sparkesykkel-utleie. 

Utslippsfri Utslippsfri brukes om framkomstmidler som ikke 

produserer eller slipper ut klimagasser mens reisen pågår. 

Klimagasser som ble sluppet ut da framkomstmiddelet ble 

produsert eller da drivstoffet ble produsert inngår ikke. 

Geofence Et geografisk avgrenset område, definert med koordinater 

og programvare. Anvendes for å overvåke eller kartlegge et 

objekts bevegelser eller forflytninger. 
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3 Overordnede planer og føringer  

Hensikten med dette kapittelet er å kartlegge hvilke føringer som finnes for mobilitet i 

kommunen, samt hvor det i eksisterende planer er grunnlag for å forbedre mobiliteten. 

Fokus er å trekke visjoner, mål, virkemidler og retningslinjer fra eksisterende planer som 

har direkte betydning for kommunens fremtidige mobilitetstiltak frem.  

3.1.1 Nasjonal Transportplan  

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste 12 årene skal 

arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken: "Et 

transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet"1. Regjeringen vil utvikle effektive transportkorridorer som binder 

landet sammen. Det legges opp til over 400 mrd. kr til investeringer på vei, jernbane, 

kyst og luftfart i perioden 2018–2029. Det skal vedtas ny Nasjonal Transportplan 2022-

2033 i år.  

3.1.2 Nasjonal gåstrategi 

Statens vegvesen har utarbeidet en nasjonal gåstrategi. Målet er å gjøre det tryggere og 

triveligere å være fotgjenger, og dermed få flere til å gå mer.  

Gåstrategien har to hovedmål: 

› Det skal være attraktivt å gå for alle 

› Flere skal gå mer 

Strategien retter seg først og fremst mot hverdagsgåing, det vil si der gåing inngår som 

et transportmiddel for å nå daglig gjøremål eller som rekreasjon i nærmiljøet. Den legger 

også vekt på gåing i forbindelse med bruk av kollektivtransport. Fokuset er først og 

fremst på gåing i nærmiljøet der folk bor og i byer og tettsteder. Det er her flest går i 

hverdagen og det største potensialet for å øke antall gående ligger. Gåing som 

friluftslivsaktivitet i naturomgivelser på fjellet og i skog og mark, er ikke med i strategien. 

 

 
1 Meld. St. 33 (2016–2017) (regjeringen.no) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/no/pdfs/stm201620170033000dddpdfs.pdf
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3.1.3 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Planen, som ble vedtatt i desember 

2015, forutsetter en sterkere 

konsentrasjon av bolig- og 

arbeidsplassveksten til noen prioriterte 

vekstområder. Minimum 80 % av 

kommunens bolig- og arbeidsplassvekst 

skal skje innenfor prioriterte 

vekstområder, og kun en begrenset 

vekst (vedlikeholdsvekst) på 20 % skal 

skje utenfor disse områdene2. I planen 

er Fjerdingby vist som prioritert lokalt 

tettsted. Lillestrøm er definert som 

"regionalt område for arbeidsplass-

intensiv virksomhet" og "særlig 

innsatsområde for økt by- og 

næringsutvikling". De prioriterte lokale 

tettstedene skal utvikles mot å være 

sentrum for hele kommunen eller et 

større geografisk område. De skal 

utvikles konsentrert, med gode lokale 

tilbud og med et kollektivtilbud som gir 

god tilgjengelighet på tvers til de 

regionale byene.  

 

Kommunene som omfattes av planen skal bidra til en felles areal- og transportstruktur i 

Osloregionen. Viktige tema er:  

› Senterstruktur  

› Langsiktig grønn grense for prioritert vekstområde  

› Utviklingsområder  

› Gode sammenhenger for fotgjengere og syklister  

› Blågrønne strukturer  

› Viktige kollektivforbindelser og transportinfrastruktur  

3.1.4 Kommuneplan 2014-2025 

Hovedformålet med kommuneplanen er å ivareta nasjonale, regionale og lokale mål og 

føringer, og å ha en plan som egner seg til styring og utvikling av Rælingen kommune. 

Kommunens visjon er følgende: "Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren" 

(Rælingen kommune, 2015). 3 tematiske hovedområder er prioritert for planperioden:  

 
2 Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus (viken.no) 

Figur 1: Regional plan for areal og transport. 

https://viken.no/_f/p1/ib1949fd3-e553-4dd7-9505-4a2519ba6d00/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus.pdf
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› Trivsel, livskvalitet og folkehelse  

› Utbygging, transport og klima  

› Organisasjon og tjenesteutvikling  

For hvert tematisk hovedområde er det 

definert satsingsområder med 

tilhørende styringsmål og strategier. 

Satsingsområder i planperioden er:  

› Tverrfaglighet og samhandling i 

folkehelsearbeid 

› Livsstil og sunne valg  

› Trygghet, mestring og læring  

› Nærmiljø og tilhørighet  

› Natur, kultur og aktivitet  

› Areal- og transportutvikling 

› Klimahensyn  

› Tjenesteutvikling  

› Kompetanse  

› Organisasjonskultur  

Følgende overordnede hensyn skal 

også vurderes og sikres 

gjennomgående i den kommunale 

forvaltningen: god folkehelse, trygt og sikkert lokalsamfunn, bærekraftig miljø- og 

klimautvikling, og langsiktig forvaltning av kommunens ressurser. I tillegg har kommunen 

fastsatt hovedgrep i kommunens arealpolitikk som sier at fremtidig utbygging bør i 

hovedsak skje nord i kommunen. Det skal rettes innsats mot tettstedsutvikling og 

fortetting i bebyggelsen, samt at framtidig utbyggingsmønster skal begrense 

transportomfanget, redusere bilbruk og øke mulighetene for bedret kollektivtilbud. 

Kommunen skal tilrettelegge for reduserte klimautslipp og for å møte klimaendringer.  

Figur 2: Kommuneplanens plankart 2014-2025. 
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3.1.5 Kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020 

Fjerdingby er kommune- og 

administrasjonssentrum i Rælingen, og er 

kommunens prioriterte vekstområde. Det er 

også utpekt som prioritert vekstområde i 

Regional plan for areal og transport. 

Kommunen har en strategi om økt 

sentrumsutvikling i Fjerdingby. 

Kommunedelplan for Fjerdingby legger til 

rette for at området skal utvikles til et 

attraktivt tettsted og en felles møteplass for 

hele kommunen (Rælingen kommune, 

2009). En føring for arbeidet er at 

Fjerdingby skal utvikles som kommunens 

hovedarena for blant annet handel og 

tjenesteyting, og slik forsterke Fjerdingby 

som kommunesenter.  

Utvikling av Fjerdingby har høy prioritet i 

perioden fremover, og det er igangsatt 

bygging innenfor flere av feltene. Planen er 

at innbyggerne skal inkluderes i 

lokalsamfunnet. Det planlegges for ca. 400 

nye boliger i form av blokkbebyggelse, 

kombinert med butikk og private tjenester på gatenivå, nytt offentlig bibliotek og 

helsetjenester. Det skal etableres et sentralt torg i sentrum som skal fungere som et 

naturlig samlingspunkt. Ny Fjerdingby skole tilrettelegger for 750 elever, og utvidelse av 

Marikollen idrettsanlegg er også en del av planene for nytt sentrum.  

Fv. 1529 (Øvre Rælingsveg) gjennom Fjerdingby sentrum skal oppgraderes til miljøgate. 

Nytt busstopp skal etableres for sørgående busser i Bjørnholthagan.  

Områdereguleringsplan Fjerdingby 

Hensikten med reguleringen er å fastsette rammer for utvikling av det sentrale området i 

Fjerdingby (Rælingen kommune, 2018). Planen skal gi grunnlag for at sentrumsområdet 

kan utvikles med forretninger, ulik tjenesteyting, bevertning og boliger. 

Planen bygger på kommunens overordnede planer, særlig kommunedelplanen for 

Fjerdingby. Områdeplanen fastsetter arealbruk for ulike felt, og gir bestemmelser og 

retningslinjer til arealbruk og utforming av feltene. Planen viser et område langs fv. 1529 

(Øvre Rælingsveg) til sentrumsformål. Områdene omkring Rådhuset og Rælingen 

videregående skole er avsatt til offentlige formål, mens arealer øst for Bjørnholthagan er 

vist som boligområder.  

Figur 3: Utsnitt fra kommunedelplan for 

Fjerdingby. 
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3.1.6 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2016-2027 

Formålet med kommunedelplanen for trafikksikkerhet er å synliggjøre kommunens ansvar 

og satsning på området, koordinere arbeidet internt og for å øke kommunens innsats 

innen trafikksikkerhetsarbeidet (Rælingen kommune, 2015). Hovedgrepene i 

trafikksikkerhetsarbeidet er tiltak rettet mot trafikanter innen vei- og trafikksystemet.  

Hovedmålet i kommunedelplanen er "ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken på 

kommunale veier i Rælingen", og et langsiktig mål er at man skal bringes nærmere dette 

målet. 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 

sykkelveier. Det skal tas spesielt hensyn til syklister med tanke på avkjøring av gangveier 

ved veikryss og ved nyanlegg og rehabilitering. 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.  

Skoleveier er også et 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 verdifull trafikkerfaring.  

3.1.7 Kommunedelplan Klima og Energi 2015-2026 

Formålet med kommunedelplan klima og energi 2015-2026 er å gjøre Rælingen 

kommune til en bidragsyter i å redusere utslipp av klimagasser, redusere energibruk og 

øke bruk av energi fra fornybare kilder, samt å gjøre kommunen bedre rustet til å 

håndtere et endret klima (Rælingen kommune, 2015).  

Planens overordnede mål er at kommunen skal "bidra til å nå nasjonale og regionale 

klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i 

kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima vil 

medføre" (Rælingen kommune, 2015, s. 7).   

I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 er klimahensyn et av ti satsingsområder 

(Rælingen kommune, 2013). For satsingsområde klimahensyn er det satt et styringsmål 

som sier at hensynet til natur og mennesker "er ivaretatt gjennom reduserte 

klimagassutslipp, effektiv og fornybar energibruk og ved tilpasning til et endret klima" 

(Rælingen kommune, 2015, s. 10). Kommunens arbeid med klima og energi er delt inn i 

fem temaområder med tilhørende målsettinger:  

› Areal og transport: Rælingen kommune skal jobbe for reduksjon i klimagassutslipp 

fra veitrafikk målt per 1 000 innbygger 

› Egen virksomhet: Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde for innbyggere 

og andre virksomheter når det gjelder å ta miljøansvar, og klimahensyn skal veie 

tungt i alle beslutninger som tas  
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› Utdanning, informasjon og holdninger: Rælingen kommune skal motivere til økt 

miljøinnsats og engasjement hos innbyggere og næringsliv, ansatte og politikere  

› Landbruk: Rælingen kommune skal stimulere til bevissthet rundt, og legge til rette 

for at landbruket i kommunen kan opprettholde og utvikle produksjon med en 

klimavennlig driftsform   

› Klimatilpasning: Rælingen kommune skal være forberedt på å kunne håndtere 

uforutsette og uønskede hendelser som følger av forventede klimaendringer de neste 

100 årene 

3.1.8 Kommunedelplan Idrett, Fysisk aktivitet og Friluftsliv 2017-

2028  

Formålet med kommunedelplanen er å tydeliggjøre kommunens rolle i arbeidet med å 

tilrettelegge for aktivitet i Rælingen kommune, samtidig som den skal vise hvordan 

kommunen tenker å jobbe både de nærmeste tre-fire årene og i et tolvårsperspektiv 

(Rælingen kommune, 2017). Planen vil ikke bare ta for seg den fysiske tilretteleggingen 

som skal gjøres for å skape aktivitet, men vil også vise hvordan kvaliteten i et samarbeid 

med frivillige og andre kan bidra til et best mulig aktivitetstilbud.  

Kommunens målsetninger dreier seg rundt fire temaområder:  

› Nærmiljø: Alle skal ha muligheten til å være aktiv i sitt nærmiljø 

› Idrettsanlegg: Anleggsutviklingen i kommunen skal være helhetlig og sikre at flest 

mulig kan være aktiv 

› Friluftsliv: Kommunens innbyggere skal ha god tilgang til både Østmarka og Øyeren 

› Fysisk aktivitet: Aktivitetsmulighetene utvikles slik at de gir muligheter for at flere 

kan være aktiv  

 

De arealstrategiske retningslinjene som bygger opp under kommunens visjon sier at:  

› Det skal tilrettelegges for god adkomst til skog og vann  

› Det skal være gode muligheter til friluftsliv, fysisk aktivitet og for gang- og 

sykkelbruk i hverdagen, både i tilknytning til natur og i de enkelte nærmiljøene  

› Ferdsel mellom ulike deler av kommunen skal være mulig uten bruk av bil 

 

3.1.9 Planer under revidering  

Det er per tid 4 kommunale planer som er under revidering: Kommuneplan 2022-2033, 

kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, kommunedelplan klima, energi og 

sirkulær økonomi 2022-2033, og kommunedelplan for trafikksikkerhet.  

› Kommunestyret i Rælingen vedtok 17.06.2020 å varsle oppstart av arbeid med 

revidering av kommuneplanen, samt å legge planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble behandlet og 
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vedtatt høsten 2020, og kommunen jobber nå med revideringen. FNs bærekraftmål 

skal legges som premiss for arbeidet med ny kommuneplan3.  

› Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil legge føringer for hvilke 

anlegg og områder det skal satses på fremover og legge grunnlaget for 

investeringene innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

› Planprogram for kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033 ble 

vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Rælingen kommunestyre 17.02.2021. 

Høringsfristen var 5.april 2021. Ny kommunedelplan skal jobbe videre med 

innsatsområdene til kommuneplanens samfunnsdel, ytterligere utslippskutt i 

Rælingen, samt gi tydelige mål for en mer bærekraftig utvikling4.  

› Kommunedelplan for trafikksikkerhet vil ved revidering omgjøres til en temaplan. 

Den nye temaplanen vil si noe om hvilke fysiske og holdningsskapende tiltak som 

skal prioriteres de neste årene. 

3.1.10 Mobilitetspolitikk i kommunen 

Ut fra sammendrag fra ovennevnte planer og føringer har kommunen følgende føringer og 

strategier for mobilitetspolitikk:  

› Har fokus på en samordnet areal‐ og transportplanlegging som skal sikre en 

bærekraftig miljø‐ og klimautvikling. Det skal være redusert avstand mellom bolig, 

servicetilbud og arbeidsplasser.  

› Bidrar til et fremtidig utbyggingsmønster som begrenser transportomfanget, 

reduserer bilbruken og øker muligheten for et bedret kollektivtilbud. 

› Legger kollektivtilgjengelighet til grunn som et vesentlig kriterium ved utbygging og 

lokalisering av nye boliger, arbeidsplasser, samt offentlige bygg og arealer. 

› Utvikler ferdselsmuligheter internt i kommunen og ut av kommunen som oppleves 

lettvinte, trygge og attraktive ved bruk av buss, sykkel eller gange. 

› Øker tilgjengeligheten til marka og Øyeren gjennom god adkomst og 

sammenhengende turveier. 

4 Mobilitetsregnskap og kartlegging  

For å redusere klimagassutslipp gjennom areal- og transportplanlegging bør kommunen 

jobbe mot å redusere transportbehovet i kommunen og legge til rette for at flere reiser 

gjøres utslippsfritt. Iverksetting av effektive og tilpassede tiltak i kommunen krever 

kunnskap om hvilke utfordringer Rælingen har med hensyn til mobilitet i dag. Ved å 

kartlegge dagens situasjon vil en avdekke eventuelle mangler eller utfordringer. Det vil gi 

 
3 Forslag+til+planprogram+for+kommuneplan+2022-+2033.pdf (ralingen.kommune.no) 
4 Planprogram+kommunedelplan+klima,+energi+og+sirkulær+økonomi+2022-2033.pdf 

(ralingen.kommune.no) 

https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4705752.2185.qipsjukn7jtzlq/Forslag+til+planprogram+for+kommuneplan+2022-+2033.pdf
https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4817267.2185.kjl7illbilp77b/Planprogram+kommunedelplan+klima%2C+energi+og+sirkul%C3%A6r+%C3%B8konomi+2022-2033.pdf
https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4817267.2185.kjl7illbilp77b/Planprogram+kommunedelplan+klima%2C+energi+og+sirkul%C3%A6r+%C3%B8konomi+2022-2033.pdf
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en helhetlig oversikt over hvilke områder det er viktig å ha fokus på, hva som fungerer og 

kan forbedres med enkle tiltak, eller hvor det trengs større og mer omfattende tiltak.  

På bakgrunn av data som omfatter nøkkeltall, kartlegginger og annen tilgjengelig 

informasjon beskrives dagens situasjon for følgende tema: 

› Fremtidig bolig- og befolkningsutvikling 

› Bilbruk, kollektivtransport, sykkel og gange 

› Reisemønstre og reisevaner 

› Inn- og utfartsparkering 

› Kollektivtrafikk og knutepunkter 

› Forbindelseslinjer og snarveier for myke trafikanter 

› Trafikksikkerhet 

› Universell tilgjengelighet 

› Skoleveier 

› Flaskehalser for kollektiv og bil 

4.1.1 Historisk befolkningsutvikling  

Oslo og Viken har lenge vært en sterkt voksende region. I løpet av de siste ti årene har 

Viken hatt en befolkningsvekst på 155 000 personer, hovedsakelig på grunn av 

innenlands innflytting og innvandring 5. Som en sentralt plassert kommune i denne 

regionen har også Rælingen tatt del i veksten.  

Ifølge Rælingen kommune har befolkningsutviklingen i Rælingen vært stabil siden 2000, 

og viser en svakt stigende kurve. I perioden 2000-2019 økte Rælingens befolkning med 

gjennomsnittlig 183 personer per år, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig vekst på ca. 

