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Forord 

Denne planen er skrevet gjennom et samarbeid mellom fagarbeidere på avdeling for drett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv, avdelingsledere og enhetsleder på kommunalteknikk, rådmannskontoret, kultur- 

og fritidsenheten og i henhold til føringer fra fylkeskommune og stat. I tillegg har den oppstått et sted i 

midten av et yrende frivillig liv i Rælingen kommune. Etter at de fleste slukker lysene på kontorene 

sine, skjer det svært mye i Marikollen, på Løvenstad kunstgress, ute på Årnestangen, innenfor 

Minkemyra i Østmarka og mange andre steder i kommunen. Det er mye spennende som foregår i 

Rælingen i dag, og dette vil helt sikkert utvikle seg ytterligere i årene som kommer. 
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1 Sammendrag 

Den største tilskuddsordningen for idrett og friluftslivsområder er spillemiddelordningen. I tillegg søkes 

det om midler til tiltak i de statlig sikra friluftsområdene. Anlegg og tilrettelagte områder anses som 

viktige for å skape aktivitet, og Rælingen kommune ønsker å tilrettelegge for at flest mulig skal kunne 

være aktiv. Nærheten til Østmarka og Øyeren gjør også at det er fine turmuligheter i kommunen, 

samtidig som det er potensiale for å få til nye friluftslivstiltak. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv er under revisjon, og denne vil legge føringer for det videre arbeidet innenfor feltet i 

kommunen. I tillegg er Rælingen kommune en kommune med sterk befolkningsvekst. Dette vil kunne 

påvirke både nye tiltak som planlegges, samtidig som det vil påvirke bruken av anlegg og områder. 

Klimaendringene er også en faktor som må tas hensyn til, ikke bare i planleggingen av nye tiltak, men 

også i videre drift. Mye av det avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv jobber med er 

væravhengig. Det være seg skiløyper og isflater på vinteren og badeplasser på sommeren.  

 

Kommunalteknisk enhet er delt i tre avdelinger; vei, V/A og IFF. Avdeling IFF har tre årsverk, fordelt på 

fire stillinger. To årsverk jobber ute, mens ett årsverk jobber administrativt. I tillegg hentes det inn 

ekstrahjelp om sommeren, og avdelinga har et godt samarbeid med blant annet RØX (Østmarka på 

kryss og tvers, avdeling Rælingen) og Skiforeningen. Avdelinga har driftsansvaret og/eller det 

overordnede ansvaret for de statlig sikra friluftsområdene, turveier og turstier, brygger og parkanlegg i 

nærheten av Øyeren, øvrige parkanlegg, dammer, hytter, skiløyper, isflater (skøytebaner), 

fotballanlegg, avfallshåndtering i tilknytning til idrettsanlegg og friluftslivsområder, trefelling og 

bekjempelse av fremmede arter. I tillegg er avdelinga ansvarlig for gjennomføringen av de fleste 

idretts- og friluftslivsprosjektene på anleggssiden, og tar også saksbehandlingen av spillemidler i 

Rælingen kommune.  

 

I løpet av planperioden er det viktig å se på om noe av maskinparken, som blant annet består av en 

eldre løypemaskin og to snøscootere, to biler, en traktor og flere mindre maskiner og redskaper, kan 

byttes ut. Det jobbes også med å lage tydeligere grensesnitt internt i arbeidet med idrett og friluftsliv, 

slik at dette også skal fremstå tydeligere for innbyggerne. Det stilles stadig større krav til oppkjørte 

skiløyper, og kommunen ønsker også å anlegge isflater så fort som mulig om vinteren, og dette, 

sammen med varme og våte vintre og begrensede ressurser i form av personale, stiller krav til at man 

jobber for å finne gode driftsløsninger. Det er også mye bruk av friluftsområder på sommeren, og i takt 

med at nye områder tilrettelegges, må det i forkant jobbes med hvordan disse skal driftes. For at 

avdelinga skal få gjennomført sine driftsoppgaver, og samtidig utvikle seg i takt med nye anlegg om 

områder, er det viktig at det tilføres ressurser i form av personell.  

Anleggsdekningen i kommunen er god på enkelte anlegg, mens det på friluftslivsfeltet er mye som kan 

gjøres for at standarden skal bli bedre. Selv om Marka ligger nært, er en del av løypenettet kupert og 

har en mindre grad av oppbygning enn en del andre kommuner i nærheten. Dette begrenser arbeidet 

med skiløyper på vinterstid, og gjør at man trenger en del snø før det kan kjøres løyper. I forbindelse 

med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil det bli jobbet grundig med hvilke trasèer 

det er ønskelig å oppgradere. En av disse trasèene er Brudalsvegen, der det starter opp med 



Hovedplan friluftslivsområder og idrettsanlegg 2016 – 2027 

 

7 

 

reguleringsarbeid høsten 2015.  

Tilgangen til Øyeren er noe som det vil bli jobbet grundig med i planperioden, da blant annet det 

videre livet til båtbryggene ved Tangen, Buret og Nordby Bruk. Det vil også bli vurdert om det kan 

gjøres andre tiltak i tilknytning til Øyeren, og i løpet av planperioden vil det tas stilling til hva som skal 

gjøres i forhold til kommunens eksisterende og kommende parkanlegg.  

De statlig sikra friluftsområdene, og tilhørende forvaltningsplan, jobbes det kontinuerlig med. 

Avdelinga vil også i planperioden være sentral i arbeidet med skiltprosjekt i Marka, revidering av 

tidligere driftsavtaler, utviklingen av Marikollen, samt prosjektet med kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder i Rælingen kommune. 

 

2 Mål 

Overordnede mål for tjenesteområdet 

Rælingen kommunes innbyggere skal få et best mulig friluftslivstilbud i form av gode og velholdte 

statlig sikra friluftsområder, god tilgang til Øyeren, oppkjørte skiløyper og nettverk av turstier og 

turveier.  

 

Utendørs idrettsanlegg skal ivaretas på best mulig måte gjennom et godt samarbeid mellom 

kommunen og lag og foreninger, og nye anlegg skal etableres etter grundig prosjektering. 

 

Delmål for planperioden 

Mål 1: Kjøre opp en høyere andel løyper i vintermånedene, og informere tydeligere om 

hvilken prioritering de ulike løypene har. 

Hvorfor: For å få kjørt opp en større andel av de 51,5 km med skiløyper som finnes i kommunen, og 

på denne måten gi innbyggerne et bedre turtilbud enn i dag, samtidig som en tydelig prioritering vil 

skape forutsigbarhet hos brukerne. 

Hvordan: Jobbe grundig med prioriteringen av løypene og vurdere denne fortløpende, benytte 

internett aktivt til å informere brukere og jobbe for å utvikle traséene i Marka. Se på et samarbeid 

rundt løypekjøring. 

Mål 2: Utvikle samarbeidet med det frivillige slik at arbeidet blir mer koordinert, og samtidig 

etablere bedre rutiner for drift av idrettsanlegg og friluftslivsområder. 

Hvorfor: Det legges ned mye jobb både med idrett og friluftsliv i kommunen, og det er 

hensiktsmessig at dette er koordinert slik at jobben som blir lagt ned blir mest mulig helhetlig. 

Samtidig er det viktig med gode driftsavtaler med lag og foreninger slik at dette sikrer god drift av 

idrettsanlegg og friluftslivsområder. 

Hvordan: Jobbe mot en enda bedre kommunikasjon mellom kommunen og det frivillige, samtidig 

som det jobbes helhetlig på idretts- og friluftslivsfeltet. Revidere driftsavtaler med lag og foreninger. 

Mål 3: Utvikle tilgangen til Nitelva og Øyeren. 
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Hvorfor: Slik at flere skal ha muligheten til å benytte de fine områdene i Nitelva og Øyeren, sammen 

med Glomma og Leira. 

Hvordan: Fortsette dagens jobbing på brygger, og se på hvilke brygger som kan videreutvikles. 

Samtidig se på videre utvikling av parkanlegg langs Nitelva og Øyeren. 

Mål 4: Utvikle de statlig sikra friluftsområdene i tråd med forvaltningsplan. 

Hvorfor: For å jobbe mer helhetlig med de statlig sikra friluftsområdene og jobbe med å tilrettelegge 

disse slik at brukerne får et enda bedre tilbud. 

Hvordan: Jobbe grundig med forvaltningsplanene for de statlig sikra områdene, søke tilskudd til 

tiltak og gjennomføre små oppgraderingstiltak i samarbeid med RØX. 

Mål 5: Kartlegging og verdsetting friluftslivsområder, samt kartlegging og utvikling av øvrige 

grøntområder. 

Hvorfor: For å kartlegge friluftslivsområder i kommunen og gi disse en verdi, slik at dette kan gi godt 

grunnlag for den videre arealplanleggingen. Samtidig jobbe med kommunens øvrige grøntområder 

for en best mulig utnyttelse av disse. 

Hvordan: Gjennom administrativ jobbing og brukermedvirkning fra blant annet friluftsrådet. Dataene 

legges inn i Naturbase. 

 

 

3 Innledning 

Kommunalteknisk enhets viktigste styringsdokumenter er hovedplanene, og dette er første hovedplan i 

tilknytning til avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Avdelingen ble selvstendig i 2014 etter at 

park og idrett tidligere var organisert i veiavdelingen. Aktivitetsnivået er høyt på avdelingen, selv om 

den i dag er forholdsvis liten med sine 3 årsverk. Ved hjelp av et godt samarbeid med blant annet 

RØX og Skiforeningen, driftes blant annet skiløyper og statlig sikra friluftsområder, i tillegg til at det 

stadig gjennomføres nye idretts- og friluftslivsprosjekter. Denne hovedplanen vil redegjøre for 

avdelingas ansvarsområder, og se på hvordan dette vil utvikle seg i takt med kommunens øvrige 

utvikling. Planen er som nevnt avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftslivs viktigste 

styringsdokument, og vil sammen med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, legge 

mye av grunnlaget for kommunens videre arbeid på feltet. Som navnet på planen tilsier, er avdelingas 

viktigste tjenesteområde drift og vedlikehold av idrettsanlegg og friluftslivsområder, i tillegg til å være 

med i planlegging og gjennomføring av nye anlegg og områder. 

 

 

4 Bakgrunn og formål 

Tiltak og mål i planen vil gi et godt grunnlag for gode rutiner i den daglige driften, men også bidra til å 

legge gode strategier for avdelingens videre arbeid. Planen vil også løfte frem arbeidsoppgaver som 

utføres på området, samt avklare grensesnitt mot andre avdelinger og enheter. 

Bakgrunn for planarbeidet er hjemlet i handlingsprogram for 2014, og planen vil være den første for 

avdelingen, som fikk ny form i 2014, etter tidligere å ha vært tilknyttet veiavdelingen. Beslutning om 
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oppstart av planarbeid er gjort av rådmann. 

Planen er ført i pennen av avdelingsleder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med medvirkning fra 

styringsgruppa som har bestått av rådmannsgruppa og enhetsleder for kommunalteknikk, 

arbeidsgruppa som har bestått av avdelingsleder for vei, v/a og IFF og kartleggingsgruppa som har 

bestått av ansatte fra avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

Tilrettelegging for aktivitet som skøyter, ski, bading, fotball og turgåing i flotte omgivelser er noe det 

jobbes med hver dag i Rælingen kommunen. ‘Idrettsglede for alle’ er norsk idretts visjon og på 

regjeringens hjemmeside står det at ‘alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet 

for helse og trivsel både i nærmiljøet og ute i naturen’. Formålet med planarbeidet er å gå gjennom 

tjenesteområdet og på denne måten sikre at arbeidet som gjøres er best mulig og til allmennhetens 

beste.  