1,3 % per år. Fra 2010-2019 var veksten større enn i første halvdel (2000-2010), og lå 

på 1,7 % i gjennomsnitt per år. Befolkningsveksten i kommunen har i årene etter 2008 

ligget over landssnittet og variert noe i forhold til fylkessnittet. Kommunen har hatt både 

positiv nettoflytting og fødselsoverskudd i perioden, samt at det samlet sett har vært en 

positiv nettoflytting utenfra. Smestad og Rud har størst netto tilflytting. Flytting innad i 

kommunen viser at alle kretsene har mistet innbyggere, bortsett fra Smestad som har 

fått en tilsvarende stor netto tilvekst (Rælingen kommune, 2019).  

4.1.2 Fremtidig bolig- og befolkningsutvikling  

I kartleggingen sees dagens situasjon i sammenheng med forventningene til fremtidig 

bolig- og befolkningsutvikling i kommunen. Videre følger en oversikt over forventet 

utvikling, samt nøkkeltall for Rælingen kommune. 

 

 
5 Vi blir stadig flere! - Viken fylkeskommune 

https://viken.no/aktuelt/vi-blir-stadig-flere.20307.aspx


 

 

     

MOBILTETSPLAN  16  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A212563-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Endelig leveranse/Mobiltetsanalyse Rælingen_14.05.2021.docx  

Tabell 1: Kommunefakta for Rælingen. Kilde: Rælingen kommune (2021). 

Informasjon Rælingen kommune 

Befolkning i dag 18 730 innbyggere  

Befolkningsvekst siste år 

Befolkningsvekst siste kvartal 

200 personer (1,1 %) 

102 personer (0,5 %) 

Nettoinnflytting siste år 80 personer 

Forventet befolkning i 2030 22 925 innbyggere 

Eneboliger 

Leiligheter 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 

3 178 

2 472 

1 248 

 

Rælingen kommune har i dag ca. 18 730 innbyggere. Dette tilsvarer en befolkningsvekst 

på litt over 1 % i 2020. Både naturlig tilvekst og innflyttingsoverskudd har bidratt noe til 

veksten, mens fødselsoverskudd har bidratt mest (Rælingen kommune, 2021). I snitt er 

befolkningsveksten forventet å øke med 2 % per år frem mot 2030, og kommunens 

prognoser tilsvarer en befolkning på omtrent 22 925 innbyggere i 2030 (Rælingen 

kommune, 2020).  

 

 

Figur 4: Utvikling i antall innbyggere frem mot 2030. Kilde: Rælingen kommune (2020). 

Antall innbyggere per km2 i Rælingen har økt med 19 % i løpet av det siste tiåret, fra 268 

til 319 innbyggere. Befolkningstettheten er høyere i Rælingen enn i fylket og landet, men 

lavere enn i nabokommunene Lørenskog og Lillestrøm (Rælingen kommune, 2019). I dag 

er det høyest befolkningstetthet i områdene nord i kommunen, særlig på Løvenstad, 

Blystadlia og områdene rundt Fjerdingby.  
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Figur 5: Befolkningstetthet i 250x250 meter grid. Nordeca Insight /SSB. 

Befolkningsvekst og demografisk utvikling er ventet å øke i årene fremover, og det vil bli 

både flere eldre i pensjonsalder og flere barn i barnehage- og skolealder de nærmeste 

årene (Rælingen kommune, 2013). Frem mot 2050 er befolkningen i Rælingen ventet å 



 

 

     

MOBILTETSPLAN  18  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A212563-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Endelig leveranse/Mobiltetsanalyse Rælingen_14.05.2021.docx  

øke med 27,3 %, fra 18 730 personer til 23 633 personer6. I dag har kommunen en ung 

befolkning, med spesielt mange unge voksne, og prosentvis færre eldre enn både landet 

og fylket. Denne sammensetningen er derimot under gradvis endring, da forventningene 

om økt levealder vil gi gradvis flere eldre, og færre yrkesaktive.  

Framtidsperspektivene for befolkningsveksten er avhengig av antall nye boliger og 

boligtyper som bygges. Lokaliseringen av nye utbyggingsområder vil ha betydning for den 

geografiske befolkningsutviklingen.  

Boligbyggeprognoser 

Rælingen kommune ligger i en region som står ovenfor flere utfordringer knyttet til vekst. 

I de senere årene har økt bygging av boliger og inn- og utflytting av eksisterende 

boligbebyggelse resultert i et økt kapasitetspress på blant annet skoler og øvrig 

infrastruktur7. Med en stadig økende befolkning er det viktig for kommunen at veksten 

skjer innenfor prioriterte områder hvor det finnes, eller er planlagt, tilstrekkelig 

tjenestetilbud. Slik har også kommunen forutsigbarhet når det gjelder utbyggingstakt og 

geografisk fordeling av fremtidig utbygging.  

 

Figur 6: Befolkningsutvikling i sentrale områder nord i kommunen. Kilde: Rælingen kommune 

(2020). 

 
6 Kommunefakta Rælingen - SSB 
7 Planbeskrivelse+med+konsekvensutredning.pdf 

https://www.ssb.no/kommunefakta/raelingen
file:///C:/Users/hsro/AppData/Local/Temp/1/MicrosoftEdgeDownloads/5cd2ac87-0830-4d0a-82e3-b8ea400628d4/Planbeskrivelse+med+konsekvensutredning.pdf
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Figur 7: Boligbyggeprognoser 2020-2033. Kilde: Rælingen kommune (2021). 

Fjerdingby er Rælingens prioriterte vekstområde. I tillegg ligger deler av Løvenstad og 

Rud i tilknytning til bybåndet, som skal ta en høy andel av veksten i befolkning og 

arbeidsplasser. Deler av Rud grenser også til Lillestrøm som er en regional by. Det er 

derfor naturlig å vurdere mulighet for en høyere vekst og fortetting innenfor disse 

områdene også. Fremover planlegges det for en økning i andel blokkbebyggelse og 

rekkehus (Rælingen kommune, 2019). Innenfor disse områdene bør arealutviklingen 

tilrettelegge for gangavstand til sentrumsfunksjoner (500-1 000 meter, eller innen 10 

minutter), og kollektivknutepunkt bør ligge sentralt. Det bør også prioriteres god 

tilknytning til handels- og tjenestetilbud, og forbindelser til regionale byer som Lillestrøm.  

Innen 2033 sier kommunens prognoser at det skal bygges 3213 boliger. Av disse skal 730 

bygges på Løvenstad, 815 på Rud, 803 på Fjerdingby, 136 på Blystadlia, 468 på Smestad 

og 261 på Nordby. Dette viser at utbyggingen blir størst i de prioriterte vekstområdene 

nord for Fjerdingbykrysset. Det vil i gjennomsnitt bygges ca. 191,57 boliger per år, 

regnet fra år 2020 (Rælingen kommune, 2020).  
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Figur 8: Planlagte utbyggingsområder i Rælingen. Data hentet fra Rælingen kommunes 

boligbyggeprognoser (2020). 
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4.1.3 Biltrafikk  

Rælingen kommune har opplevd en stor trafikkvekst på veisystemet. Veksten er størst på 

hovednettet, men også lokalveier har fått økt trafikk. Årsaken til trafikkveksten kan 

forklares med en generelt sterk befolkningsvekst i Oslo og Viken de siste årene, og at 

Rælingen inngår i et felles bolig- og arbeidsmarked i denne regionen (Rælingen 

kommune, 2015). Reiser til/fra arbeid utgjør ca. halvparten av alle personreiser på 

Romerike (Prosam, 2021). Hovedveinettet i Rælingen kommune består av:  

› Rv. 159, mellom Bårlikrysset og Lillestrømbrua 

› Fv. 120, Nedre Rælingsveg, mellom rv. 159 og Enebakk grense  

› Fv. 1506, Nedre Rælingsveg, mellom Lillestrøm grense og rv. 159  

› Fv. 1529, Øvre Rælingsveg, mellom Lillestrøm grense og fv. 120  

› Fv. 1502, Strømsdalen  

› Fv. 1508, Longdalsvegen  

› Fv. 1504, Sandbekkvegen/Blystadvegen, mellom Bårlikrysset og Blystadlia  

 

Figur 9 viser en oversikt over hovedveiene samt ÅDT på hovedveinettet i Rælingen. Fv. 

120 (Nedre Rælingsveg), inn mot Lillestrøm er den av fylkesveiene som har størst trafikk. 

Veien utgjør en viktig del av hovedveinettet og kobler søndre Rælingen og Enebakk til 

både Lillestrøm/Strømmen og rv. 159 inn mot Oslo. Trafikken øker jo nærmere man 

kommer rv. 159, fra 10 547 ÅDT  sør for Fjerdingby til 14 406 ÅDT rett før krysset mot 

rv. 159.  

Foruten hovedveinettet preges det øvrige veinettet i Rælingen av smale boligveier med 

lite trafikk. Smale veibredder på 4 meter er vanlig. Fortau mangler også flere steder.  

I Viken utgjør bilreiser nesten to tredjedeler av reisene og det er lavere gangandel og en 

vesentlig lavere kollektivandel enn blant befolkningen i Oslo.  Bilandelen som bilfører er 

på 54 % i Nedre Romerike, og 10 % som bilpassasjer. I Oslo er andelen 26 % som 

bilfører, og 6 % som bilpassasjer (14 % og 4 % i indre Oslo) (Prosam, 2021). 
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Figur 9: Hovedveinettet i Rælingen kommune. ÅDT angitt med farge og tykkelse. 

 



 

 

     

MOBILTETSPLAN  23  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A212563-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Endelig leveranse/Mobiltetsanalyse Rælingen_14.05.2021.docx  

Parkering  

På Nedre Romerike er det svært god parkeringsdekning. 82 % av arbeidstakere har 

tilgang til gratis parkering på arbeidsplassen, mens 12 % har tilgang til parkering, men 

må betale for det hos arbeidsgiver. 5 % har ikke tilgang til parkeringsplass hos 

arbeidsgiver, men har andre parkeringsmuligheter. Kun 1 % har ikke mulighet for 

parkering i det hele tatt (Prosam, 2021).  

Tabell 2: Oversikt over kommunens parkeringsplasser i Rælingen (Rælingen kommune, 2021). 

Type parkering Antall plasser 

Tilrettelagt offentlig gateparkering 74 

Tilrettelagt parkering på offentlig areal 157 

 

Rælingen kommune har avgiftsfri parkering på offentlige parkeringsplasser, det vil si at 

det er gratis å parkere her. Til sammenligning er det avgiftsbelagt sone-parkering med 

makstid på offentlige plasser i Lillestrøm og Strømmen på ukedager kl. 09-20 og lørdager 

09-17, med unntak av 4 avgiftsfrie kommunale parkeringsplasser som alle ligger utenfor 

de mest sentrale områdene8. Overordnet er det mange offentlige parkeringsplasser, men 

noen av disse er reservert til enkelte tider på dagen i tidsrommet 06-17, samt at flere har 

tidsbegrenset parkering (makstid) på 3, 6, 24, eller 48 timer. I tillegg finnes det flere 

private parkeringsplasser i kommunen, slik at den totale parkerings-dekningen blir en del 

høyere. I de mest sentrale områdene ved Fjerdingby er det gode parkeringsmuligheter 

med mange og godt tilrettelagte parkeringsplasser. 

 

 

Figur 10: Offentlige parkeringsplasser rundt Fjerdingby. Rød prikk markerer kommunale 

parkeringsplasser som er tilgjengelig hele dagen. Grønn prikk markerer kommunale 

parkeringsplasser som er tilgjengelig på begrensede tidspunkter (reservert til enkelte tider).   

 
8 Lillestrøm Parkering AS - P-kart (lillestrom-parkering.no) 

http://www.lillestrom-parkering.no/p-kart
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I kommuneplanen er det fastsatt ulike parkeringskrav for nordre og søndre del av 

kommunen, henholdsvis nord og sør for Fjerdingbykrysset. Som det kommer frem av 

tabellen under tilrettelegges det for en noe høyere andel parkeringsplasser sør i 

kommunen. Følgende krav til parkeringsplasser er satt i kommuneplanen: 

Formål Ant. for bil Ant. for sykkel Per enhet 

Enebolig og tomannsbolig 2 2 Boenhet 

Kjedehus i nord 2,5 2 Boenhet 

Rekkehus i nord 1,5 2 Boenhet 

Blokk- og terrassert bebyggelse 

i nord 

1,25 2 Boenhet 

Kjedehus i sør 2,75 2 Boenhet 

Rekkehus i sør 1,75 2 Boenhet 

Blokk- og terrassert bebyggelse 

i sør 

1,5 2 Boenhet 

Forretning, detaljhandel 1,7 1 100m² BRA 

Kontor 1 2 100m² BRA 

Industri/lager 1 1 150m² BRA 

Restaurant/café 0,3 0,2 100m² BRA 

Institusjoner  0,5 0,2 Seng/plass 

Barne- og ungdomsskole 0,7 0,7 Årsverk 

Videregående skole 0,3 0,7 Årsverk 

Barnehager og barnepark 1,5 1,5 Årsverk 

Idrettsanlegg 0,3  Tilskuer 

 

 

Videre skal det ifølge kommuneplanens bestemmelser være ladepunkt for el-bil på minst 

20 % av biloppstillingsplassene, minimum 2 plasser, i alle nye næringsbygg (Rælingen 

kommune, 2015). I tilknytning til institusjoner som skoler, barnehager og lignende skal 

minst 10 % av biloppstillingsplassene, minimum 2 plasser, ha ladepunkt for el-bil. I alle 

bygg skal det være tilrettelagt med trekkerør på ytterligere 10 % av plassene. 
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Ladeinfrastruktur 

Rælingen har 60 ladeplasser for el-bil i kommunen9.  Disse er plassert ved eller i 

nærheten av områder for oppvekst og idrett. Per i dag foreligger den ingen konkrete 

planer om etablering av flere ladeplasser. Ladeplassene er fordelt på følgende områder:  

 

Sted Antall plasser 

Nordby skole 2 plasser 

Smestad skole 8 plasser 

Fjerdingby innfartsparkering  4 plasser  

Fjerdingby skole og 

omsorgssenter 

2 plasser 

Rådhuset  4 plasser  

Marikollen kultursal 8 plasser  

Marikollen parkeringsplass 18 plasser  

Sandbekken utfartsparkering  4 plasser  

Løvenstadtunet p-hus 8 plasser  

Løvenstad boliger  2 plasser 

Sum 60 plasser 

 

Det ble fra 1.september 2020 innført ladeplikt og avgift for lading av ladbare 

motorvogner. Dette gjelder alle dager hele døgnet. 

 
9 Her kan du lade - Rælingen kommune (ralingen.kommune.no) 

https://www.ralingen.kommune.no/her-kan-du-lade.6333831-282834.html
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4.1.4 Kollektivtransport  

I områdene utenfor Oslo er Nedre Romerike en av regionene som har de høyeste 

andelene med svært god tilgang til kollektivtransport, hvor omtrent 30 % av de som har 

svart oppgir at de har god tilgang (Prosam, 2021). Kollektivandelen i Nedre Romerike 

ligger på 14 %, mens den i Oslo kommune er på hele 29 % (33 % i indre Oslo). Av de 

som reiser kollektivt på Nedre Romerike reiser 23 % med kollektivtransport daglig/ 

nesten hver dag, og 21 % reiser kollektivt 1-3 dager i måneden. Hele 26 % reiser 

sjeldnere enn 1-3 dager i måneden med kollektivtransport (Prosam, 2021).  

Flere faktorer påvirker tilgang til kollektivtransport i kommunen, blant annet avstand fra 

bolig til holdeplass og avgangsfrekvens, særlig i rushtid. Kollektivtilbudet i Rælingen 

kommune består hovedsakelig av lokale og regionale busser som kjører langs 

hovedveinettet. I tillegg ligger togstasjonene Lillestrøm, Strømmen og Sagdalen i kort 

avstand til den nordlige delen av kommunen. Fra Fjerdingby tar det 10 minutter med 

buss til Lillestrøm stasjon.  

Lokalbusstilbudet ble i 2019 styrket med hyppigere avganger og ruter inn til Lillestrøm 

hele dagen, med avganger på busser hvert 10. minutt i rushtiden. Utenom rushtid 

varierer avgangene noe, mellom 10-30 minutters frekvens. Dette med mål om å mate 

linjer til og gjennom Lillestrøm, og unngå flere busslinjer parallelt med toget inn til Oslo. 

Dette øker tilgjengeligheten til Lillestrøm som regional by, men også til Strømmen, A-hus 

og Lørenskog (Akershus fylkeskommune, 2019). 

Eksisterende busslinjer:  

› 330  

› 310  

› 350  

› 3071 

› 3175 

› 2871 

› 2873  
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Figur 11: Kollektivholdeplasser i Rælingen kommune. 

Mellom Strømmen, Ahus og Lillestrøm går det buss hvert 5.minutt. Arbeidsreisende som 

bor i Rælingen, og som skal til Oslo, må ta buss til Lillestrøm eller Strømmen og bytte 

der. I området Blystadlia går linje 300 mellom Blystadlia og Oslo bussterminal.  På Nedre 

Rælingsveg er det tilrettelagt med en busslinje (310) som kun går i rushtiden, med 

avganger hvert 5.minutt til Lillestrøm. Utenom rushtiden går busslinje 310 kun på fv. 

1529 (Øvre Rælingsveg). 
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Figur 12/12: Bussruter nord for Fjerdingby (Data hentet fra Ruter, 2019). 