 

5 Rammer og føringer 

5.1 Lovgrunnlag  

Plan- og bygningsloven 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet. 

 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

Formålet med loven er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 

samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne. 

 

Lov om offentlige anskaffelser 

Formålet med loven er å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på 

forretningsmessighet og likebehandling. 

 

Folkehelseloven 

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 

lidelse. 

 

Lov om friluftsliv 

Formålet med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, 

opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 
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Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) 

Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal 

sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. 

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. 

 

 

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) 

Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på 

granneeigedom. 

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark 

og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Tillatelse til ferdsel kan gis av 

kommunen når særlige grunner foreligger, og saksbehandlingen rundt dette følges opp av 

rådmannskontoret.  

 

5.2 Nasjonale føringer 

Tilskudd til idretten er viktig for å sikre tilgang til gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskudd til 

anlegg i kommunene er på denne måten svært viktig i regjeringens idrettspolitikk, da anlegg og 

tilrettelagte områder anses som viktige for å skape aktivitet. I Rælingen kommune prioriteres ofte 

byggingen av anlegg til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjennom prioriteringen av tiltak det søkes om 

spillemidler til. Saksbehandling av spillemidler gjøres fra avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 

mens kontakten ut mot lag og foreninger i hovedsak gjøres fra kultur- og fritidsenheten. Dette gjelder 

også spillemidler for nærmiljøanlegg, men selve gjennomføringen av disse prosjektene gjøres 

gjennom eiendomsenheten og skolene. 

Det finnes også tiltak som gjennomføres på bakgrunn av andre tilskuddsordninger, som blant annet 

tiltak i statlig sikra friluftsområder. Den statlige sikringen av friluftslivsområder sikrer viktige områder for 

friluftsliv for allmennheten, og forvaltningen av disse områdene gjøres gjennom forvaltningsplan for 

statlig sikra friluftsområder. Gjennom rulleringen av denne forvaltningsplanen kan det årlig søkes om 

midler til tiltak.  

 

Allemannsretten gir rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Hovedprinsippene i 

allemannsretten er lovfestet i lov om friluftsliv av 1957 og tar for seg på hvilken måte alle har lov til å 

ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for 

allemannsretten. 

 

Forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat innebærer 

ferdselsbegrensninger i noen områder på Øyeren i trekktiden for fugl. Ramstadslottet og Østmarka 

naturreservat ligger i Marka i Rælingen og begge er underlagt vernebestemmelser.  
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5.3 Lokale føringer  

Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren er Rælingen kommunes slagord. I tillegg til at 

det er nærhet til fine turområder, ønsker Rælingen kommune å tilrettelegge for at flest mulig skal 

kunne være aktiv. I kommuneplanens samfunnsdel blir en rekke strategier for dette arbeidet 

presentert. Innenfor tjenesteområdet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, er det spesielt noen strategier 

som kan trekkes frem: 

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

og utfartsparkeringer. 

 Tilrettelegge for uorganisert aktivitet og lavterskeltilbud 

 Videreutvikle samarbeidet med frivillige foreninger for å skape gode møteplasser og arenaer 

for aktivitet. 

 Utvikle rekreasjonsområder og tilrettelegge hverdagslandskapet for fysisk aktivitet. 

 Tilrettelegge aktiviteter og informasjon slik at de inkluderer alle grupper i samfunnet. 

 Sikre at frivillige lag og foreninger har gode betingelser for å drive folkehelsearbeid. 

 Unngå fysiske barrierer i bygg og utearealer som hindrer deltakelse og sosialt liv. 

 

I kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, som nå er under revisjon, vil det bli jobbet 

grundig med det helhetlige arbeidet som gjøres innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

Tiltak som der skisseres vil legge føringer for hvordan kommunen vil jobbe innenfor dette feltet i årene 

som kommer, også for tjenesteområdet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv på kommunalteknisk enhet. 

 

Statlige tilskudd til idrettsformål utgjør et viktig bidrag til utviklingen av idrett og fysisk aktivitet i Norge. 

Det er likevel slik at det er kommunene som er den viktigste offentlige bidragsyteren når det gjelder å 

skape gode rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet. Dette gjelder både i forhold til bygging og drift 

av idrettsanlegg og i forhold til drifts- og aktivitetstilskudd til lokale idrettslag. Tilrettelegging for idrett er 

ikke en lovpålagt oppgave for kommunene, derfor er tilskudd til idrettsformål i stor grad påvirket av 

kommuneøkonomien. Dagens regelverk fastslår at anleggseier som har mottatt spillemidler plikter å 

holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Kravet gjelder 

både ved nybygg og rehabilitering. Dette betyr at kommunene må tenke på levesykluskostnadene i 

etableringen og rehabiliteringen av anlegg. 

 

Tall fra SSB viser en klar økning i kommunenes utgifter til idrett de siste årene. Når det gjelder 

kommunenes netto driftsutgifter til idrett (inkluderer ikke anleggs-investeringer), viser tallene at 

utgiftene knyttet til drift av idrettsanlegg mellom 2003 og 2010 nesten har blitt fordoblet. Dette viser 

kravene til og utfordringene med drift av idrettsanlegg, samtidig som det viser viktigheten av å ha en 

plan for drift, med kostnader, i planleggingsfasen av et anlegg, slik at det kan følge driftsmidler med 

etablering av nye anlegg. 
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6 Kommunens fremtidige utfordringer 

6.1 Befolkningsvekst 

Rælingen har i likhet med nabokommunene noen utfordringer knyttet til presset som følger med å 

være nær Oslo og Gardermoen. Befolkningsveksten har ligget på ca 2% en periode, noe det også 

legges opp til i årene som kommer. Ettersom utbyggingen i Rælingen i stor grad begrenses av Marka 

og dyrkamark, vil kommunen og utbyggere se etter alternative utbyggingsformer. Fortetting i 

eksisterende boligområder er nærliggende og noe som vil by på noen utfordringer knyttet til 

infrastrukturen, men også økt bruk av friluftslivsområder og idrettsanlegg.  

 

6.2 Klimaendringer 

Det varsles hyppigere større nedbørsmengder med høy intensitet, og dette er noe vi allerede har erfart 

mange steder i Norge. For at klimatilpasning skal være vellykket må dette arbeides med tverrfaglig. 

Hensyn til flomveier, avrenning fra tetteflater, fordrøyning og generelt all håndtering av overvann må i 

første omgang ivaretas i kommuneplan/reguleringsplan, og senere i prosjektering og utførelse. 

Klimaendringer og økte nedbørsmengder er slik vi ser det ikke først og fremst en teknisk utfordring, 

men juridisk, økonomisk og organisatorisk. Det er uklarheter rundt ansvarsfordeling, rollefordeling, 

koordinering og finansiering. Dette gjelder både internt i kommunene og mellom kommuner og private. 

Klimatilpasning er i praksis en relativt ny problemstilling i kommunene, men arbeidet er godt i gang i 

Rælingen kommune i forhold til kompetanseheving og organisering.  

 

 

                           

                                                                               Morgentåke ved Myrdammen, Foto: Jørgen Joramo, 2015 
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7 Organisering 

7.1 Enhetens organisering 

Avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er en av tre avdelinger i kommunalteknisk enhet. 

 

Enheten er fysisk delt, da det meste av administrasjonen er lokalisert til rådhuset, mens driften er 

plassert i Kirkebyvegen 2. Ideelt sett kunne nok enheten vært samlet, men delingen fungerer godt i 

dag, da alle fra driften er å finne på ett sted, mens administrasjonen er samlet med den øvrige 

administrasjonen på rådhuset. De tre avdelingene skal være selvstendig og skal i all hovedsak driftes 

ved hjelp av tilgjengelige ressurser i avdelingen. Det skal allikevel i prosjekter og ved enkelthendelser 

være mulig å hjelpe hverandre på tvers av avdelingene, da man også jobber som en samlet enhet. 

Dette betyr at avdelingene kan dra nytte av prosjektkompetansen som finnes i enheten. 

 

7.2 Avdelingas organisering 

Avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av 

kommunale badeplasser, turløyper, turveier, turstier og park- og idrettsanlegg. Avdelingen har tre 

årsverk, fordelt på fire stillinger. I tillegg hentes det inn ekstrahjelp i drifta på sommeren. To årsverk 

jobber ute med drift, mens ett årsverk jobber administrativt. 

 

Kommunalteknisk 
sjef

Avd. IFF Avd. Vei Avd. V/A

Økonomikonsulent

Avd.leder

Fagarbeider 
50%

Fagarbeider
100%

Fagarbeider 
50%
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8 Drifts- og vedlikeholdsansvar: oversikt 

8.1 Statlig sikra friluftsområder og badeplasser 

Rælingen kommune har fire statlig sikra friluftsområder; Åmodtdammen, Ramstadsjøen, Torva og 

Myrdammen. At et område er statlig sikret vil si at staten har, gjennom kjøp av grunn eller avtaler om 

bruk og tilrettelegging, sikret folks tilgang til friluftsområdet. I Norge er det 2 300 friluftsområder som 

kommunene og staten i samarbeid har sikret for allmennhetens friluftsliv. 

 

Myrdammen 

Myrdammen ligger i Østmarka ved Nordby og ble sikret som statlig friluftsområde i 1973. Området blir 

brukt til bading og som rekreasjonsområde, som utgangspunkt for turer til fots eller på ski i skogen, 

samt fiske i vannet.  

Det er lagt ned mye arbeid i tilretteleggingen av området, noe som blant annet innebærer tilrettelagte 

turveier, toaletter, badebrygge, stupebrett og plaskedam. Det anslås at Myrdammen har ca. 60 000 

besøkende i året. Toalettanlegg på Myrdammen er sesongåpent i sommerhalvåret fra ca. 15. mai til 

ca. 1. oktober. Det er sommerledning tilknyttet anlegget, så vannet kan fryse ved nattefrost. Toalettene 

rengjøres hver arbeidsdag i sesongen, sammen med tømming av avfallsbeholdere og vedlikehold av 

badeplass. På det meste plukkes det 25 søppelsekker med avfall på Myrdammen daglig. Stupebrett 

og markering av grunne settes ut når badesesongen starter og tas inn på høsten. Det tas jevnlig 

vannprøver og badetemperaturen måles daglig og legges ut på kommunens hjemmesider. Det ligger 

også ute badebrygge. 

 

                                                                                                                       

                                                                                     Myrdammen, Foto: Jørgen Joramo, 2015 

 

Åmodtdammen 

Åmodtdammen ligger nord i kommunen på grensen til Lørenskog, med innfart fra Sandbekken. 

Området ble statlig sikret som friluftsområde i 1982, og ble i 2014 oppgradert med nye toaletter. Veien 

opp fra Sandbekken ble også oppgradert høsten 2014 med tilhørende veilys og det ble gjennomført 

en offisiell nyåpning av området som friluftsområde.  
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Toalettanlegg på Åmodtdammen er sesongåpent i sommerhalvåret fra ca 15. mai til ca. 1. oktober. 

Det er sommerledning tilknyttet anlegget, så vannet kan fryse ved nattefrost. Toalettene rengjøres 

hver arbeidsdag i sesongen, sammen med tømming av avfallsbeholdere og vedlikehold av badeplass. 