Togtilbudet mellom Lillestrøm og Oslo er svært godt, med avganger stort sett hvert 

10.minutt. Busstilbudet i Rælingen, og mellom Rælingen og Lillestrøm, er også godt 
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tilrettelagt med avganger hvert 10.minutt i rushtiden. Dette er definert som "hyppige" 

avganger av Statens vegvesen10. Holdeplassene ligger i hovedsak i nærheten av der folk 

bor, særlig nord for Fjerdingby, og er tilpasset ut fra hvor grunnlaget for å få flere 

reisende er størst basert på befolkning (figur 14 Sør for Fjerdingby er det mer spredt 

bebyggelse og lengre avstander mellom holdeplass og bolig eller arbeidsplass.  

Generelt på Nedre Romerike har 41 % oppgitt at de bor under 500 meter fra en 

holdeplass. 22 % bor mellom 500 og 1 000 meter fra en holdeplass, og 17 % bor mellom 

1 og 1,5 km unna. 10 % bor mer enn 1,5 km unna (Prosam. 2021). Dette betyr at det i 

teorien er potensiale for at flere kan reise kollektivt. Dersom man skal jobbe videre for å 

øke kollektivandelen bør sammenhengen mellom avstand fra holdeplass og frekvens på 

bussavganger undersøkes nærmere.   

 

Figur 13: Kollektivtilbud og befolkningstetthet.  

 
10 1871542 (vegvesen.no) 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig-transport/kollektivtransport/litteratur/_attachment/1871542?_ts=15c58b1a098&fast_title=Kollektivtransport+-+Utfordringer%2C+muligheter+og+l%C3%B8sninger+for+byomr%C3%A5der+%28PDF%29
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4.1.5 Sykkel og gange  

Det er tilfredsstillende gang- og sykkeltilbud (gs-tilbud) langs hovedveinettet. Sørover fra 

rundkjøringen, fra rv. 159, er det separat og sammenhengende gs-vei langs fv. 120 

(Nedre Rælingsveg) ned til Fjellstad. Sør for Fjellstad er det ikke gs-tilbud. Her er 

terrenget bratt og veien smal.   

 

Figur 14: Oversikt over gs-veier langs hovedveinettet. 



 

 

     

MOBILTETSPLAN  31  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A212563-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Endelig leveranse/Mobiltetsanalyse Rælingen_14.05.2021.docx  

Langs fv. 1529 (Øvre Rælingsveg), er det også et godt tilbud for myke trafikanter med 

separat og sammenhengende gs-vei på én side av veien mellom Rud skole og 

Fjerdingbykrysset. Nord for Rud skole og videre mot Løvenstad går gs-veien over til 

fortau. Langs fv. 1504 til Blystadlia er det separat og sammenhengende gs-vei.  

Det er begrenset eller ikke noe eget tilbud for myke trafikanter langs øvrige boligveier 

nord i kommunen. Noen av veiene har mindre trafikk. Tilbudet for syklende og gående i 

disse områdene består dermed hovedsakelig av ferdsel i blandet trafikk.  

Ser man på andelen som går og sykler i regionen er tallene lave sammenlignet med blant 

annet Oslo kommune. I Nedre Romerike generelt er gangandelen på 17 %, sammenlignet 

med 31 % i Oslo kommune. Når det gjelder sykkelandelen er denne på kun 2 % i Nedre 

Romerike, selv om 72 % oppgir at de har tilgang til vanlig sykkel i brukbar stand, mens 

den i Oslo kommune er på 6 % . Til daglig bruk er det bare 3 % som benytter sykkel til 

daglige gjøremål i regionen, og hele 66 % som aldri benytter sykkel til daglige gjøremål 

(Prosam, 2021). 

Avstanden gjennom kommunen, fra Fjellstad til Lillestrøm, er 13,2 km. Under følger en 

oversikt over estimert reisetid gjennom kommunen med ulike reisemidler. For sykkel er 

det tatt utgangspunkt i en gjennomsnittshastighet på 16 km i timen, og 20 km i timen for 

el-sykkel. Gangtid er regnet ut fra en gjennomsnittshastighet på 5 km i timen. Dette er 

normal ganghastighet for voksne ifølge Ellis et al. (2018), men det vil naturlig nok variere 

ut fra alder og fysisk form. Beregningene tar ikke hensyn til terreng og høydeforskjeller, 

og i realiteten vil derfor reisetiden trolig avvike noe fra dette.  

 

Reisetid fra Fjellstad til Lillestrøm med ulike transportmidler: 

Bil 16 minutter 

El-sykkel 40 minutter 

Sykkel 50 minutter 

Gange 2 timer og 45 minutter 

 

Fra Fjerdingby er avstanden til Lillestrøm omtrent 5,5 km. Tabellen under viser reisetid 

mellom Fjerdingby og Lillestrøm med ulike reisemidler. Tettere bebyggelse gir kortere 

gangavstander i denne delen av kommunen.  
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Reisetid fra Fjerdingby til Lillestrøm (ca. 5,5 km) med ulike 

transportmidler:  

Bil 7 minutter 

El-sykkel 15 minutter  

Sykkel 19 minutter 

Gange Ca. 55 minutter 

 

4.1.6 Reisemønstre- og vaner 

Rælingen kommune deler arbeidsmarked med store deler av hovedstadsregionen. Tall fra 

Statistisk Sentralbyrå viser at det er klart flere som pendler til jobb i en annen kommune 

enn det er personer som pendler inn til arbeid i kommunen (tabell 2)11. Ifølge Rælingen 

kommune (2020) pendler 80 % av den yrkesaktive befolkningen i Rælingen daglig til jobb 

i en annen kommune. I "KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike" er det estimert at 

omtrent 70 % pendler ut av kommunen til jobb12. Av alle reisene på Nedre Romerike er 

24 % arbeidsreiser (Prosam, 2021). Nedre Romerike har i stor grad et Oslorettet 

pendlingsmønster, men en betydelig del av pendlinger skjer også mot Lillestrøm og 

Lørenskog kommuner, som har 2/3 av alle arbeidsplassene i regionen (Akershus 

fylkeskommune, 2019).  

Reiser i forbindelse med handel og service utgjør den største andelen reiser på Nedre 

Romerike med 26 %. Videre foretas 19 % av reisene til lokale fritidsaktiviteter, og 12 % i 

forbindelse med omsorg. Kun 5 % av reisene foretas til og fra skole, og 3 % til tjenester. 

Gjennomsnittslengden per reise er 28,7 km i regionen, og av alle reiser er 29 % av dem 

på 20 km eller mer (Prosam, 2021).  

Tabell 3: Kommunefakta for Rælingen kommune. Kilde: Statistisk Sentralbyrå (u.d.). 

Informasjon Tall  

Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune  

Personer som pendler inn til jobb i kommunen 

8 364 personer  

1 714 personer 

Elever som får skoleskyss  1,7 % 

 

 
11 Kommunefakta Rælingen - SSB 
12 KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike (ruter.no) 

https://www.ssb.no/kommunefakta/raelingen
https://ruter.no/globalassets/dokumenter/ruterrapporter/2017/kvu-kollektivtransport-nedre-romerike.pdf
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På Nedre Romerike disponerer 47 % én bil i husholdningen, mens 34 % har to biler i 

husholdningen. 10 % har mer enn to biler, mens 10 % har ingen biler. Blant de med 1 bil 

eier 9 % elbil. Blant de med mer enn 1 bil eier 27 % elbil. 17 % av bileierne har tilgang til 

elbil (Prosam, 2021). 

4.1.7 Målpunkter  

Både Strømmen, Lillestrøm og Lørenskog ligger i nærhet til Rælingen, og utgjør med sine 

tilbud innen blant annet handel og servicefunksjoner naturlige målpunkt for befolkningen i 

Rælingen. Det er i det videre valgt å fokusere på målpunkter innad i kommunen.  

Innenfor kommunen er det flere viktige målpunkter, herunder både friluftsområder, 

idrettsarenaer- og anlegg. Fjerdingby utgjør som sentrum og administrasjonssenter et 

viktig målpunkt i seg selv. Kommunen har også som mål å tilrettelegge for tilgjengelighet 

til marka og Øyeren, og derfor er målpunkter i disse områdene også viktige. Tabellen 

under viser en oversikt over de viktigste målpunktene i kommunen: 

Rud › Øyeren-Torva  Friområde tilgjengelig for alle. 

Løvenstad › Åmotdammen 

› Sandbekken  

Friluftsområde og badeplass. 

Innendørs hall og svømmehall. 

Blystadlia › Sandbekken  

› Turvei til Fjerdingby 

Idretts/fotballanlegg. 

Fjerdingby › Kommunesentrum og 

administrasjonssenter  

 

› Marikollen idrettsanlegg  

 

 

 

Utendørsanlegg og innendørs hall. 

Smestad › Hektneråsen Marka. 

Nordby › Myrdammen  

 

 

 

› Årnestangen 

Friluftsområde opparbeidet med 

turveier, toaletter, badebrygge, 

stupebrett og badeplass. 

Friluftsområde/tursti i Nordre 

Øyeren naturreservat. 
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Figur 16: Utpekte målpunkter ifm. marka og Øyeren i kommunen.  
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Utfartsparkering 

Rælingen kommune jobber for å 

tilrettelegge marka for brukerne. I 

den forbindelse er det et ønske om å 

synliggjøre utfartsparkeringer til 

marka. Per i dag er det 7 kommunale 

parkeringer som kan tilby et godt 

utgangspunkt for å komme seg ut i 

marka (figur 17). Dette er 

Sandbekken (1), Marikollen (2), 

Tristilvegen (Hektneråsen) (3), 

Myrdammen (4), Nordby (5), 

Årnesvegen (6) og Karupvegen (7).   

På Sandbekken er det 

utfartsparkering til Åmotdammen 

som er et populært vann, spesielt for 

bading. Åmotdammen ligger på 

grensen mellom Lørenskog og 

Rælingen. Parkeringsplassen deles 

med Sandbekken fotballanlegg. Her 

finnes både 11’er og 7’er-fotballbane 

og Løvenstad FK har treninger og 

kamper her, i tillegg til enkelte andre 

aktører.  

Ved Marikollen idrettsanlegg er 

parkeringsplassene til tider helt fulle. 

Etter hvert som anlegget rustes opp og utvides kan det bli enda mer parkering fremover.  

Det er flere parkeringsplasser ved anlegget, og både brukere av idrettsanleggene og de 

som vil ferdes i Marka bruker plassene. For friluftslivet er dette i umiddelbar nærhet til 

turmål som Bjønnåsen. I tillegg jobbes det nå med reguleringsplan for Brudalen (turvei til 

Ramstadsjøen og friområde ved Fjerdingbydammen). I idrettsparken finner man blant 

annet langrennsanlegg, Marikollen skipark, fotballbaner, isflate, sandvolleyballbane og 

treningspark/lekeapparater.  

Ved Hektneråsen (Nautåsvegen) et det en utfartsparkering som ligger gunstig til for å 

komme seg ut i Marka, og kan også fungere som parkering til en isflate som på vinteren 

ligger rett ved. 

Parkeringsplassen på Myrdammen er ofte er helt full på sommeren. Parkeringsplassen 

ligger helt inntil Myrdammen friluftslivsområde, som er et område som hadde over 

170 000 målte passeringer i 2020 (Rælingen kommune, 2021). Parkering ved Nordby 

skole er også et alternativ. Det er planlagt oppgradering av parkeringsplassene i 

forbindelse med reguleringsplan for Nordby idrettsanlegg. 

Figur 17: Utfartsparkeringer i tilknytning til marka. 

Kilde: Rælingen kommune (2021). 
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4.1.8 Forbindelseslinjer og snarveier for myke trafikanter  

Forbindelseslinjer og snarveier er viktige ferdselsårer i nærmiljøene, og bidrar til effektive 

og raske gangforbindelser med flere valgmuligheter enn hovedveinettet alene. Snarveiene 

er ofte sårbare forbindelser, og det er lite som skal til før de blokkeres eller blir lite 

fremkommelige.  

I tillegg til eksisterende gang- og sykkelveinett er det et utbredt sti- og løypenettverk i 

marka, med godt opparbeidede ferdselsstier (figur 19). Kommunen jobber nå med en ny 

sti- og løypeplan ved rullering av ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv. Både sti- og løypenettet i kommunen sammenfaller godt med disse 

målpunktene. Det sees likevel på muligheter for å utbedre og eventuelt supplere 

eksisterende sti- og løypenett med nye forbindelser der det mangler i dag.  

Rælingen kommune vedtok i juni 2019 en reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei i 

Strømsdalen, mellom fv. 1529 (Øvre Rælingsveg) og Løvenstad. Gs-veien ble ferdigstilt i 

desember 2020 og er en viktig og trafikksikker ferdselslinje for befolkningen 13.  

 

Figur 18: Ny gs-vei i Strømsdalen/Løvenstad (rød strek). Kilde: kommunekart.com 

Barrierer i kommunen kan i store trekk knyttes til de nord-sørgående strukturene: 

› Landskapsform: det er omtrent 120 meter høydeforskjell mellom grensen til marka 

og ned til bebyggelsen ved Nitelva/Øyeren. For de som går og sykler kan denne 

høydeforskjellen være en barriere. 

› Fv. 120 (Nedre Rælingsveg) går midt gjennom den bebygde sonen, og ligger på 

kotehøyde midt mellom Øyeren og marka. Veien er relativt trafikkert og utgjør en 

barriere mot Østmarka for de som bor øst for veien og en barriere mot 

Nitelva/Øyeren for de som bor vest for veien.  

 
13 Ny gang- og sykkelveg Strømsdalen - Rælingen kommune (ralingen.kommune.no) 

Blystadlia 

Lillestrøm 

https://www.ralingen.kommune.no/ny-gang-og-sykkelveg-stroemsdalen.6323207-282834.html
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Figur 19: Stier og løyper i Rælingen; skiløyper, merkede stier, turveier, og stier som muligens skal 

utvikles. Nedre Rælingsveg fremstår som en barriere for myke trafikanter. 
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4.1.9 Trafikksikkerhet  

Hovedvekten av trafikkulykkene i Rælingen kommune har ifølge Statens Vegvesen14 

funnet sted i rundkjøringen ved rv. 159, og langs nordre deler av fv. 120 (Nedre 

Rælingsveg). Langs hovedveinettet har de fleste bil- og MC ulykkene funnet sted, mens 

det i boligveier har vært både bil- og MC ulykker og fotgjenger- og sykkelulykker.  

Strekningen fra nordre del av fv. 120 (Nedre Rælingsveg) ved rundkjøring mot rv. 159 og 

strekningen sør for Fjerdingbykrysset er definert som ulykkesstrekninger. En 

ulykkesstrekning er en veistrekning med minimum 10 politirapporterte 

personskadeulykker i løpet av 5 år innenfor en strekning på 1 km (Statens vegvesen, 

2014). For strekningen sør for Fjerdingbykrysset er det registrert 5 ulykker, med 5 lettere 

skadde personer. Fire av disse ulykkene var MC ulykker, mens én av dem var en 

bilulykke. Strekningen langs nordre del av fv. 120 (Nedre Rælingsveg) ved rundkjøring 

mot rv. 159 har 12 registrerte ulykker fra 2009-2013, med 2 drepte og 16 lettere skadde 

personer.   

Strekningen langs nordre del av fv. 120 (Nedre Rælingsveg) frem til og med 

rundkjøringen mot rv. 159 peker seg ut som et utfordrende strekke med flere 

trafikkulykker, hvor de alvorligste skadegradene som nevnt var drepte. I boligveiene er 

det generelt registrert få trafikkulykker. Dette til tross for at de fleste av disse gatene 

mangler egen infrastruktur for myke trafikanter. 

  

Figur 20: Registrerte trafikkulykker nord i kommunen. Rød prikk markerer område og antall ulykker. 

Rød og blå strek markerer registrerte ulykkesstrekninger. Kilde: vegkart.atlas.vegvesen.no. 

 
14 Vegkart (vegvesen.no) 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@279484,6651412,13/hva:~(~(id~716)~(id~717)~(id~880)~(id~570))/valgt:882585221:880
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Adkomst til bussholdeplasser 

Ved de to bussholdeplassene Borgen og Linjeveien langs fv. 120 (Nedre Rælingsveg), som 

er vist på bildene under, er det ikke gangfelt mellom gang- og sykkelvei på den ene siden 

av veien og bussholdeplassen på den andre siden. Grunnen til dette er ifølge Statens 

vegvesens Håndbok 270 Kryssingssteder for gående at det ikke er anbefalt med gangfelt 

der fartsgrensen er over 60 km/t. Det anbefales kryssing med signalanlegg eller 

overgang/undergang (Statens vegvesen, 2017).  

 

Figur 21: Linjevegen bussholdeplass ved krysset mellom Nedre Rælingsveg og Linjevegen. Her er 

gangfelt fjernet på grunn av trafikksikkerhetshensyn (ref. SVV håndbok 270). Foto: Google maps. 

 

 

Figur 22: Borgen bussholdeplass langs Nedre Rælingsveg. Her er gangfelt fjernet på grunn av 

trafikksikkerhetshensyn (ref. SVV håndbok 270). Foto: Google maps. 
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4.1.10 Skoler og skoleveier  

Rælingen kommune har i dag seks barneskoler, to ungdomsskoler og en videregående 

skole, fordelt på seks skolekretser. 7 av skolene ligger nord for Fjerdingbykrysset; 3 

skoler ved Fjerdingby, 1 skole ved Rud, 2 skoler ved Løvenstad og 1 skole i Blystadlia. 

Kun 2 skoler ligger sør for Fjerdingby; 1 skole ved Smestad og 1 skole ved Nordby. 

Mange boligveier brukes i dag som skoleveier. 

 

Figur 23: Skoler og skolekretser i kommunen. Skolekretser markert med svart stiplet strek. Nordeca 

Insight/SSB. 