Det er inngått et uformelt samarbeid med Lørenskog kommune, som vedlikeholder bryggeanlegget på 

Åmodtdammen. Drift og vedlikehold av det nye anlegget ved Åmodtdammen trer i kraft for fullt våren 

2015, og de siste større oppgraderingene i denne omgang ble ferdigstilt sommeren 2015.  

 

Torva 

Torva er et parkområde langs Nitelva som ble sikret som statlig friluftsområde i 1973. På området 

ligger det en brygge, en tursti og informasjonsskilt. Toalettanlegg leies inn og driftes fra mai til 

september. Avfallsbeholdere tømmes etter behov. Torva er et viktig område med tilknytning til Nitelva 

og området er svært tilgjengelig. Øvre Rælingen vel klipper gressfeltene, og plukker avfall etter behov. 

Velet har en samarbeidsavtale med kommunen, og får 15 000 i driftstilskudd årlig. 

 

Ramstadsjøen 

Ramstadsjøen er et flott innsjøområdet med stort naturpreg og lav tilretteleggingsprofil. Området ble 

sikret som statlig friluftsområde i 1982. Ramstadsjøen er et flott turmål både for folk som vil bade og 

de som bare er ute etter en gåtur i flotte omgivelser. På vinteren legges det skiløype over 

Ramstadsjøen om isen er tykk nok. Brudalsvegen tar deg fra Marikollen til Ramstadsjøen. Dette er en 

svært viktig forsyningsvei for stiene og løypene som går videre inn i Marka. Reguleringsarbeidet med 

Brudalsvegen starter opp dette året, og resultatene av denne legger føringer for videre utvikling av 

området. 

 

                                  

                                                                         Åmodtdammen, Foto: Jørgen Joramo, 2015 
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8.2 Turveier og turstier 

I kommunen finnes det en rekke turstier og turveier med ulik grad av tilrettelegging. Avdeling for idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv har et spesielt ansvar for disse stiene og veiene, og det er også knyttet 

søppelkasser til noen av disse.  

 

Nordby skole til Myrdammen  

Dette er en turvei som går fra skolen på Nordby til Myrdammen. Fra Myrdammen er det mulig å 

komme seg videre til Nordbysjøen på tilrettelagt sti. Veien frem til parkeringsplass brøytes, strøs og 

vedlikeholdes i dag av veiavdelingen. Det samme gjelder utfartsparkeringen, og det er en liknende 

ordning på den andre adkomstveien til Myrdammen. Fra Myrdammen og opp til Nordbysjøen er det 

NRV/NRA som holder veien i stand.  

 

Sandbekken til Stormyra  

Dette er også en populær turvei, og denne er lyssatt. Langs veien er det også mulig å sette seg ned 

på benker, og det finnes noen søppeldunker langs veien. Ved Sandbekkhallen er det en elv med fint 

potensiale. Veiavdelingen brøyter i dag turveien og står for kostnadene for lyset. De brøyter også 

utfartsparkeringa på Stormyra, her er det ca 8 – 10 plasser. 

 

Sandbekkstua til Åmodtdammen  

Dette er en turvei med lys som går forbi badeplass og toalettanlegg på Åmodtdammen og til 

tømmervelteplassen som eies av Losby Bruk. Herifra går det stier videre inn i Marka. Ca. 1200 meter 

av denne turveien ble oppgradert i 2014, og oppgraderingen, som også innbefatter nytt toalettanlegg 

og utbedring av badeplassen, ble ferdigstilt i 2015. Det er benker langs veien som er mye brukt av 

turgåere. 

 

Marikollen til Ramstadsjøen (Brudalsvegen)  

Pr. i dag har denne stien mindre grad av tilrettelegging, men stien er populær og mye brukt både 

sommer og vinter. Fra denne stien kan du komme deg videre til mange andre steder i Marka. Som 

tidligere nevnt vil reguleringsarbeidet som settes i gang i 2015 legge føringer for den videre utviklingen 

av strekningen. 

 

Årnestangen 

Årnestangen er et vakkert turområde med rikt fugleliv som strekker seg ut i Øyeren. Årnestangen er 

en halvøy på vestsiden av deltasletten i Rælingen kommune, og er en del av Nordre Øyeren 

naturreservat. Det er to kommunale utfartsparkeringer tilknyttet dette området. Begge disse brøytes i 

dag av veiavdelingen. 

 

Kongevegen 

Benyttes til fots om sommeren, på vinteren tråkkes en del av løypa, slik at denne kan benyttes til fots. 
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Veien har noen grad av tilrettelegging, men videre utvikling er foreløpig uavklart. 

 

                                                         

                                                   Skilt ved Årnestangen, Foto: Jørgen Joramo, 2015 

 

 

8.3 Øyeren, Nitelva, Glomma, Leira 

Tilgjengelighet til Øyeren, Nitelva, Glomma og Leira sikres gjennom brygger og mindre parkanlegg på 

ulike steder i kommunen. På Torva er det en brygge ved Nitelva som benyttes mye til fisking. På 

Sundberget finnes det en brygge der det gamle sundstedet er, og på Rudsberget er det en brygge 

med benker.  

I tillegg er det flere båtbrygger med stort potensiale. For å benytte Tangen båtbrygge til å legge ut båt 

kan man hente nøkkel i servicetorget. Det er også en båtbrygga på Buret, og ved Nordby Bruk er det 

en muntlig avtale om at allmennheten kan legge ut båt uten kostnad.  

 

8.4 Parkanlegg 

Alle grøntområder og parkanlegg i kommunen ligger til avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Unntakene er områder i tilknytning til kommunale bygg som ligger til eiendomsenheten, mens arealer 

tilknyttet til vei ligger til veiavdelingen. Små parkanlegg langs Nitelva, som Sundberget, Gressnebben, 

Årnestangen og Rudsberget har blitt driftet etter kapasitet. Søppeldunker har blitt tømt regelmessig. 

Det legges pr. i dag ned lite arbeid med parker og grøntanlegg, da dette er et område som ofte blir 

prioritert bort på grunn av ressursmangel. 
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                                                               Kunst på Sundberget, Foto: Jørgen Joramo, 2015 

 

8.5 Dammer  

Skoledammen ved Rud skole eies av kommunen, og dammens videre liv er uavklart. Det er også 

planlagt at Lørenskog og Rælingen kommune skal ta over Åmodtdammen. Ramstadsjøen skal 

overføres fra NRV til Rælingen kommune. I ansvaret for disse ligger det en årlig sertifisering, med 

tilhørende kostnader. Kommunen som eier, samarbeider med NRV sertifiseringen av dammene.  

 

8.6 Hytter 

Kommunen eier pr. i dag to hytter. Den ene hytta, som ligger ved Ramstadsjøen, leies ut til en 

speidergruppe. Her må det i planperioden tas stilling til om avtalen skal revideres. Den andre hyttas 

videre liv er også uavklart. Denne ligger ved Myrdammen, og områdene rundt hytta er i dag under 

utbedring.  

 

8.7 Skiløyper 

Rælingen kommune er i dag ansvarlig for å kjøre 17 skiløyper/traséer på til sammen ca. 51,5 km. 

Disse prepareres med tråkkemaskin og scooter, og oversikt over når de ulike løypene blir kjørt finnes 

på Skiforeningens ‘Markadatabase’.  

Løypenett blir oppkjørt etter snøforholdene, og ved gode forhold er det en målsetning at alle løypene 

kjøres opp mot helgen. Hovedtraséer blir kjørt med stor maskin, mens mindre traséer kjøres med 

scooter. Stor maskin kjører ett eller to spor, men kan ikke kjøre over vann. Scooter kan kjøre over 

vann ved 15 cm stålis. Mye av løypenettet går langs private stier/veier som brukes til å kjøre ut 

tømmervirke, løypene kan derfor i perioder være stengt. I løyper med faste installasjoner inngås det 

skriftlige avtaler med grunneiere. 

Løypenettet ryddes i et samarbeid mellom Rælingen kommune, Skiforeningen og RØX (Østmarka på 

kryss og tvers, avdelingen Rælingen). 
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8.8 Isflater 

Det finnes tre isflater i kommunen som islegges på vinteren når været er stabilt kaldt. Marikollen, 

Løvenstad og Blystadlia sprøytes og islegges når temperatur og forholdene ligger til rette for dette. I 

tillegg er det etablert en grusbane til bruk som isflate på vinteren på Smestad, denne er planlagt 

ferdigstilt i 2015. Det har vært noen utfordringer med grunnforholdene tilknyttet denne. 

Opparbeidingen av isflatene kan gjøres når været har vært stabilt kaldt (fra ca. -5 grader til ca. -7 

grader) i underkant av en uke (5 dager). Brøyting av parkeringsplasser tilknyttet isflater er uavklart. 

 

8.9 Idrettsanlegg  

Marikollen idrettspark 

På Marikollen idrettspark har det vært mye utvikling de siste årene, og det er også planlagt blant annet 

utvidelse av alpinanlegget, skitraséer og større parkeringsplass. Pr. i dag består idrettsparken av tre 

kunstgressbaner, da henholdsvis en 7-erbane og to 11-erbaner. Det er tilknyttet et gassanlegg til to av 

banene, og Rælingen kommune har som eier det overordnede ansvaret for dette. Kommunen har en 

samarbeidsavtale med Rælingen fotballklubb om driften av gassanlegget.  

I tillegg til kunstgressbanene er det flere gressflater som benyttes til fotballtrening. Treningsfeltene ved 

Marikollen klippes 1 til 3 ganger pr. uke i sommerhalvåret, etter værforholdene. Ved ideelle forhold 

klippes gresset ned til 3cm. IFF plukker søppel utenfor gjerdet til fotballbanene, mens Rælingen 

fotballklubb plukker innenfor.  

På vinterstid brøytes Tangerudvegen av veiavdelingen. Det samme gjelder adkomstveien til 

Marikollen. Parkeringsplassen ved Marikollen er en delt utfartsparkering og parkering til 

idrettsanlegget. Veier foran garderobene på klubbhuset tas ved forespørsel, mens veien ned til skolen 

tas av eiendomsenheten. Banene brøytes i dag av ekstern entreprenør innleid av Rælingen 

fotballklubb.  

 

Åsvang fotballbane 

Åsvang fotballbane er en gressbane som klippes 1 til 3 ganger pr. uke, etter værforholdene. Ved 

ideelle forhold klippes gresset ned til 3cm. Parkeringsplass er delvis privat og delvis kommunal og 

brøytes i dag av veiavdelingen.  

 

Løvenstad kunstgressanlegg 

På Løvenstad er det en 11-erbane og en 7-erbane. Det er tilknyttet et gassanlegg til 11-erbanen, og 

Rælingen kommune har som eier det overordnede ansvaret for dette. Kommunen har en 

samarbeidsavtale med Løvenstad fotballklubb om driften av gassanlegget.  

Parkeringsplassen og lyset som er tilknyttet disse ligger i dag til veiavdelingen. De brøyter, 

vedlikeholder og feier parkeringsplassen. Det er gjort arbeid rundt fotballanlegget våren 2015, og 

området er oppgradert til å få et mer parkliknende preg. Det er også planlagt noe mer utbedring i 

området. 
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8.10 Avfallshåndtering 

Rundt om i kommunen er det plassert i overkant av 100 søppelkasser ved idretts- og friluftslivsanlegg. 

Disse tømmes ukentlig, ofte flere ganger pr. uke. I tillegg til søppelkassene er det satt opp 15 kasser til 

hundeposer og 10 stativ med poser.  