Som det fremkommer av oversiktskartet så sammenfaller eksisterende gs-veinett godt 

med lokaliseringen av skolene. Dette gir gode forutsetninger for å sykle for de relativt få som 

sykler langt, og de med el-sykkel, samt at det gir trygge skoleveier. Likevel er det 

utfordringer knyttet til biltrafikk rundt skolene. 
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Det er en kjent utfordring ved skolene i kommunen at det er mye biltrafikk i et veldig 

begrenset tidsrom ved henting/levering. På de mest hektiske tidspunktene blir det ofte 

trangt om plassen mellom biler, fotgjengere, syklister, busser, taxi osv., noe som igjen 

påvirker trafikksikkerheten for myke trafikanter.  

Barnetråkk 

Det ble i 2016 gjennomført en barnetråkkregistrering for 6.-7.trinn ved Fjerdingby skole. 

Denne gir blant annet en indikasjon på hvilke skoleveier barna bruker og hvordan de 

opplever disse. Registreringen viser at de fleste målpunktene for barna ligger ved skolen 

og idrettsanlegget ved Marikollen ungdomsskole (Rælingen kommune, 2018). Gangveiene 

fra Bjørnholthagan og i ravinen fra fv. 120 (Nedre Rælingsveg) ble mye brukt i 2016. I 

senere tid er gangveien i ravinen flyttet noe lenger sør, og gangveien fra Bjørnholthagan 

er fjernet. I foreliggende planer for Fjerdingby er det derimot tilrettelagt for etablering av 

forbindelser i området. Med hensyn til hvor mye de ble brukt i 2016 er det viktig at 

gangforbindelsene ivaretas.  

 

Figur 24: Barnetråkkregistrering ved Fjerdingby skole. Hentet fra planbeskrivelsen til 

områderegulering for Fjerdingby.   
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4.1.11 Flaskehalser for kollektiv og bil 

Trafikkmengden på fylkesvei 120 har økt de siste årene i takt med boligutviklingen både i 

Rælingen og deler av Enebakk. Det er sannsynlighet for at trafikken også vil øke i takt 

med fremtidig boligutvikling. Det er i dag spesielt store trafikkutfordringer nord i 

kommunen inn mot rundkjøringen ved utløpet til Rælingstunnelen inn mot Lillestrøm.  

På grunn av utfordringer med kø og trafikkorker for bil i dette området får også 

kollektivtrafikken redusert fremkommelighet. Viken fylkeskommune jobber spesielt med 

mulige tiltak for økt kollektivbruk og samkjøring, herunder arbeid med et mulig 

kollektivfelt på deler av fv. 120 (Nedre Rælingsveg) mot Lillestrøm. Viken fylkeskommune 

har startet planlegging av detaljreguleringsprosess for en kort strekning på ca. 275 meter 

med kollektivfelt inn mot rundkjøringen i retning Lillestrøm. Tiltaket vurderes blant annet 

for å kunne øke konkurransekraften for kollektivtrafikk i forhold til bil, ved at bussene 

ikke rammes av eventuell bilkø (Rælingen kommune, 2015).   

Figurene nedenfor viser trafikksituasjonen mellom Fjerdingbykrysset og rundkjøringen i 

krysset mellom fv. 120 (Nedre Rælingsveg) og rv. 159 nord i kommunen (kl.08, 12, 16 

og 20). Som det kommer frem av figurene er kø-problematikken i og rundt rundkjøringen 

spesielt stor i rushtiden på morgenen og ettermiddagen, mens det ellers på dagtid er lite 

trafikk her. På kvelden er det derimot fv. 1529 (Øvre Rælingsveg) som har økt 

trafikkmengde, og det kan oppstå noe kø, særlig mellom Rud skole og Fjerdingbykrysset.  

Bussene som går gjennom kommunen forsinkes i dag på flere strekninger, både på 

morgenen og ettermiddagen (Viken fylkeskommune, 2019). Dette gjelder særlig inn mot 

Lillestrøm, langs fv. 120 (Nedre Rælingsveg) mot krysset på rv. 159. Pågående vekst i 

biltrafikken på 1-1,5 % per år forventes å øke forsinkelsene i årene fremover.  
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Figur 25: Veistrekningene som er mest utsatt for køproblemer, langs hele eller deler av strekningene, 

særlig i rushtid på morgen og ettermiddag. Rødt viser de mest trafikkerte strekningene, mens 

oransje viser strekninger med noe mindre køproblematikk.  
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4.1.12 Universell utforming 

Ved alle nyanlegg og utbygginger følges Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift, hvor 

hensynet til universell utforming er lovfestet og ivaretatt.  

Følgende formulering er nedfelt i plan- og bygningslovens formålsparagraf av 2008: 

”Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 

enkelte byggetiltak”. I loven er det stilt krav om at byggverk for publikum, 

arbeidsbygning og uteområder for allmenheten skal være universelt utformet. Forskrift 

om tekniske krav til byggverk (Teknisk forskrift) fastsetter grensen for det minimum av 

egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Teknisk forskrift angir 

hvordan universell utforming skal ivaretas for en del typer byggverk. Der ytelsene ikke er 

angitt i teknisk forskrift, skal imøtekommelse av forskriftens funksjonskrav bekreftes ved 

at byggverk prosjekteres i samsvar med ytelser verifisert gjennom analyse. Analysen skal 

vise at forskriftens funksjonskrav er oppfylt. 

Statens vegvesens håndbøker, herunder N100 Veg- og gateutforming og V129 Universell 

utforming av veger og gater beskriver hvordan universell utforming skal ivaretas i 

forbindelse med bygging av veier, gater, fortau etc. 

Eldre anlegg 

Når det gjelder byggverk og anlegg som er oppført før disse lovene, forskriftene og 

normene trådte i kraft er det varierende standard på den universelle utformingen, særlig 

der landskapet ikke legger naturlig til rette for det. De fleste veier og gater i Rælingen er 

anlagt før fokuset på universell utforming ble et lovkrav. Store deler av det tettest 

bebygde området i Rælingen ligger i et landskap med bratt terreng. Terrenget er bratt, og 

det er mange steder krevende å sørge for at ferdselsanleggene ikke blir for bratte i 

forhold til kravene. 
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4.2 Oppsummering av mobilitetsregnskap - utfordringsbilde 

Rælingen kommune har økt i befolkning med omtrent 2500 innbyggere de siste 10 årene, 

og har i dag 18 730 innbyggere. Befolkningsveksten i kommunen og regionen forventes å 

øke ytterligere i årene som kommer, og vil legge stadig mer press på transportsystemet. 

Areal- og befolkningsutviklingen fører til økt etterspørsel etter transport. Frem mot 2033 

er det planlagt for utbygging av over 3200 nye boliger, noe som kan gi ytterligere økt 

press på veiene. Også antall arbeidsreiser forventes å øke, da Rælingen er en del av det 

større arbeidsplassmarkedet i Oslo og omegn. I kommunen arbeider ca. 70-80 % av 

yrkesaktive utenfor egen kommune, noe som bidrar til et stort reisebehov i rushtidene. 

Dette fører til mye kø på deler av veinettet og store forsinkelser for kollektivtransporten.  

En høy andel av reisene i kommunen gjøres i dag med privatbil, også for de korte reisene. 

Bilandelen i kommunen er altså høy, mens andelen gående og særlig syklende er lav. 

Dette til tross for at gang- og sykkelveinettet, samt kollektivtilbudet, er godt tilrettelagt. 

Det er allerede etablert et sammenhengende gang- og sykkelveinett langs hovedveiene. 

Den lave gang- og sykkelandelen kan skyldes faktorer som spredt bebyggelse, lange 

avstander og bratt terreng. Lange avstander fra sør til nord i kommunen, samt lett 

tilgjengelig og gratis parkering på alle offentlige parkeringsplasser og flere arbeidsplasser, 

gjør bilen til et attraktivt reisemiddel.  

Kollektivtilbudet for reiser til knutepunkter i Lillestrøm, Strømmen og A-hus er i dag 

konkurransedyktig med bil, særlig i rushtiden. Det er derimot ikke like godt kollektivtilbud 

for reiser på tvers internt i kommunen, for eksempel til sentrale utfartspunkter til marka. 

Kollektivtrafikken er i liten grad prioritert i veibanen og står i samme kø som biltrafikken. 

En viktig problemstilling blir derfor å sikre befolkningen god mobilitet og gode 

transportmuligheter, samtidig som nullvekstmålet for personbiltrafikk blir ivaretatt. Dette 

blant annet gjennom å styrke konkurransekraften for kollektivtrafikk, gående og syklende   

Hovedveinettet i Rælingen består av tofelts veier. I rushtiden er veinettet sterkt belastet. 

Noe av dette skyldes køer og forsinkelse på rv. 159, som fører til økt belastning på det 

øvrige veinettet. Dette gir utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Det er derimot planer om å bedre fremkommeligheten for buss på den mest kø-utsatte 

strekningen langs fv.120 (Nedre Rælingsveg).  

For å gi et helhetlig bilde av mobiliteten og dagens reisetrender i kommunen 

oppsummeres og sammenstilles fakta fra kartleggingen i tabellen under.   
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Tabell 4: Sammenstilling av nøkkeltall og fakta for mobiliteten på Nedre Romerike og i Rælingen. 

Bilandel 

(Nedre Romerike) 

› 54 % (bilfører)  

› 10 % (bilpassasjer) 

Kollektivandel (buss) 

(Nedre Romerike) 

14 % 

Sykkelandel  

(Nedre Romerike) 

2 % 

Andel gange  

(Nedre Romerike) 

17 % 

Parkering › Avgiftsfri parkering på offentlige parkeringsplasser  

› 82 % har tilgang til gratis parkering på arbeidsplass 

(Nedre Romerike) 

Målpunkter Fjerdingby (service- og administrasjon), Sandbekken, 

Marikollen idrettsanlegg, Myrdammen, Hektneråsen, 

Øyeren/Torva, skoler og helseinstitusjoner  

Pendling 70-80 % pendler ut av kommunen til jobb 

Reisemønster  

(Nedre Romerike) 

› 24 % av alle reiser er arbeidsreiser  

› 26 % av alle reiser er ifm. handel og service  

› 19 % av alle reisene går til lokale fritidsaktiviteter  

› 5 % av alle reiser er til og fra skole  

› 3 % av alle reiser skjer ifm. tjenester   

Gjennomsnittslengde 

per reise  

(Nedre Romerike) 

28,7 km 
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5 Analyse 

For å kunne tilrettelegge for et godt og attraktivt tilbud innen mobilitet er det nødvendig å 

identifisere mangler og områder for forbedring sammenlignet med dagens situasjon. I det 

etterfølgende vil det presenteres en analyse av mobiliteten i kommunen. Denne vil peke 

på begrensninger, utfordringer og sentrale problemstillinger i dagens mobilitetssystem. 

Analysen tar utgangspunkt i temaene som ble presentert i kartleggingen av dagens 

situasjon, samt at den vil ta for seg tilgjengelighet og tilbud av ladeplasser, sykkelhotell 

og sykkelparkering. Målet med analysen er å identifisere innsatsområder for tiltak som 

kan bidra til å løse trafikkutfordringene og øke andelen reiser med kollektiv, sykkel og 

gange.  

5.1 Mobilitetsutfordringer 

Som oppsummeringen fra kartleggingen av dagens situasjon viser har Rælingen 

kommune i dag et godt kollektivtilbud og et gjennomgående gang- og sykkelveinett langs 

hovedveiene. Samtidig har kommunen utfordringer med en stadig økende biltrafikk samt 

trengsel og kø-problematikk langs hovedveiene og sentrale kryss/rundkjøringer nord i 

kommunen. Dette er utfordringer som begrenser mobiliteten både i dag og videre i 

fremtiden, og som øker forurensning og CO₂-utslipp.  

5.1.1 Forhold mellom bil og kollektiv 

Biltrafikken har generelt vært stigende i Rælingen de siste årene, som i mange andre 

mellomstore kommuner i Norge. Dette medfører stadig større utfordringer knyttet til kø 

og trengsel i sentrale områder. Frem mot 2030 er det sannsynlig at trafikken fortsetter å 

øke ytterligere i kommunen som følge av befolkningsveksten. Dersom det ikke 

gjennomføres tiltak for å redusere trafikken vil disse utfordringene bli større, og 

ivaretakelse av god framkommelighet, trafikksikkerhet og mobilitet i kommunen kan bli 

utfordrende.  

Kartlegging av trafikkmengden på veinettet i kommunen viser at det i hovedsak er 

hovedveiene som er overbelastet, og hvor kø-problematikken utspiller seg. fv. 1529 

(Øvre Rælingsveg) og nordre deler av fv. 120 (Nedre Rælingsveg) i tilknytning til 

rundkjøringen inn på rv. 159, samt Fjerdingbykrysset, er veistrekninger og kryss som 

peker seg ut. Frem mot 2025 er det på fv.120 (Nedre Rælingsveg) forventet en økning i 

trafikkmengde fra Fjerdingbykrysset og nordover. På fv. 1529 (Øvre Rælingsveg) er det 

også ventet økt trafikkmengde (Rælingen kommune, 2020).  

Økningen i trafikkmengde henger sammen med blant annet boligutbygging og en stor 

andel pendling ut av kommunen.  Dette gjelder særlig i rushtiden på morgenen og 

ettermiddagen, noe som tyder på at arbeidsreiser bidrar til en stor del av 

trafikkutfordringene. Dette får konsekvenser for kollektivtrafikken, som forsinkes av 

biltrafikken og bidrar til økt reisetid til Lillestrøm. Det pågår nå et prosjekt hvor det ses på 

muligheter for etablering av kollektivfelt langs nordre del av fv. 120 (Nedre Rælingsveg), 

som vil bedre forholdene for bussene. Det er utarbeidet et forprosjekt for kollektivtiltak 
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langs fylkesveien, hvor kollektivfelt ble anbefalt for å gi bussen er fortrinn i trafikken 

(Ellen Coats/Viken fylkeskommune, 2020).  

Samtidig med at trafikken øker vil det også bli et større press på parkeringsplassene i 

sentrale områder, som ved Fjerdingby. Økt etterspørsel etter parkering fører til at det kan 

oppstå en økning i biler som leter etter parkeringsplass. Dette kan igjen gå utover de 

mindre veiene i kommunen. Det blir derfor viktig å redusere behovet for parkering 

gjennom tilrettelegging for mer kollektiv og sykling, samt vurdere innføring av 

parkeringsrestriksjoner.  

Tilrettelegging og mulighet for mobilitet 

Årsaken til kø- og trengselsutfordringene henger sammen med reisemiddelfordelingen i 

regionen. Det er en høy andel som kjører bil eller er bilpassasjer (72 %) på daglige reiser 

på Nedre Romerike, mens sykkelandelen er veldig lav (2 %). Kollektivandelen er også 

ganske lav (14 %), til tross for at kollektivtilbudet er vurdert å være godt tilrettelagt.  

 

 

Figur 26: Reisemiddelfordeling for reiser til bosatte i ulike områder. Rælingen er en del av «Resten av 

nedre Romerike». Kilde: Prosam (2021). 
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For å øke andelen som sykler, 

går og reiser kollektivt bør man 

ta utgangspunkt i de reisene 

hvor dette er realistisk. Da er 

det viktig å ta utgangspunkt i 

målpunktene i kommunen. 

Kommunen dekker et stort 

areal med spredte målpunkter, 

som blant annet Fjerdingby 

sentrum, Marikollen 

idrettsanlegg, Sandbekken, 

Årnestangen, Øyeren, og 

marka med destinasjonene 

Myrdammen, Åmotdammen, 

Hektneråsen med mer.  I tillegg 

ligger det noen målpunkter 

også utenfor kommunen, 

herunder Lillestrøm sentrum- 

og stasjon, Strømmen 

Storsenter og Lørenskog. Dette 

er en utfordring for 

kollektivtilbudet, som skal 

dekke hele kommunen og 

imøtekomme mange ulike 

reiseformål og destinasjoner. 

Dagens kollektivtilbud er 

hovedsakelig rettet mot 

hovedveinettet, og gir god 

dekning i nord-sørgående 

retning. For reiser på tvers av 

kommunen gir derimot ikke 

kollektivtilbudet like god 

dekning, noe som kan være 

med å bidra til den høye 

bilandelen. 

Skal bruken av sykkel og gange, og særlig kollektiv øke, må tilbudet oppleves som 

konkurransedyktig med bilen. Det krever blant annet høy frekvens, stoppesteder og 

fasiliteter nær destinasjonen, og en reisetid som ikke er mye lenger enn med bil. Noen 

avgjørende svakheter ved kollektivtrafikken, og en viktig faktor for å gjøre den 

konkurransedyktig med bilen, er effektivitet, komfort og transportmiddel til og fra 

trafikknutepunktene og målpunktene. Dette avspeiles tydelig der destinasjonen for reisen 

ikke er tett på holdeplassen for kollektivtrafikken. Bussholdeplassene er i liten grad koblet 

opp til andre mobilitetsløsninger, herunder ulike former for mikromobilitet, som kan frakte 

reisende mellom holdeplass og destinasjon og målpunkt. Dette kan være en medvirkende 

årsak til at bilen er det foretrukne reisemidlet.  