Rælingen kommune har i hovedsak ansvar for tømming av utsatte avfallsbeholdere i tilknytning til 

idretts- og friluftslivsanlegg og områder, men avdelinga har tatt ansvar for noen beholdere som tilhører 

eiendomsenheten, samt noen fra veiavdelingen. Ordningen vurderes fortløpende, og det kommer 

stadig ønsker om utplassering av nye kasser, samtidig som det kastes mye søppel og hundeposer i 

naturen. 

 

 

8.11 Trefelling 

Felling av trær i kommunen administreres av avdelingen. Kommunen fjerner som regel bare trær selv 

dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. At trærne skygger for sol eller 

utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave. Trær som står på kommunal eiendom skal 

det søkes om å felle, og innkomne søknader om trefelling behandles fortløpende. Trær kan imidlertid 

inneha stor biologisk verdi både ved å være del av en naturtype, være sjelden eller truet eller være et 

viktig leveområder for fugler og andre arter. Som regel gjennomfører kommunen befaring, og i noen 

tilfeller kan det være aktuelt at det er kommunen selv som gjennomfører fellingen/ryddingen. Det er 

ofte fordelaktig om trefellingssaker tas gjennom borettslag, velforening eller sameie. 

 

Vurderingskriterier som legges til grunn er blant annet klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk 

mangfold på stedet, stor enighet eller uenighet i nabolaget og om skade eller ulempe for søkeren er 

større enn verdien for eieren. Når trær skal felles må dette avklares med naboer. Klager på 

kommunens avgjørelse må gjøres innen tre uker etter at svaret er mottatt.  

 

Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til yngletid for dyr 

og fugler. Tillatelse kan også kun gis dersom det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene og 

treet ikke er vernet gjennom lov eller forskrift eller er ansett som sårbar eller sjelden natur. Det 

forekommer også at felling av trær som står på privat grunn er søknadspliktig. Dette kan f.eks være 

hvis treet står på et felles friområde. 

 

 

8.12 Bekjempelse av fremmede arter 

Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og 

spredningspotensiale. Introduksjonen av fremmede arter regnes i dag som en av de største truslene 

mot verdens biologiske mangfold. Menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til at fremmede arter 

introduseres til nye områder, og slik spredning skjer på mange ulike måter. 

Det søkes årlig om midler til bekjempelse av fremmede arter i Rælingen kommune, og arbeidet 

gjennomføres på vår og sommer.  



Hovedplan friluftslivsområder og idrettsanlegg 2016 – 2027 

 

21 

 

Statens Vegvesen jobber også med bekjempelse av fremmede arter langs vei, og det er derfor viktig 

med en dialog med dem. De siste årene er det gjennomført tiltak mot kjempebjørnekjeks, parkslirekne 

og kanadagjess. Tiltak mot sistnevnte administreres av viltnemnda. 

 

 

 

9 Drifts- og vedlikeholdsansvar: tidsbruk og statistikk 

Driften deles i hovedsak i to sesonger, sommersesongen og vintersesongen. Hovedoppgavene i 

vintersesongen er skiløypekjøring og opparbeiding og vedlikehold av is på isflatene/skøytebanene. På 

sommeren er det drift og vedlikehold av de statlig sikra friluftsområdene på Myrdammen og 

Åmodtdammen som er viet mest tid, i tillegg til klipping, diverse arbeid på Torva og avfallshåndtering.  

Det er også perioder i disse sesongene der været ikke tillater at man gjør disse primæroppgavene. 

Disse periodene brukes i hovedsak til forefallende arbeid og tiltak som ikke har blitt prioritert i 

foregående sesonger, eller som har blitt utsatt på grunn av manglende kapasitet. Mellom sesongene 

er det også perioder der det er mer tid til å gjøre andre tiltak som det ikke har vært kapasitet til å ta i 

sesongen. Det er også viktig at det settes av tid til vedlikehold av maskiner, samt forberedelser til ny 

sesong. Forberedelsene planlegges gjerne tidlig, slik at det kan skape forutsigbarhet, særlig der man 

er avhengig av bidrag fra andre. 

 

Tiltaksplaner for de ulike periodene gjør det lettere å samkjøre arbeidet i så stor grad som mulig med 

RØX, Skiforeningen og kultur- og fritidsenheten, samt internt på kommunalteknisk enhet. Det er også 

hensiktsmessig at arbeidet er koordinert med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

Badeplassene i Rælingen er mest brukt når det er sol og finvær. I disse periodene brukes det dermed 

mest tid på drift og vedlikehold av disse, selv om anleggene ryddes og klippes jevnlig hele sesongen, 

samt at toaletter vaskes. På vinteren vil været i større grad påvirke driften. Marka i Rælingen er kupert 

og har en del myrer. I tillegg har de fleste løypene liten grad av oppbygging. Dermed kreves det en del 

frost og snø, samt forarbeid, for at alle løypene skal kunne kjøres. Dette har ført til at noen av løypene 

i Rælingen ikke har blitt kjørt opp i løpet av de siste sesongene.  

På bakgrunn av dette, i tillegg til at været ofte er variert på vinteren, varierer tidsbruken på 

løypekjøring en del. Når det først blir gode forhold for ski og skøyter, er det også viktig at avdelinga er 

effektive, slik at periodene med gode forhold kan utnyttes på best mulig måte. 

 

For å få til en oversikt over tidsbruk på ulike arbeidsoppgaver i figurene nedenfor, er det tatt 

utgangspunkt i en tidsbruk som ligger mellom gode forhold og dårlige forhold. Det vil si at disse ikke 

viser tidsbruken når det for eksempel snør kraftig på vinteren eller når det er de fineste 

sommerdagene på badeplassene. Disse dagene vil det alltid være behov for at avdelinga er fleksibel 

og legger ned ekstra innsats for at forholdene skal bli tilstrekkelig gode. På dager der forholdene er for 

dårlige til at man skal kunne gjøre primæroppgavene, vil man kunne utføre sekundæroppgaver fra 
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interne tiltaksplaner. 