Figur 27:  Konseptskisse som illustrerer at kollektivtilbudet går 

nord – sør, mens behovet også går øst – vest. Målpunkter 

markert med gul prikk.  
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Fasiliteter - mobilitetshub 

Kommunen har i dag ingen ordninger for hverken bysykler, el-sparkesykler eller 

bildelingsordninger. Det betyr at dersom reisende skal benytte seg av sykkel så må de 

skaffe seg en egen sykkel, noe som av ulike årsaker ikke nødvendigvis er mulig eller 

attraktivt for alle. Menneskers bevegelse i byen er avhengig av et sett ulike faktorer, noen 

overordnede, strukturelle, byplanmessige, noen kulturelle og andre individuelle. Det er en 

kompleks oppgave å skulle forutse menneskelig handling. Visjoner for arealutviklingen og 

tilrettelegging er sentralt for påvirkning av transportmiddelvalg. Ønskes flere syklende, 

må transportsystemet dimensjoneres og tilrettelegges for det. Dette kan gjøre det mer 

eller mindre fordelaktig å benytte noen transportmidler fremfor andre. Å tilrettelegge for 

fasiliteter med lett tilgjengelig mikromobilitet kan bedre framkommelighet i kommunen og 

rette fokus på miljøvennlig mobilitet.  

En mobilitetshub eller et mobilitetspunkt er et sted hvor transportmidler som kan deles av 

alle gjøres tilgjengelig for allmennheten. Dette gjør det mulig for brukerne å velge det 

beste transportmiddelet etter sine behov og redusere behovet for egen bil. Det har den 

siste tiden vært satset på såkalte mobilitetshubs i en del norske kommuner, med formål å 

legge bedre til rette for gange, sykkel, mikromobilitet og kollektiv. Et eksempel et blant 

annet Filipstad mobilitetshub i Oslo. Dette er et toårig pilotprosjekt som tilbyr 

miljøvennlige transportmuligheter (elsykler, elbiler og el-sparkesykler) med mål om å 

lære mer om fremtidens behov innen mobilitet15. En mobilitetshub plassers gjerne i 

nærhet til en mye brukt holdeplass og tilbyr utleie av sykler og sparkesykler, 

sykkelparkering under tak, utstyr til sykkelvedlikehold, lading og lignende. Det foreligger 

lite dokumentasjon på hvorvidt dette gir en målbar effekt, men kan likevel være en del av 

svaret på utfordringen beskrevet ovenfor.  

5.1.2 Gående og syklende  

 

Det er godt tilrettelagt infrastruktur for gående og syklende langs hovedveinettet i 

Rælingen. Likevel er gang- og sykkelandelene lave, noe som blant annet kan skyldes 

tidvis lange reiseavstander i kommunen. Foruten hovedveinettet er det derimot mindre 

tilrettelagt for gående og syklende ellers i kommunen, særlig langs tverrforbindelser på 

tvers mellom Øyeren og marka. Gående og syklende må ofte ferdes i blandet trafikk, 

samt at det er få separate anlegg for syklende. Mangel på separat tilrettelegging for 

gående og syklende kan påvirke attraktiviteten for å gå og sykle. Trygghet og 

fremkommelighet er to faktorer som i stor grad påvirker gang- og sykkelandelen16. 

Separat tilrettelegging, også gjennom forbedring eller etablering av snarveier og 

forbindelser, kan bidra til økt trafikksikkerhet og økt trygghet i en rekke gater i Rælingen. 

Dette vil også kunne redusere reisetiden for disse trafikantene, og dermed gjøre gange og 

sykkel mer konkurransedyktig med bilen som transportmiddelvalg. Dette gjelder særlig 

på kortere reiser, blant annet til og fra skoler. Der tilretteleggingen for myke trafikanter 

 
15 Ny unik mobilitetspunkt testas i Oslo - IUS innovation 
16 mal rapporter (toi.no) 

https://www.iusinnovation.se/2019/08/26/ny-unik-mobilitetspunkt-testas-i-oslo/
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=41832
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er god i dag, som for eksempel til skolene, er det trolig biltrafikken som er den største 

barrieren. Her vil derfor tiltak rettet mot å begrense bilbruk være aktuelt.  

Gange og sykkel er overordnet de mest miljøvennlige måtene å reise på, samtidig som 

det bidrar til fysisk helse og imøtekommelse av et transportbehov. Det er få som sykler 

på strekninger over 4–5 km, særlig i vinterhalvåret 17. Rekkevidden på sykkel kan derimot 

økes med el-sykkel. Spesielt for nordre del av kommunen (nord for Fjerdingbykrysset) er 

i dag flere daglige reiser og reiser til og fra knutepunkter og lignende innen 

sykkelavstand. På mellomlange strekninger, på tvers av kollektivlinjene eller til og fra 

bussholdeplasser, kan det være lettere å øke gange- og sykkelandelen enn 

kollektivandelen, som i dag kun går i nord-sørgående retning.  

 

Figur 28: Oversikt over forbindelseslinjer  i kommunen, med avstander målt fra Fjerdingbykrysset. 

Grønne piler markerer mulige manglende forbindelser på et overordnet og konseptuelt nivå. Rød 

stiplet strek markerer barrierer i kommunen.  

 
17 7020-TOI_faktaark_sykkelreiser-7k.pdf 

https://www.toi.no/getfile.php/1340010-1427184549/mmarkiv/Bilder/7020-TOI_faktaark_sykkelreiser-7k.pdf
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På lengre reiser er det viktig å få flere 

over på kollektivsystemet, og der kan 

sykkel og gange spille en viktig rolle 

som transportmiddel mellom 

busstjenesten og bolig. Dette vil i 

tillegg kreve et tilbud av god og trygg 

sykkelparkering, helst i tilknytning til 

holdeplassene, i le for vær og vind. 

Sør i kommunen er avstandene noe 

lengre mellom ulike tilbud og 

funksjoner. Fra Fjellstad, helt sør i 

kommunen, er det 8,9 km å sykle til 

Fjerdingby, noe som tar opp mot 45 

minutter og som ofte er for langt å 

sykle på hverdagslige reiser (figur 

29). Det er med andre ord ikke 

attraktivt å sykle mellom alle 

målpunktene i kommunen. Det er 

likevel potensiale til å få flere til å gå 

og sykle på kortere reiser som i 

forbindelse med reiser til og fra 

skolene. 

 

 

 

 

 

 

 

Skoler 

Det er i dag en del utfordringer knyttet til levering og henting ved de fleste skolene i 

kommunen (Rælingen kommune, 2020). Særlig problematisk er det at drop-off plassene 

ved skolene ofte er fulle når barn skal leveres og hentes. Disse utfordringene vil bli større 

i takt med at kommunen og befolkningen vokser, og vil legge økt press på eksisterende 

forbindelseslinjer og infrastruktur, og kvaliteten på den. I Nasjonal Transportplan er det 

et mål at 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skole18. Dette er et ambisiøst 

mål i forhold til sykkelandelen i Rælingen i dag. Nord i kommunen er tettheten høy nok til 

 
18 Meld. St. 33 (2016–2017) (regjeringen.no) 

Figur 29: Sykkeldistanse- og rute mellom Fjellstad og 

Fjerdingby. 4,4 km av strekningen går langs gs-vei. 

Kilde: Statens vegvesens sykkelplanlegger 

(sykkelveg.no) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/no/pdfs/stm201620170033000dddpdfs.pdf
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at flere bor innenfor det som kan oppfattes som rimelig gangavstand til skolene. Sør for 

Fjerdingby er det relativt store avstander og lavere tetthet, og færre som bor innen 

gangavstand til skoler og målpunkter. Ettersom Rælingen har stedvis store 

høydeforskjeller, vil det fort ta lang tid å sykle eller gå sammenlignet med å bli kjørt til 

skolen.  

I de etterfølgende figurene er tilgjengelighet til samtlige av kommunens skoler til fots 

analysert gjennom enkle GIS-analyser. Analysen tar utgangspunkt i alle gangbare 

traseer, det vil si at det forutsettes at det er mulig å gå på alle veier der det er tillatt å 

ferdes for gående, inkludert eksisterende snarveier. Analysene viser at det overordnet er 

noe begrenset hvor langt man kommer til fots fra skolene på 15 minutter. Det vil si at det 

er en liten andel som kan gå til skolen på 15 minutter. Dette avhenger selvfølgelig av 

hvor elevene bor i forhold til skolen. Unntakene er Smestad, Rud og delvis Løvenstad 

skoler, som dekker lengre distanser og omfavner flere boligområder innen 15 minutter 

gangtid.  

Videre er drop-off plassene ved hver enkelt skole lokalisert og markert på illustrasjonene. 

De fleste drop-off plassene for bil ligger svært tett på skolene. Dette kan bidra til at det 

blir mye biltrafikk ved skolene, som gjør trafikksituasjonen mer uoversiktlig, noe som går 

ut over trafikksikkerheten. Det vil derfor være viktig å gjøre tiltak for å bedre 

trafikksikkerheten ved skolene slik at det blir mer attraktivt å gå eller sykle for barna.  

Dette viser at potensialet for å redusere biltrafikken til og fra skolene kan ligge mest i økt 

fokus og tilrettelegging for trygge sykkelveier, hvor flatedekningen er større enn ved 

gange. Samtidig kan også bedre tilrettelegging for gange bidra positivt til å få flere til å 

gå, for eksempel gjennom separat tilrettelegging for gående og syklende. Det bør blant 

annet vurderes mulige snarveier og egne veier for myke trafikanter der det ikke er 

bilveier, som forbinder skolene med hovedstrukturene i veinettet. Dette kan øke 

sikkerheten samt bidra til å redusere reisetiden for gange og sykkel.  
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Figur 30: Illustrasjonen viser områder som er henholdsvis innenfor 5, 10 og 15 minutters 

gangavstand til Løvenstad skole. Skolen markert med rødt. Drop-off markert med svart.  

500 m 

1 km 
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Figur 31: Illustrasjonen viser områder som er henholdsvis innenfor 5, 10 og 15 minutters 

gangavstand til Sandbekken skole. Skolen markert med rødt. Drop-off markert med svart.  
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Figur 32: Illustrasjonen viser områder som er henholdsvis innenfor 5, 10 og 15 minutters 

gangavstand til Blystadlia skole. Skolen markert med rødt. Drop-off markert med svart.  
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Figur 33: Illustrasjonen viser områder som er henholdsvis innenfor 5, 10 og 15 minutters 

gangavstand til Marikollen ungdomsskole. Skolen markert med rødt. Drop-off markert med svart.  
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Figur 34: Illustrasjonen viser områder som er henholdsvis innenfor 5, 10 og 15 minutters 

gangavstand til Nordby skole. Skolen markert med rødt. Drop-off markert med svart. 
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Figur 35: Illustrasjonen viser områder som er henholdsvis innenfor 5, 10 og 15 minutters 

gangavstand til Smestad skole. Skolen markert med rødt. Drop-off markert med svart.  
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Figur 36: Illustrasjonen viser områder som er henholdsvis innenfor 5, 10 og 15 minutters 

gangavstand til Fjerdingby skole. Skolen markert med rødt. Drop-off markert med svart. 
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Figur 37: Illustrasjonen viser områder som er henholdsvis innenfor 5, 10 og 15 minutters 

gangavstand til Rælingen vgs. Skolen markert med rødt. Drop-off markert med svart. 
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Figur 38: Illustrasjonen viser områder som er henholdsvis innenfor 5, 10 og 15 minutters 

gangavstand til Rud skole. Skolen markert med rødt. Drop-off markert med svart. 
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5.1.3 Rekreasjonsreiser og fritidsaktiviteter 

 

Rælingen kommune har et rikholdig tilbud når det gjelder idrett, friluftsliv og tilgang til 

naturområder. Disse lokasjonene er godt tilgjengelig med bil, og noe mindre tilgjengelig 

med gange, sykkel og kollektiv.  

 

Figur 39: Manglende eller dårlige forbindelser for myke trafikanter tilknyttet rekreasjonsområder. 
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Som en følge av at en relativt stor andel kjører til og fra fritidsaktiviteter og 

rekreasjonsturer oppstår det stort press på parkeringsplassene og utfartsparkeringene 

knyttet til disse områdene, som blant annet ved idrettsanlegget på Marikollen og ved 

Myrdammen. Dette kan blant annet henge sammen med at fritidsaktiviteter ofte 

innebærer bruk av en del utstyr og lignende, slik at det er praktisk å reise med bil. De 

som kommer på besøk, har korte ærender eller er tilskuer er trolig mer villig til å reise 

kollektivt. Samtidig er det i dag lett å velge bilen på grunn av god tilgjengelighet på 

parkeringsplasser uten avgifter, lange avstander fra bussholdeplasser og lange 

sykkelavstander.   

Tabell 5: Avstander mellom målpunkter og bussholdeplasser i Rælingen. 

Utfartspunkt Avstand til 

nærmeste 

bussholdeplass 

Navn på 

nærmeste 

bussholdeplass 

Antall 

avganger i 

timen på 

lørdager 

Marikollen 

utfartsparkering 

500 m Marikollen skole 4 

Myrdammen 

utfartsparkering 

700 m Skjønberg 2 

Smestad 

utfartsparkering 

(Hektneråsen) 

650 m Enerhagan 2 

Løvenstad 

fotballklubb 

(Sandbekken) 

220 m Sandbekkhallen 7 

Grenvika 

båtforening 

(Øyeren, Torva) 

400 m Orderud 2 

Årnestangen  1,2 km Årnesvegen 2 

 

Videre er også Myrdammen et utsatt område for press på parkering, spesielt på 

sommeren. Her er det i dag mulig å kjøre hele veien, mens bussen stopper et stykke 

unna slik at reisende må gå det siste stykket. Åmotdammen er et alternativ til 

Myrdammen, hvor Sandbekkhallen er nærmeste bussholdeplass. Det er omtrent 1 km å 

gå fra bussholdeplassen, mens det er omtrent 850 meter å gå fra parkeringsplassen. Her 

er det med andre ord liten forskjell på gåavstand dersom du kjører bil eller reiser 

kollektivt, og dermed potensiale for å få flere til å ta bussen. I tillegg kan 

Fjerdingbydammen bli et aktuelt badeområde i fremtiden. 
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Figur 40: Myrdammen. Parkering for bil markert rødt. Bussholdeplass markert gult. Kilde basiskart: 

kommunekart.com.  

 

 

Figur 41: Årnestangen. Parkering for bil markert rødt. Bussholdeplass markert gult.  Kilde basiskart: 

kommunekart.com.  
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Figur 42: Adkomst til Åmotdammen. Parkering for bil markert rødt. Bussholdeplass markert gult.  

Kilde basiskart: kommunekart.com.  

 

 

Figur 43: Adkomst til Torva er godt tilrettelagt med gs-vei. Parkering for bil markert rødt. 

Bussholdeplass markert gult. Kilde basiskart: kommunekart.com  
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Figur 44: Adkomst til Marikollen idrettsanlegg og utfartsparkering. Parkering for bil markert rødt. 

Bussholdeplass markert gult. Kilde basiskart: kommunekart.com 

 

 

Figur 45: Adkomst til Sandbekken skole og idrettsanlegg. Parkering for bil markert rødt. 

Bussholdeplass markert gult. Kilde basiskart: kommunekart.com 
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5.2 Utvalgte innsatsområder 

Basert på foregående kapittel er det identifisert overordnede innsatsområder knyttet til 
mobiliteten i Rælingen kommune:  
 

5.2.1 Barn og unge  

 

Potensial Det ligger et potensial i å sette søkelys på bedre tilrettelegging av 

skoleveier og gang- og sykkelinfrastruktur til fritidsaktiviteter. Ved 

at barn og unge selv sykler og går til skolen og fritidsaktiviteter 

kan det etableres gode, langvarige vaner som gir ringvirkninger ut 

over akkurat reisen til/fra skolen/fritidsaktivitetene. Ved at barn og 

unge selv sykler og går til skolen og til fritidsaktiviteter kan det 

etableres gode, langvarige vaner som gir ringvirkninger ut over 

akkurat reisen til/fra skolen/fritidsaktivitetene. Nye trafikksikre 

snarveier til skolene kan potensielt medføre mindre kjøring for 

hente/bringing, dersom spesielt litt eldre barn kan gå/sykle til/fra 

skolen langs trafikksikre forbindelser.   

Mangler Det mangler et helhetlig nettverk av forbindelser for myke 

trafikanter i noen av skolekretsene. Det er også potensial for bedre 

gang- og sykkelveinett rundt Fjerdingby og nordlige del av 

kommunen, samt snarveier fra boligområder til skolene.  

Sentrale 

problemstillinger 

Foreldre har gjerne en rekke reiser i løpet av en hverdag, med 

henting, bringing og koordinering. Å kjøre/hente barn på skolen 

inngår gjerne i en større sammenheng av hverdagslige aktiviteter, 

som kan være vanskelig å endre uten å endre hele kjeden av 

aktiviteter.  

Tilrettelegging for drop-off rett utenfor skolen kan føre til mye 

biltrafikk ved skolene og redusere trafikksikkerheten, som igjen 

fører til at flere kjører barna til skolen. 

 

5.2.2 Kombinasjonsreiser  

 

Potensial Ved bedre tilrettelegging for at reisen fra A til B kan foregå med en 

kombinasjon av gange, sykkel, mikromobiltet (el-sparkesykler og 

lignende) og kollektiv kan kombinasjonsreiser bli et alternativ som 

i større grad konkurrerer med privatbilen. I rurale områder kan det 

også være aktuelt å kjøre bil eller sykle til bussholdeplassen.  
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Mangler Det mangler fotgjengeroverganger, sykkelveier og sykkelparkering 

inn mot holdeplasser i noen tilfeller. Det eksisterer ikke et utvidet 

tilbud innen utleie av sykler, el-sparkesykler ol. Det mangler 

overdekte parkeringsplasser for sykler ved en del holdeplasser.  

Sentrale 

problemstillinger 

Det er et begrenset datagrunnlag som underbygger at en satsning 

på kombinasjonsreiser vil gi en målbar effekt på 

reisemiddelfordelingen i Rælingen. Private leverandører som tilbyr 

utleie av bysykler og el-sparkesykler foretrekker normalt å 

etablere seg i områder med høyere tetthet enn det som gjelder i 

store deler av Rælingen. 

 

5.2.3 Prioritering av buss og sykkel 

 

Potensial Egne felt for buss inn mot kryss, busslommer og prioritering i 

lyskryss kan gjøre at kollektivreisen er like rask eller raskere enn 

bilreisen og gi bussen et konkurransefortrinn.  

Bedre kollektivdekning helt ut til utfartsområdene.  

Potensial for å øke andelen som går og sykler til korte fritidsreiser 

i nærmiljøet.  

Mangler Kollektivfelt er under planlegging langs fv. 120 (Nedre 

Rælingsveg). Det bør vurderes tiltak for å slippe bussen fram også 

andre steder, som for eksempel i Fjerdingby og langs fv. 1529 

(Øvre Rælingsveg). 

Det mangler et sammenhengende nettverk av fortau og 

sykkelstier langs interne veier som gjør at alle mellom 8 og 80 

syns det er trygt å gå og sykle langs veien og gatene.   

Sentrale 

problemstillinger 

Etablering av kollektivfelt kan være kostbart. Framtidig 

trafikkvekst vil påvirke behovet og nytten av eventuelle tiltak for 

å slippe bussen lengst fram i køen. 

Identifisering av hvilke målpunkter og traseer som skal 

prioriteres, samt nivået på tilretteleggingen kan være utfordrende 

å finne et entydig svar på. 
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6 Mobilitetsstrategi og tiltak 

6.1 Mobilitetsstrategi 

For å oppnå kommunens målsettinger om et mer klimavennlig transportsystem, og økt 
andel gående, syklende og kollektiv, er det nødvendig å prioritere tiltak som bygger opp 
under målene og imøtekommer de identifiserte utfordringene.  
 
I dette kapittelet vil det bli presentert tiltak rettet mot innsatsområdene som er 
identifisert i kapittel 5. Et mobilitetstiltak kan være et fysisk tiltak, men det kan også 

være kommunikasjons- og formidlingstiltak som fremmer en ønsket form for mobilitet. 
Noen av tiltakene kan være overlappende mellom flere av innsatsområdene.  

 
Mobilitetsstrategiens innsatsområder er kategorisert i tre grupper: 
  

#1 Barn og unge 

#2 Kombinasjonsreiser 

#3 Prioritering av buss og sykkel 

 
Tiltakene skal anses som en katalog, som kommunen kan velge fra. Den kan benyttes for 

å finne fram til tiltak som er gjennomførbare på gjeldende tidspunkt og som kan gjøre det 
enklere og mer attraktivt å reise miljøvennlig i Rælingen. Tiltak som bidrar til å dempe 

bilbruk er ansett som mest effektivt både med tanke på gjennomføring og kostnader.  
 
I tillegg til de tre innsatsområdene nevnt over anbefales det en høy prioritering av drift og 
vedlikehold. Velholdt infrastruktur for myke trafikanter spiller en svært viktig rolle for å 
ivareta god tilrettelegging for reisende med kollektivt, sykkel eller gange. Spesielt er 

dette avgjørende for å motivere befolkningen til å opprettholde gode reisevaner i 
vinterhalvåret. Drift og vedlikehold som et satsningsområde bør vektlegges i alle 
innsatsområdene. Drift og vedlikehold er ikke omtalt i kartlegging og analysen, men tas 
likevel med her fordi det er viktig i sammenheng med tiltakene. 
 
I tillegg anbefales det et fokus på kampanjer og holdningsarbeid. Dette kan også knyttes 

mot utvalgte målgrupper (barn/unge, arbeidsreiser el.) og være et viktig virkemiddel 
innenfor alle innsatsområdene. Fysiske tiltak gjør det praktisk mulig å endre atferd, 
men bør suppleres med holdningsrettede tiltak som gir oss lyst og motivasjon til å utnytte 

mulighetene godt. 
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Drift & vedlikehold + Kampanjer & holdningsarbeid

#1 BARN & UNGE

Skoleveier
Sykkel og gange til 

fritidsaktiviteter
Snarveier

#2 KOMBINASJONSREISER

Bysykler
Samkjøring
Mobiltetshub

Mikromobilitet
Innfartsparkering

Ladefasiliteter

#3 BUSS & SYKKEL

Kollektivfelt
Fasiliteter ved holdeplasser
Prioritering av buss i kryss

Sykkel og kollketiv til 
utfartsområder

Rekreative grønne ruter
Høy standard på 
sykkelnettverket

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 46: Figuren viser de tre innsatsområdene identifisert i analysen. Innen hvert innsatsområdene 

foreslås en rekke tiltak. Drift og vedlikehold, samt kampanjer og holdningsarbeid er viktige 

virkemidler innen alle tre innsatsområde.  

 

6.2 Tiltakskatalog 

I arbeidet med tiltakene er det lagt vekt på at behovet for trafikksikkerhet og trivsel 

ivaretas, særlig for de mest utsatte trafikantene; barn, ungdom og eldre. 

Målgrupper er beskrevet under hvert tiltak. Det handler om hvilken del av befolkningen 

tiltaket primært er rettet mot. Dette kan være pendlere, barn, pensjonister, 

næringsliv osv. 

For at de aktuelle tiltakene skal kunne gjennomføres er det mange aktører som må bidra. 

Hovedaktøren i alle tiltakene er Rælingen kommune. Det er imidlertid flere tiltak hvor 

kommunen er helt avhengig av bistand fra andre aktører. Dette gjelder spesielt på tiltak 

som omhandler kollektivtransport, hvor Ruter spiller en svært viktig rolle. På grunn av 

denne fordelingen av ansvar er det for hvert tiltak gjort en vurdering av hvem som må ta 

del i prosessen for at tiltaket skal kunne gjennomføres. 

Under hvert tiltak er det laget en grov handlingsplan oppdelt i faser på kort, mellomlang 

og lang sikt. Fasene kan være å opprette kontakt, gjøre utredninger, søke på tilskudd, 

invitere til medvirkning og likende aktiviteter helt frem til endelig gjennomføring. 
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#1 Barn og unge 

Barn og unge er viktig med tanke på mobilitet. Ved å skape gode trafikksikre løsninger 

som fremmer gange og sykling legger man tilrettelegge for mobilitetsvaner som barn og 

unge tar med seg videre i livet. Infrastruktur som oppleves som trygg, og godt tilrettelagt 

for barn og unge, vil høyst sannsynlig oppleves som gode løsninger for majoriteten av 

befolkningen.  

Hvis flere barn og unge sykler eller blir syklet av foreldre vil det redusere biltransport og 

kø-problematikk ved blant annet skoler, barnehager og idrettsarenaer i 

lokalmiljøet. Mindre biler øker trafikksikkerheten og er også positivt for folkehelsen. 

Mange barn synes det er gøy å sykle, samtidig som sykling fremmer følelsen av frihet. 

Innenfor innsatsområdet "barn og unge" foreslås følgende satsningsområder:  

#1.1. Skoleveier 
#1.2. Sykkel og gange til fritidsaktiviteter 

#1.3. Snarveier 

 

#1.1 Skoleveier 

Mange vil ikke tillate barna deres å gå eller sykle til skolen på grunn av mye biltrafikk og 

utrygg skolevei. Trygge ruter rundt skolene medvirker til å snu den negative trenden hvor 

flere kjører fordi det er utrygt, til at flere går og sykler.  

 

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt kontaktes forsøksskole, politi og trygg trafikk for å drøfte lokale 

muligheter. 

Fase 2: På mellomlang sikt gjennomføres fysiske tiltak og informasjons- og 

kampanjetiltak. 

Fase 3: På lang sikt foretas en evaluering av tiltak og utvidelse av tiltaket til andre 

skoler. 

Målgrupper 

Barn, unge og foreldre på skolene 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune 

Skoler 

Barn og foreldre  

FAU 

Viken fylkeskommune 

Trygg trafikk 

Politiet 

Fordeler 

Ved å redusere eller fjerne biltrafikk ved skolen, herunder kaotiske situasjoner i 

forbindelse med levering av barn, blir det tryggere å gå til skolen. Flere vil gå og sykle til 

og fra skolen, bli mer aktive og oppleve frihet ved å gå selv. På lengre sikt kan de 

opparbeide seg miljøvennlige transportvaner. 
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Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

Trygge ruter kan skapes ved bruk av et eller flere av følgende tiltak: 

› Bilfrie soner rundt skolene – "Hjertesoner".  

› Vurdere mulighet for å fjerne annen biltrafikk ved skolestart- og slutt på utvalgte 

veier frem mot skolene. 

› Etablere et nettverk av sykkel- og gangveier. Der det er mulig anbefales sykkelvei 

med fortau, som separerer gående og syklende.  

› Etablere/motivere til følgegrupper. 

› Informere om muligheter og endringer samt eventuelt gjennomføre en kampanje 

rettet mot barn og voksne. 

Hva gjøres allerede 

Det er gjennomført barnetråkk i deler av Rælingen og en forsøksordning med hjertesone. 

Videre pågår det en kartlegging av trafikksikkerheten langs skoleveiene i kommunen. 

Statens vegvesen har i 2014 utarbeidet Trygging av skoleveger i Akershus.  

 

#1.2 Sykkel og gange til fritidsaktiviteter 

Ved at barn og unge kan sykle og gå til fritidsaktiviteter som idrett, samt natur- og 

kulturaktiviteter kan antallet kjøreturer for henting og bringing reduseres. 

Fritidsaktiviteter ligger, særlig i nordre del av kommunen, ofte i kort avstand fra boligene. 

Økt andel barn og unge som selv kan transportere seg til og fra fritidsaktiviteter kan også 

gi økt mestrings- og selvstendighetsfølelse samtidig som man etablerer gode 

transportvaner. 

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt kartlegges utfordrende punkter på viktige strekninger mellom hjem 

og aktiviteter. 

Fase 2: På mellomlang sikt kan det opprettes dialog med aktører, samt lages en 

tiltaksplan og se det i sammenheng med øvrige relevante planer i kommunen. 

Fase 3: På lang sikt gjennomføres tiltakene. Spesifisering av tiltak bør utredes nærmere, 

gjerne i en egen utredning. 

Målgrupper 

Barn, unge, samt foreldre 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune 

Idrettslag, foreninger, kulturskole mm. 

Barn og foreldre 

Trygg trafikk 

https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/
https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/skolevegerakershus
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Viken fylkeskommune 

 

Fordeler 

Redusert andel som henter/bringer ved fritidsaktivitet kan forhindre kaotiske situasjoner 

ved drop-off. Det kan bli tryggere å gå eller sykle til fritidsaktiviteter. Foreldre sparer tid 

på transport i hverdagen. 

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

› Utvide/forbedre sykkel- og gangvei nettverket. 

› Etablere/motivere til følgegrupper. 

› Se på parkeringssituasjonen ved fritidsaktiviteter, om tiltak kan gjøres for å øke 

trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 

#1.3 Snarveier 

Det er allerede en del stier og snarveier med adkomst til kommunens skoler i dag. Disse 

er i varierende grad opparbeidet med dekke og belysning. Det bør vurderes om disse skal 

opparbeides noe mer og eventuelt få bedre belysning og vintervedlikehold, for ytterligere 

å gjøre det trygt og lett for elever å gå eller sykle til skolene.  

 

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt gjennomføres kartlegging/analyse av dagens ruter til skolene og evt. 

fritidsaktiviteter. Medvirkning blant unge i form av spørreundersøkelse, workshops o.l. 

Fase 2: På mellomlang sikt kan man gjennomføre fysiske tiltak, i en midlertidig fase/test 

periode. Enkel tilrettelegging, som for eksempel grusing kan være aktuelt. Ytterligere 

tiltak må utredes nærmere, gjerne i en egen utredning.  

Fase 3: På lang sikt gjennomføres fysiske tiltak med mer permanent opparbeiding. 

Vinterdrift og belysning vurderes. Snarveiene innlemmes som del av det helhetlige 

tilbudet for gående og syklende.  

Målgrupper 

Barn, unge og foreldre som skal følge/hente 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune 

Skoler 

Barn og foreldre 

Viken fylkeskommune  

Grunneiere 

Fordeler 

Snarveier er viktige ferdselsårer i nærmiljøene, og bidrar til effektive og raske 

gangforbindelser med mange valgmuligheter. Snarveier kan gjøre det mer attraktivt å gå. 
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Økt gåing både fremmer folkehelse og bidrar til tryggere skoleveier. Kartlegging av 

snarveier kan være med på å synliggjøre dem for potensielle brukere. 

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

Under følger noen enkle skisser over muligheter som kan vurderes videre.  

 

Figur 47: Mulig oppgradering/nye snarveier som kan 

gjøre det lettere å gå eller sykle til Rud skole. 

 

Figur 48: Mulig oppgradering/nye snarveier som kan 

gjøre det lettere å gå eller sykle til Løvenstad skole. 

 

Figur 49: Mulig oppgradering/ny snarvei som kan gjøre 

det lettere å gå eller sykle til Sandbekken skole. 

 

Figur 50: Mulig oppgradering/ny snarvei utenfor 

parkeringsplassen som kan gjøre det lettere å gå 

eller sykle til Blystadlia skole. 
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Figur 51: Mulig oppgradering/nye snarveier som kan 

gjøre det lettere å gå eller sykle til Marikollen 

ungdomsskole og Rælingen vgs. 

 

Figur 52: Mulig oppgradering/ny snarvei som kan 

gjøre det lettere å gå eller sykle til Smestad skole. 

 

Tegnforklaring til figurene 47-52: 
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#2 Kombinasjonsreiser 

Kollektivtrafikk, sykling og andre former for mobilitet/mikromobilitet kan supplere 

hverandre godt som et miljøvennlig alternativ til privatbilen, dersom infrastruktur, 

arealbruk med mer legges til rette for kombinasjonsreiser. Dette kan muliggjøres 

gjennom å bedre samspillet slik at man utnytter styrkene og minimerer svakhetene ved 

transportmidlene, og får et samlet tilbud som i større grad er konkurransedyktig til bilen. 

Innenfor innsatsområdet "kombinasjonsreiser" foreslås følgende satsningsområder: 

#2.1 Bysykler / mikromobilitet / korttidsutleie   

#2.2 Samkjøring 

#2.3 Mobilitetshubs 

#2.5 Ladefasiliteter og innfartsparkering 

 

#2.1 Bysykler / mikromobilitet / korttidsutleie   

Bysykler er en ordning der kommunen eller en privat aktør stiller sykler eller 

sparkesykler, med og uten el-motor til rådighet for korttidsleie. Bysyklene må plasseres 

på sentrale steder i kommunen, og gjerne inngå i et system som inkluderer 

jernbanestasjoner og kollektivknutepunkt i nabokommunene. Ordningen kan omfatte 

konvensjonelle sykler, elektriske sykler eller elektriske sparkesykler.  

 

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt kan kommunen utforme konsept for bysykkelordning basert på 

erfaringer fra andre kommuner. Det kan også være aktuelt å undersøke mulighetene for 

samarbeid med nabokommunene. 

Fase 2: På mellomlang sikt kan det inngås avtale med leverandør/ kommersiell partner, og 

etablere bysykkelordning på strategiske steder. 

Fase 3: På lang sikt kan det foretas en evt. utvidelse av ordning avhengig av suksess.   

Målgruppe 

Innbyggere, besøkende og ansatte i kommunen, med særlig fokus på pendlere 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune 

Eksternt bysykkelfirma / sparkesykkelfirma 

Bedrifter 

Nabokommuner 

Fordeler 

Bysykler er en alternativ transportmulighet for innbyggere, pendlere eller andre 

besøkende som forflytter seg i byområder og andre tettstedsområder. Syklene er til nytte 

for både brukere, byen og miljøet. Det blir enklere å kombinere sykkel med kollektiv-

transport.  

Ulemper 

Det er tidligere sett en del utfordringer knyttet til trafikksikkerhet i tilknytning til el-

sparkesykler spesielt, regulering av disse med hensyn til hvor og hvordan de parkeres, og 

antallet. Det blir derfor en utfordring å tilrettelegge og regulere el-sparkesyklene på en 
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måte som ivaretar mikromobilitetens popularitet og frihet, samtidig som man tar hensyn 

til ny kunnskap om effekten av el-sparkesykler på helse, miljø og trafikksikkerhet. Det 

anbefales å undersøke muligheter for geofencing og lignende.  

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

Det finnes en rekke firmaer som tilbyr å drive bysykkelordninger for kommuner mot 

betaling. Ordningene innehar som regel en teknologisk løsning for betaling, fastlåsing av 

sykkel mv. Syklene kan være både vanlige sykler og elsykler, og har gjerne et eget 

design.  

Det er kommersielle aktører på området. Reklame kan bidra i finansiering av ordningen. 

Det er en fordel å samarbeide og stille krav, for å sikre god kvalitet på selve ordningen, 

syklene og sykkelstasjonene. 

 

#2.2 Samkjøring 

Mer samkjøring med bil er gunstig både for miljøet og klimaet. Flere personer i hver bil 

gjør at antallet biler på veien kan reduseres. Forutsetningen er at ordningen ikke 

tiltrekker seg nye reisende, trekker passasjerer over fra kollektivtransporten eller 

rekrutterer personer som tidligere gikk eller syklet. Samkjørings-apper som kopler 

sjåfører og passasjerer har et stort potensial. Foreløpig er dette best utviklet for lengre 

reiser.  

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt må man vurdere behovet for samkjøringsplasser og 

innfartsparkeringer i kommunen. 

Fase 2: På mellomlang sikt anbefales det å utarbeide en plan for samkjøringsplasser og 

innfartsparkering i kommunen, samt opprette enkelte testpunkter for å kartlegge 

behovet. 

Fase 3: På lang sikt implementeres alle de aktuelle plassene i henhold til planen 

utarbeidet i fase 1.  

Målgruppe 

Bilister generelt 

De som bruker bilen til regelmessige reiser, for eksempel til jobb 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune  

Ruter 

Viken fylkeskommune 

  

Fordeler 

Med avsatt areal for samkjøringsplasser er det enkelt å parkere bilen, og fortsette reisen 

sammen med en samkjøringsmakker. Slike tiltak må imidlertid vurderes opp mot den 

planlagte og ønskede arealbruken i området. De må også vurderes opp mot alternative 

tiltak som matebussruter, sykkelparkeringsanlegg osv. 
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Innfartsparkering ved kollektivknutepunkt gjør det mulig å reise kollektivt på deler av 

strekningen for reisende som må bruke bil på del av reisen, f.eks. ved levering av barn i 

barnehage, eller hvis man bor langt unna bussholdeplasser. 

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

Samkjøringsplassene skal være godt belyste, det skal være enkel tilgang til dem og de 

kan eventuelt også utstyres med toalettfasiliteter, sykkelparkeringsmuligheter osv. 

Etablering av samkjøringsplasser bør ledsages av en samkjøringskampanje som setter 

fokus på gevinstene ved samkjøring og de nye mulighetene samkjøringsplassen legger til 

rette for. Det kan også opprettes enklere på- og avstigningslommer av typen "Kiss and 

Ride" i nærhet av viktige institusjoner som sykehus, skoler og arbeidsplasser. 

I tilknytning til store institusjoner og arbeidsplasser kan en del av det etablerte 

parkeringsarealet reserveres til biler som inngår i en samkjøringsordning. Tiltaket kan 

gjennomføres med skilt oppsatt ved de gjeldende plassene eller ved annen merking. De 

reserverte plassene kan, for å øke effekten, være noen av kommunens mest attraktive p-

plasser. På denne måten viser kommunen en prioritering av de mer bærekraftige 

transportformene. 

Tiltaket kan også lages som en innfartsparkeringsordning i forbindelse med eksisterende 

parkeringsanlegg ved kollektivknutepunkt i Rælingen og i nabokommunene.  

Hva gjøres allerede 

Viken fylkeskommune har utarbeidet strategi for innfartsparkering. 

Viken fylkeskommune tildeler midler til Statens vegvesen i årene 2019-2022 til plan for 

innfartsparkering. 

 

#2.3 Mobilitethubs 

En mobiltetshub er et grønt alternativ til et tradisjonelt parkeringsanlegg,  

et sted hvor du kan håndtere hverdagslige saker som for eksempel: 

 

› Parkere sykkelen eller bilen og lade. 

› Låne kjøretøy fra en bilpool eller sykkelpool. 

› Utføre enkelt vedlikehold og reparasjon på sykkel. 

› Vask av, eller service på, kjøretøyet. 

› Andre tjenester som gjenbruksstasjon og henting av varer kjøpt via e-handel. 

En mobiltetshub kan gjøre det enklere å velge andre framkomstmidler enn bilen.  
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Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt kan det opprettes dialog med andre kommuner som har gjennomført 

tilsvarende tiltak om erfaringer.  

Fase 2: På mellomlang sikt kan kommunen kartlegge behov og potensielle punkter. 

Fase 3: På lang sikt vil det være aktuelt å finne samarbeidspartnere og lage en 

gjennomføringsplan.  

Målgruppe 

Voksne og unge innbyggere og besøkende 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune  

Ruter 

Viken fylkeskommune 

Eiendomsutviklere 

 

Fordeler 

Ved å gjøre alternativene til privateid personbil enkel og tilgjengelig legger man til rette 

for at flere skal gå, sykle og reise kollektivt.  

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

Attraktive tilleggsfasiliteter kan være (Statens vegvesen 2020): 

› Luftpumper. 

› Servicestativ med enkle verktøy. 

› Tilgang til vann for fylling av drikkeflaske og skylling av sykkel. 

› Ladepunkter for elsykler. 

› Låsbare oppbevaringsskap. 

› Garderobe, dusjanlegg og tørkerom. 

› Sykkelverksted som tilbyr service og reparasjon. 

› Sanntidstavler med informasjon om kollektivavganger. 

 

#2.4 Utfart-/innfartsparkering 

Utfarts-/innfartsparkering er parkering ved en holdeplass hvor en reiser kollektivt videre. 

En relativt stor andel av arbeidsreisene som gjøres av Rælingens innbyggere går ut av 

kommunen, og foretas med bil. Noe av grunnen til dette er at det finnes få direkteruter 

fra Rælingen til de store arbeidsplasskonsentrasjonene. Parkeringsplasser ved utvalgte 

bussholdeplasser kan bidra til at flere velger å kjøre til en holdeplass for å reise kollektivt.  
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Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt vil det være hensiktsmessig å initiere et samarbeid med Viken 

fylkeskommune og Ruter. 

Fase 2: På mellomlang sikt anbefales det å kartlegge behov, kundegrunnlag og aktuelle 

holdeplasser, samt gå i dialog med leverandører av ladefasiliteter. 

Fase 3: På lang sikt kan parkeringsplassene etableres/forbedres. I tillegg bør det satses 

på dialog med innbyggere og aktivt holdningsarbeid. 

Målgruppe 

Voksne innbyggere og arbeidsreisende/pendlere  

Aktører i tillegg til Rælingen kommune  

Ruter 

Viken fylkeskommune 

 

Fordeler 

Redusert personbiltrafikk i rush vil dempe kø-problematikken. Utvikling av inn-

/utfartsparkeringer kan bidra til å styrke kollektivtrafikken og gjøre den mer 

konkurransedyktig.  

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

Tiltakskatalog for transport og miljø (www.tiltak.no) 

  > Innfartsparkering for biler 
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#3 Prioritering buss og sykkel 

For å styrke bussens og sykkelens konkurransekraft må det gjennomføres tiltak for å gi 

dem bedre fremkommelighet i veinettet, om nødvendig på bekostning av privatbiler. 

Innenfor innsatsområdet "prioritering av buss og sykkel" er det foreslått følgende 

satsningsområder: 

#3.1 Egne kollektivfelt  

#3.2 Prioritering av buss i kryss 

#3.3 Sykkel og kollektivdekning til utfartsområder 

#3.4 Grønne ruter for rekreasjon 

#3.5 Høy standard på sykkelnettverket 

 

 

#3.1 Egne kollektivfelt 

Det henvises til pågående prosjekt i regi av Viken fylkeskommune sør for rundkjøringen 

mot rv. 159 og Lillestrøm (nordre del av fv. 120, Nedre Rælingsveg), temaet er derfor 

ikke omtalt her. Videre henvises det til trafikkanalyse utført av SWECO i 2014, hvor det 

foreligger ytterligere trafikkdata (SWECO, 2014).   

 

#3.2 Prioritering av buss i kryss 

Kryss og rundkjøringer utgjør ofte flaskehalsene i gatenettet. 

Fremkommelighetsproblemer knyttet til kryss og rundkjøringer kan noen ganger løses ved 

å enten endre krysset/rundkjøringen fysisk, favorisere kollektivtransport gjennom 

krysset/rundkjøringen eller ved å skape begrensninger for andre trafikanter.  

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt kan det opprettes samarbeid internt i kommunen samt med Viken 

fylkeskommune og Ruter. 

Fase 2: På mellomlang sikt bør det gjennomføres en behovsvurdering, samt en 

mulighetsstudie av aktuelle tiltak på utvalgte punkter. 

Fase 3: På lang sikt sikres gjennomføring og iverksetting av tiltakene. 

Målgruppe 

De enkelte bussrutene 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune  

Ruter 

Viken fylkeskommune 

 

Fordeler  

Dersom fremkommeligheten bedres med kollektivfelt eller andre tiltak, vil bussen som 

framkomstmiddel oppleves som mer pålitelig, reisetiden vil ikke variere så mye, og 

passasjerene når frem til knutepunktene sine til oppsatt tid. Miljøeffekter av 
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fremkommelighetstiltak kan knyttes til både nye transportmiddelvalg og kjøremønster for 

bussene.  

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

› Tilbaketrukne stopplinjer, hjørneavrunding og breddeutvidelse med tanke på bussens 

sporingskurve og overheng. 

› Egne lyssignal for kollektiv som kan prioriteres gjennom kryss med ulike former for 

tilfartskontroll.  

› Restriksjoner for øvrig trafikk kan gjennomføres med påbudte eller forbudte 

svingebevegelser med unntak for buss. 

› Holdeplasser hvor det er mange passasjerer som går av eller på bussen kan utvikles 

med tilbud for de reisende. Slik at de holdeplassene får mange av de samme 

fasilitetene som man har ved togstasjoner.  

 

 

#3.3 Sykkel og kollektivtilbud til utfartsområder 

Tilgangen til naturområder er svært god i Rælingen og mange utfartspunkter ligger 

nærme boligområder. Samtidig går veien til utfartspunktene gjerne gjennom 

boligområder. Det er mange fordeler dersom flere kan gå, sykle eller reise kollektivt, også 

når man skal til Østmarka eller Øyeren.  

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt bør man vurdere hvilke utfartspunkter som har økt potensial for sykkel 

og gange og lav parkeringsdekning i dag. Videre må det vurderes om holdeplasser bør 

legges enda nærmere utfartpunktene.  

Fase 2: På mellomlang sikt kan det utredes mulige løsninger for utvalgte traseer, og 

foretas en vurdering/avveining av disse. 

Fase 3: På lang sikt må det velges ut løsninger og lages en plan for gjennomføring og 

finansiering. Deretter kan planen gjennomføres. 

Målgruppe 

Alle innbyggere 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune 

Velforeninger 

Friluftsorganisasjoner  

Ruter  

Viken fylkeskommune 

Fordeler 

Flere lokale reiser kan skje med gange, sykkel og kollektiv. Mindre behov for å bygge ut 

utfartsparkeringsplasser. 
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Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

› God og sikker sykkelparkering ved utfartspunkter. 

› Økt hyppighet på buss til populære utfartspunkter i helgene. 

› Vurdere om enkelte holdeplasser skal legges enda nærmere utfartspunkter, i dialog 

med Viken fylkeskommune. 

› Tilrettelegging for sykling på utvalgte stier i skogen, sommer og vinter. 

› Redusere mulige konflikter på smale veier mellom myke og harde trafikanter. 

 

#3.4 Grønne ruter for rekreasjon 

Mulighet for å gå, løpe eller sykle tur i nærmiljøet, og kunne gjøre dette i grønne 

omgivelser er viktig for både bokvaliteten og folkehelsen. Samtidig kan tilrettelegging for 

forskjellige type turveier og stier i grønne omgivelser, med lite støy og forstyrrelser, også 

bidra til å oppnå mål om redusert trafikkbelastning og bedre folkehelse. Tiltak som 

planting av trær og busker mellom gang- og sykkelvei og bilvei, støyskjermer, samt 

reduksjon av utflytende asfaltarealer i forbindelse med rekreative grønne ruter kan bidra 

til å gjøre disse mer innbydende og fristende. Noen ganger er det kun små tiltak som skal 

til for å øke kvaliteten vesentlig.  

 

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt velges viktige traseer for nærmere utredning.  

Fase 2: På mellomlang sikt utredes mulige løsninger for utvalgte traseer.  

Fase 3: På lang sikt må det velges løsning og lages en plan for gjennomføring. 

Finansiering må sikres, før planen kan gjennomføres.  

Målgruppe 

Alle innbyggere 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune 

Viken fylkeskommune 

Utbyggere 

Fordeler 

Grønne forbindelser gir økt tilgang for lokalsamfunnet, bedre luftkvalitet og trivsel. I 

tillegg fremmer grønne forbindelser biologisk mangfold og gir opplevelseskvaliteter for 

myke trafikanter. Dermed styrkes estetiske, helse- og opplevelsesmessige verdier i 

kommunen.  
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#3.5 Høy standard på sykkelnettverket 

Formålet er å gjøre det tryggere, mer attraktivt og komfortabelt å sykle for flere 

brukergrupper. Det kan bidra til å gjøre sykkelen konkurransedyktig til bilen på spesielt 

kortere turer, men også lengre reiser. Å velge sykkelen kan bli en god vane, blant annet 

ved å sikre godt vedlikehold, spesielt i vinterhalvåret.  

Tiltak som kan gjennomføres 

Videreutvikle eksisterende infrastruktur til et sammenhengende sykkelnettverk av høy 

kvalitet. 

Fase 1: På kort sikt bør det gjøres et utvalg av viktige traseer for nærmere utredning.  

Fase 2: På mellomlang sikt utredes mulige løsninger for utvalgte traseer basert på lokale 

forhold og forutsetninger. Deretter velges de beste løsningene for hver enkelt trasé. 

Fase 3: På lang sikt bør det lages en plan for gjennomføring, samt sikres finansiering. 

Tiltakene implementeres i sykkelstrategi og handlingsplan. Planen gjennomføres.  

Målgruppe 

Alle innbyggere 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune 

Viken fylkeskommune 

Arbeidsplasser (sikre god sykkelparkering) 

Butikker 

Skoler 

Trygg trafikk 

 

Fordeler 

Tilrettelegging som gjør det trygt og effektivt å sykle hele året er en av de viktigste 

årsakene til økt sykkelandel. Høy standard på sykkelveinettet bestående av attraktive 

sykkelveier- eller felt separert fra annen trafikk og gode sykkelløsninger i kryss øker 

syklistenes sikkerhet, trygghet og fremkommelighet.  

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

› Utbedre manglende forbindelser og overganger, gjøre gang- og sykkelforbindelser 

sammenhengende over lengre strekninger. 

› God skilting eller oppmerking av ruter. 

› Vurdere breddeutvidelse av gang- og sykkelveier for å gi bedre plass.  

› Vurdere løsninger hvor syklende og gående er adskilt.  
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6.3 Tiltak for alle innsatsområder 

 

Nedenfor følger delkapitler som beskriver mulige tiltak som kan gjelde alle 

innsatsområder og som ikke nødvendigvis er knyttet til konkrete stedbundne fysiske 

tiltak, men som likevel er viktige for å lykkes med arbeidet med grønn mobilitet. 

6.3.1 Drift og vedlikehold 

Drift og vedlikehold på fortau, og gang- og sykkelveier bør prioriteres. Det bør pekes ut 

ruter som skal ha høy driftsstandard for å kommunisere at her er det høy 

fremkommelighet og god sikkerhet for myke trafikanter. Spesielt er det viktig å ha høy 

standard når det gjelder snømåking og feiing av grus på våren. 

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: Utarbeide egen plan for drift og vedlikehold av gang- og sykkelforbindelser 

inkludert beskrivelse av ruter som skal prioriteres, rutiner for når det skal gjennomføres 

inspeksjon m.m. 

Fase 2: Iverksette plan, gjennomføre tiltakene i eventuelle kontrakter for drift og 

vedlikehold og sikre driftsmidler til formålet. 

Målgruppe 

Syklister og fotgjengere, særlig de som går og sykler hele året 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune 

Viken fylkeskommune 

Nabokommuner 

Fordeler 

Allerede etablerte anlegg kan får større bruk, og brukes hele året. Det vil være en større 

grad av tilfredshet hos innbyggere og trafikanter som bruker vei- og gatenettet i 

Rælingen, og flere kan velge å sykle og gå. 

 

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

Drift og vedlikehold bør som et minimum omfatte: 

› Feiing/kosting. 

› Snømåking. 

› Kantrydding (busker og hekker). 

› Reparasjon av hull og ujevnt dekke (reasfaltering). 

› Gode overganger mellom forskjellige typer tilrettelagt areal som sykkelfelt, sykkelvei 

og fortau, og trygg kryssing av veier. 
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› Skiltning og merking. 

› Jevnlige inspeksjoner av sykkelveier og fortau for å sikre at det opprettholdes en god 

standard. 

6.3.2 Universell utforming  

Gjennom St.meld. nr. 16 (2008-2009) er universell utforming ett av fire hovedmål for 

transportpolitikken. Befolkningen som skal bruke transportsystemet har ulike behov. Det 

er variasjoner i alder og størrelse, i evne til å bevege seg, til å oppfatte transportsystemet 

og til å rette seg etter anvisninger. Mange har hjelpemidler som det må tas hensyn til 

(rullestol, rullator, mobilitetsstokk osv). Folk har gjerne med seg barnevogner, utstyr eller 

bagasje. Denne variasjonen i brukere og behov må det tas hensyn til ved planlegging, 

bygging og drift. Når en skal legge universell utforming til grunn for utforming av de 

forskjellige deler av transportsystemet, kan dette utdypes i følgende tre mål:  

1. Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle  

2. Løsningen skal ikke virke stigmatiserende eller diskriminerende  

3. Flest mulig av trafikantene skal kunne dra nytte av løsningene 

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: På kort sikt legges det vekt på at nyanlegg utføres med fokus på universell 

utforming.  

Fase 2: På mellomlang sikt foretas gjennomgang og evt. utbedring 

av viktige kollektivknutepunkter og andre byfunksjoner mht. tilgjengelighet. 

Fase 3: På lang sikt utbedres eldre anlegg med lav standard når det gjelder universell 

utforming. Sterkere hensyn til universell utforming i kommunens planer for drift- og 

vedlikehold av vei- og gatenett. Gjennomgang og evt. utbedring 

av øvrige kollektivknutepunkter og andre sentrumsfunksjoner med hensyn til 

tilgjengelighet.   

Målgruppe 

Primært personer med nedsatt funksjonsevne, samt barn, eldre med videre 

Aktører i tillegg til Rælingen kommune  

Utbyggere 

Ruter 

Viken fylkeskommune 

Handikaporganisasjoner 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Fordeler 

Alle befolkningsgrupper får bedre mulighet til å ferdes i kommunen, herunder bruke 

kollektivtrafikken. 

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

› God synlighet og belysning av holdeplasser. 
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› Benker og lehus på holdeplasser. 

› Godt vintervedlikehold (brøyting og strøing). 

› Se også Universell utforming av veger og gater (Statens vegvesen, 2014). 

 

Hva gjøres allerede 

Det gjennomføres allerede tiltak for opprusting av eldre anlegg og fasiliteter i kommunen. 

I tillegg ivaretas universell utforming ivaretas i alle reguleringsplaner og er lovfestet 

gjennom plan- og bygningsloven. 

Det stilles krav til bebyggelse og anlegg i kommuneplanen om at utforming og plassering 

på tomta skal utføres på en slik måte at krav til tilgjengelighet, universell utforming og 

karakter på eksisterende terreng ivaretas på en best mulig måte. 

6.3.3 Parkering 

I arbeidet for å etablere trivelige nærmiljøområder kan det være behov for å redusere 

biltrafikken. Sentrumsområdene skal samtidig være tilgjengelig med bil for de som har 

behov for det. Regulering av parkering og vurdering av betalingsparkering er mulige 

tiltak. I forbindelse med nybygg eller omdisponering av eksisterende arealer, kan antallet 

parkeringsplasser begrenses. En kan også vurdere å innføre avgiftsparkering. 

Parkeringsregulerende tiltak må kombineres med bedre tilbud til gående og syklende, 

inkludert et bedre kollektivtilbud. 

Tiltak som kan gjennomføres 

Fase 1: Revidering av krav til parkering i kommuneplanens bestemmelser. 

Fase 2: Nye bestemmelser implementeres i kommuneplanen. Denne vil gjelde for alle 

nye parkeringsplasser.  

Fase 3: Kommunen kan velge å utarbeide en egen parkeringsnorm for å skape mer 

bevissthet rundt parkering som et styringsverktøy.  

Fordeler 

Færre biler gir mindre støy, bedre luft og tryggere utemiljø. For å redusere biltrafikken i 

Rælingen, vil det være et effektivt hjelpemiddel å regulere tilgjengelige parkeringsplasser. 

Reguleringen kan være både avvikling av plasser, endring av parkeringsbestemmelser i 

kommuneplanen, samt tidsregulering og betaling ved allerede eksisterende plasser. 

Parkering er et sterkt styringsverktøy for å redusere og regulere biltrafikken. I 

boligområder kan redusert parkeringsdekning bety at man avstår fra å kjøpe bil, eller å 

kjøpe bil nummer to. I mer sentrale områder kan det få folk til å velge gange, sykkel eller 

kollektivtrafikk i stedet for å ta bilen. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/118984
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Regler for bilparkering er viktige redskap for å sikre en regulering av biltrafikken i et 

område. Det er velkjent at tilgjengeligheten av bilparkering har stor innflytelse på 

transportmiddelvalget. 

Øvrige tiltak som kan gjennomføres 

› Fastsette antall parkeringsplasser i utbyggingsområder på bakgrunn av 

kommuneplanbestemmelsene, beliggenhet og kollektivtilgjengelighet. 

› Vurderer P-avgift på besøksparkering for næring og boligselskaper, samt for ansatte. 

› Transformering av parkeringsplasser til sykkelfelt eller sykkelparkering. 

› Justere parkeringsbestemmelser for næring og kontorer. 

› Reservere plasser for elbil og bildelingsordninger som beboere i området kan 

benytte. 

› Nye reguleringsplaner i sentrumsområdet kan ha krav om parkeringsplasser for 

bildeling. 

6.3.4 Samspill mellom arealpolitikk og mobilitetspolitikk 

Rælingen kommune beskriver i både kommuneplanen og andre strategiske planer 

hvordan kommunen arbeider med samordnet areal- og transportplanlegging for å 

redusere transportbehovet, samt skåne verdifulle natur- og jordbruksområder. Arbeidet 

er blant annet forankret i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015), 

med en arealstrategi om vekst og fortetting i nordre del av kommunen, samt i 

kommunesentrum og prioriterte vekstområde Fjerdingby.   

Rælingen kommunes planstrategi framhever at kommunen skal ha en særlig innsats 

rettet mot steds- og tjenesteutvikling i Fjerdingby-området, fortetting og konsentrasjon 

av boligutbygging, vekstutfordringer, regionalt samarbeid, klima- og helsevennlig 

transportutvikling, trafikksikkerhet og tilrettelegging for gode møteplasser og arenaer for 

kultur, idrett og friluftsliv. Dette er en strategi som vil bidra til en gradvis overgang mot 

mer gange, sykling og kollektiv og mindre bruk av bil, fordi fortetting og konsentrasjon av 

tilbud vil gjøre det enklere og raskere å gå, sykle eller bruke kollektiv. 

Kommuneplanens arealdel beskriver hvordan denne strategien skal gjennomføres i 

praksis. Kommuneplanen framhever at utbyggingstakten skal bremses noe for blant 

annet å unngå for sterk trafikkvekst på fylkesveiene med tilhørende dårlig 

fremkommelighet og belastning på nærmiljøene. 

6.3.5 Kostnader 

For noen av tiltakene er kostnader og effekter forholdsvis godt kjent, mens andre må 

vurderes nærmere før de kan prioriteres i fremdriftsplaner og budsjetter. 
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For de fleste tiltakene er det mange aktører som må samarbeide for å nå målene om 

grønn mobilitet. Ikke minst er virkninger av kollektivsatsingen i stor grad avhengig av 

tiltak og virkemidler i samarbeid med Ruter og Viken fylkeskommune. God dialog med de 

aktuelle aktørene er viktig, slik at man kan ha en god prosess for de aktuelle tiltakene. 

Dette gjelder både mellom kommunen og eksterne aktører, men også internt i 

kommunen. Rælingen kommune består av flere avdelinger, og alle avdelingene må bidra 

for at tiltakene skal gjennomføres.  

Kommunen kan konkretisere tiltakene i sine handlingsplaner. 

6.4 Klimaeffekt 

Mobiltetstiltakene skal bidra til å redusere klimagassutslippene. Både i Nasjonal 

transportplan og i Norsk klimapolitikk er det en målsetting at veksten i persontransporten 

i de største byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er et 

viktig tiltak for å sikre en mer klimavennlig transportsektor. Nedenfor er forskjellige 

aspekter som gjelder mobilitet og klimagassutslipp omtalt. Det belyses at bildet er svært 

sammensatt, og at målet om reduksjon av klimagasser må sees i samspill med mål 

knyttet til bomiljø og folkehelse. I Nasjonal transportplan 2022 – 2033 (Statens 

vegvesen, 2021) blir nullvekstmålet for personbiltrafikk omtalt som følger:  

«I klimaforliket i 2012 fastsatte Stortinget målet om at veksten i persontransporten i 

byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange, ofte omtalt som 

nullvekstmålet for persontransport med bil. I tråd med bompengeavtalen fra 2019 

fastsatte regjeringen et videreutviklet nullvekstmål våren 2020. Videreutviklingen 

innebærer at målet om nullvekst i persontransport med bil videreføres, men det er 

tydeligere presisert hvilke hensyn som skal ivaretas gjennom areal- og transportpolitikken 

i byområdene.» 

6.4.1 Beregning av reduksjon i klimagassutslipp 

Klimaeffekten av mobiltetstiltak er krevende å beregne fordi bildet et svært sammensatt. 

Det finnes lite norsk forskning som gir grunnlag for å tallfeste reduksjon i klimagasser 

som følge av tiltakene foreslått i denne mobilitetsplanen. TØI gjorde i 2015 en studie, 

med digital modellering av trafikk som beskriver den generelle effekten på 

klimagassutslipp, når det gjøres tiltak for å redusere trafikkmengden: «Klimagasseffekt 

ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren – transportmodellberegninger» 

(Kwong, 2015). 

Hovedkonklusjonen fra dette studiet er som følger: 

› Det skal kraftige virkemidler til for å få til betydelige utslippsreduksjoner fra 

persontransporten ved tiltak bare rettet mot etterspørselssiden. 

› Virkemidler for å bidra til økt andel elbiler og ladbare hybrider, har betydelig større 

potensial for utslippskutt enn tiltak som skal bidra til endringer i befolkningens 

reisevaner. 
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› Økte kostnader knyttet til bilkjøring er effektivt på den måten at det både bidrar til 

overgang til andre transportformer og til at reiseomfanget går noe ned. Effekten er 

kraftigere i byområder enn for lange reiser, i hovedsak fordi det der er lettere å finne 

gode alternativer til bilkjøringen. 

› Reduserte priser i kollektivtransporten fører til en viss overgang fra bilreiser, men her 

får man også utilsiktede effekter som overgang fra gange og sykkel, samt noe 

høyere reiseaktivitet totalt sett. 

› Arealutvikling med fortetting ved effektive kollektivknutepunkter fører til lavere 

bilandel og mer kollektivreiser. 

6.4.2 Klimaeffekt av ladefasiliteter 

Både Regjeringens arbeid med reduksjon av klimagassutslipp og private aktører bidrar til 

en relativt rask utbygging av ladeinfrastruktur. Flere private aktører bygger 

hurtigladestasjoner for el-biler, både på bensinstasjoner og på andre steder.  

Regjeringen har laget et rundskriv til landets kommuner: «Etablering av ladepunkter og 

ladestasjoner for elbiler – forholdet til plan- og bygningsloven mv.» I rundskrivet slår 

departementet fast at ladestasjoner må anses som nødvendig teknisk utrustning til 

parkeringsplasser. Som hovedregel vil det derfor være adgang til å etablere ladestasjon 

alle steder som er avsatt til parkering i arealplan. En del kommuner, som Oslo kommune i 

sitt høringsforslag til ny parkeringsforskrift, setter krav til at parkeringsplasser skal 

bygges med lademulighet.   

Endringen i borettslagsloven angående tilgang til lading av el-bil ble vedtatt i Stortinget i 

2020. Vedtaket gjorde det mye enklere for elbileiere i borettslag å få tilgang til lading. De 

som har egen parkeringsplass, kan sette opp eget ladepunkt, etter avtale med styret. 

Hovedregelen er at ladeinfrastruktur og eventuell oppgradering av strømnettet fordeles 

på felleskostnadene til borettslaget, slik man gjør med andre investeringer.  

6.4.3 Utslipp fra kjøretøy 

Det forgår en grønn omstilling i bilbransjen, hvor EU-kommisjonen er en pådriver. EU ser 

på tiltak for å oppfylle målene som er satt i Paris-avtalen. Nye forslag med tanke på 

utslipp fra forbrenningsmotorer tilsier at produksjon av forbrenningsmotorer kan opphøre 

allerede i 2025. 

Den kommende utslippsnormen EU7, skal erstatte dagens ulike EU6-normer. EU ønsker å 

sette mye lavere utslippsgrenser innenfor rammen av den kommende Euro 7 - 

utslippsstandarden.  EU-kommisjonen har hentet inn anbefalinger fra sitt ekspertpanel, 

Advisory Group on Vehicle Emission Standards (AGVES), som foreslår: 

› Nye kjøretøy skal bare kunne slippe ut 30 mg nitrogenoksider per kilometer. Det er 

ned fra dagens 60 mg/km for bensinbiler og 80 mg/km for dieselbiler. 
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› CO-utslipp (karbonmonoksid) bør reduseres fra 500-1 000 mg/km til 100-300 

mg/km. 

Disse utslippskravene er så strenge at forbrenningsmotor på diesel eller bensin antagelig 

ikke vil være konkurransedyktig sammenlignet med blant annet el-motorer.  

I Norge er det også flere initiativer for overgang til fossilfrie kjøretøy. Regjeringens 

klimaplan for 2021–2030 (Regjeringen, Meld. St. 13 (2020–2021), 2021) tillater soner i 

Oslo og Bergen hvor fossilbiler forbys. Dette viser at det er svært sterke krefter på flere 

nivåer som vil sørge for at fossilbiler utfases. Klimaeffekten av et forbud mot fossilbilder 

vil kunne være målbar også i Rælingen kommune, uten at det nødvendigvis må gjøres 

tiltak i kommunen.  

6.4.4 Klimagassvurderinger av parkeringstiltak 

Klimakur 2030 (Miljødirektoratet, 2020) er vedtatt av regjeringen. Planen viser tiltak og 

virkemidler som kan gi minst 50 % reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 

sammenlignet med 2005. Utslipp fra veitransport er omtalt. For å konkretisere 

klimagassvurderingen er det tatt utgangspunkt i effekten av parkeringstiltak, som er et av 

de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp. Det må vurderes fortløpende 

hva slags parkeringsrestriksjoner som er relevante for Rælingen.   

COWI AS har tidligere gjennomført en omfattende litteraturstudie for å kartlegge 

rapporter og analyser som er gjort i Norge med fokus på effekter av parkeringstiltak og 

hvordan dette kan påvirke miljøet. Det er erfart at det per dags dato er gjort få 

kvantitative analyser på dette temaet, og denne mangelen er også bekreftet i en samtale 

med Miljødirektoratet. Det vil dermed ikke være hensiktsmessig å komme med noen 

konklusjoner på parkeringseffekter på dette stadiet for Rælingen kommune. Men, for å gi 

en idé av hvilke effekter parkeringstiltak kan ha på reduksjon i klimagasser, er det hentet 

ut noen antatte relevante resultater fra litteraturen. Merk at disse resultatene ikke 

nødvendigvis gjenspeiler hvordan parkeringstiltakene ville ha fungert i Rælingen, og det 

er ikke benyttet datamanipulasjon til å få dataen til å passe en by av Rælingens størrelse. 

Tallene er kun ment for å gi videre inspirasjon til studier, og for å gi en pekepinn av hva 

som kan forventes ved tre ulike parkeringstiltak.   

Urbanet Analyse har analysert parkering som virkemiddel basert på spørreundersøkelser i 

de ti største byområdene i Norge  (Urbanet Analyse, 2015). Rapporten omtaler blant 

annet effekter av parkeringstiltak for sentrumsreiser, som vist i figuren under. 
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Figur 53: Effekt av parkeringstiltak på bilbruk for en sentrumsreise. Basert på brukerundersøkelse fra 

de ti største byområdene i Norge. Tall hentet fra (Urbanet Analyse, 2015). Alternativet "få plasser" 

vil si at halvparten må lete etter parkeringsplass. 

Grafen under viser estimert utslippskutt knyttet til de ulike parkeringstiltakene i 2020 og 

2030, basert på resultatene gitt i rapporten om parkering som virkemiddel (Urbanet 

Analyse, 2015). Klimagassberegningene er basert på en median reiselengde på 7 km på 

Nedre Romerike19 (Ruter/PROSAM, 2021). Videre er det hentet inn et erfaringstall på 

antall parkeringer20 i løpet av en dag basert på antall innbyggere (fra SSB) med førerkort 

(alder 18-89). Utslippsfaktorene brukt i beregningene er basert på tre ulike bilparker; 

basert på bilparken i 2020 og prognoser for bilpark i 2030 iht. strategier for bilpark lagt i 

NTP og NB1921. 

 

Figur 54: Årlig antatt reduksjon i klimagasser fra ulike parkeringstiltak. 

 
19 Tall hentet fra RVU 2018/2019. Avstanden er median reiselengde og representerer ikke 

nødvendigvis kun reiser til sentrum.  
20 Erfaringstall på antall parkeringer ila en dag per innbygger med førerkort: 0,028 
21 NB19: nasjonalbudsjettet 2019, NTP: nasjonal transportplan. Antatt vekstfaktor på 

distanse kjørt på 1,078 basert på Viken Fylkeskommunes estimat 
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For å få et bedre grunnlag for tilsvarende beregninger i fremtiden, anbefales det å gjøre 

følgende vurderinger:  

› Ha en telling av belegget på parkeringsplassene i Rælingen i løpet av flere dager for 

å få et eksakt bilde på gjennomsnittlig antall parkeringer i løpet av en dag 

› Vurdere/undersøke mulighetene for å lage en lokal transportanalyse som analyserer 

det lokale trafikkbildet og effekter av parkeringstiltak 

› Gjennomføre faktiske målinger av parkeringstiltak over flere år for å se faktiske 

effekter 

› Et samarbeid med andre kommuner på dette temaet, med tilsvarende infrastruktur 

og størrelse, anses å være nyttig.   

› En nærmere vurdering av bilparken i Rælingen og faglig baserte antagelser på elbil-

vekst 

 

Parkeringsrestriksjoner kan være et viktig virkemiddel for å redusere biltrafikken og øke 

kollektivtilbudet, samt å appellere til større bruk av sykkel og gange. Det er dermed viktig 

at dette er et tema for videre arbeid i alle kommuner.  

6.4.5 Forhold til kommunedelplan for klima og energi 

I Rælingen kommunes kommunedelplan for klima og energi 2015-2026 er areal og 

transport beskrevet som en av fem tiltaksområder. Målene er gjengitt under. 

HOVEDMÅLSETTING FOR AREAL OG TRANSPORT 

› Rælingen kommune skal jobbe for reduksjon i klimagassutslipp fra veitrafikk målt per 

1 000 innbygger  

DELMÅL FOR AREAL OG TRANSPORT 

› Redusert avstand mellom bolig, servicetilbud og arbeidsplasser 

› Økt bruk av sykkel, gange og kollektiv transport  

› Økt bruk av alternative kjøretøy 

Disse målene samsvarer godt med tiltakene foreslått i denne mobilitetsplanen. Det 

anbefales at man i arbeidet med kommuneplan og handlingsprogrammer ser på tiltak som 

gir resultater på mange fronter, med tanke på synergieffekter som gir resultater innen 

klimagassutslipp, folkehelse, trafikksikkerhet, idrett og friluftsliv, bomiljø og mobilitet
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