Oversikten over tidsbruken i figuren under er gjort etter en kartlegging av tidsbruk på ulike  

oppgaver i løpet av en uke, og timene er fordelt i uka slik at det skal gi en helhet. Vi jobber derimot 

ikke etter en ‘spikret’ timeplan, og det er behov for en viss dynamikk da mange driftsoppgaver er 

væravhengig. Det er viktig å poengtere at dette er en oversikt over driftsoppgaver utført av de to 

årsverkene som jobber ute.  

 

Tallene er også basert på dagens tilgjengelige ressurser, noe som også vil komme frem i tabell (2.2) 

som viser løyper kjørt opp vinter 2015. Ved økte ressurser vil man kunne bruke flere timer i uka på å 

kjøre løyper, og det samme vil gjelde for de andre driftsoppgavene. Det vil også gi rom for å prioritere 

andre arbeidsoppgaver.  

Vintersesongen har sin travleste periode rundt januar og februar når det er mest snø og kaldest vær.  
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Tabell 1.1 

 

 

Tabell 1.2

 

         

SOMMERDRIFT 01.05 - 01.10

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sum

Myrdammen badeanlegg 4 4 4 4 4 4 4 28

Åmodtdammen badeanlegg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 17,5

Torva 1 2 2 1 1 7

Søppel 6 6 12

Vedlikehold utstyr 1 1 1 1 1 1 1 7

Åsvang 2 1 1 1,25 5,25

Marikollen 4 4 1,25 9,25

Diverse klipping 1 2,5 3,5

Adminstrativt 1 1 1 1 1 5

Totalsum 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 8,5 8,5 94,5

I tillegg kommer trefelling, uttynning/kvisting av skog, klipping Blystadlia, vedlikehold av brygger/porter til elver og Øyeren, 

vedlikehold av søppeldunker og bekjempelse av fremmede arter.

30 %

18 %

7 %

13 %

7 %

6 %

10 %

4 %
5 %

Sum

Myrdammen badeanlegg

Åmodtdammen badeanlegg

Torva

Søppel

Vedlikehold utstyr

Åsvang

Marikollen

Diverse klipping

Adminstrativt

Vinterdrift 01.10 - 01.05

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sum

Løypekjøring 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 52,5

Isflater 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 45,5

Søppel 4 4 8

Vedlikehold utstyr 1 1 1 1 1 1 1 7

Adminstrativt 1 1 1 1 1 5

Totalsum 16 20 16 20 16 15 15 118

Statistikken tar utgangspunkt i perioder med delvis oppbygging og vedlikehold av isflater og løypekjøring ved stabile forhold. 

Ved oppbygging av isflater og nyprepping av løyper kreves det større ressurser.

Det kreves stabilt vær over lengre tid for å få kjørt opp alle kommunens løyper og på samme tid vedlikeholdt isflatene.

I tillegg kommer trefelling, uttynning/kvisting av skog, vedlikehold av søppeldunker.

44 %

39 %

7 %

6 %
4 %

Sum

Løypekjøring

Isflater

Søppel

Vedlikehold utstyr

Adminstrativt
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Tabell 3.1 

         

 

        

 

                                                                                                                            Skiforeningen, 2015         

         

Tabellene 1.1 og 1.2 ovenfor viser at det kreves ca. 2,5 stillinger på sommeren og 3 stillinger på 

vinteren for å få gjennomført dagens driftsoppgaver ved såkalte ‘mellomforhold’ uten bruk av overtid i 

ukedagene. Det vil allikevel bli behov for arbeid i helgene, da mange ønsker å gå på ski eller benytte 

badeplassene da, og som nevnt tidligere krever perioder med mye snø og fine forhold på sommeren 

at det legges ned mer arbeid. 

 

Tabellene 2.1 og 2.2 viser en oversikt over kjørte skiløyper i vintermånedene 2014 og 2015. 

Disse viser at i overkant av 20 km av løypenettverket blir kjørt opp regelmessig. Sammen med 

topografi, været og standard på løypenettverket, er en av de viktigste grunnene til antall km oppkjørte 

løyper at vi ikke har kapasitet pr. i dag til å både opparbeide isflater og kjøre tilstrekkelig med løyper 

samtidig, selv om dette er et ønske med tanke på at sesongene er korte. Det er også en utfordring å få 

gjort dette arbeidet i normert arbeidstid. 

 

Tabell 3.1 viser totalen av oppkjørte løyper pr. måned i Rælingen kommune fra 2009 – 2015. Dette 

viser at det er stor variasjon på antall kjørte løyper fra år til år. 

 

Omkringliggende kommuner, som Fet og Lørenskog, får kjørt opp en større andel av løypene sine og 

har også en større andel løyper. Disse kommunene samarbeider enten med lag og foreninger slik at 

maskinen får gått flere timer om dagen, samtidig som de har nyere utstyr, eller så har de løyper som 
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går på skogsveier og over åkrer. Disse er mer effektiv å kjøre enn løyper i ulendt terreng. Rælingen 

har fortsatt stort potensiale i å øke standarden på trasèene i kommunen.   

 

 

10 Anleggsprosjekter og investeringer 

Strategier for nye idretts- og friluftslivsprosjekter ligger i hovedsak i kommunedelplan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv. Den skal skape forutsigbarhet og bidra til en langsiktig og helhetlig 

anleggsutbygging og utvikling på idretts- og friluftslivsfeltet. 

 

Kultur- og fritidsenheten har hovedtyngden av kontakt med frivillige lag og foreninger og får på denne 

måten innspill på hvilke tiltak det er mest hensiktsmessig å prioritere. Prioritering av tiltak behandles 

administrativt og idrettsrådet fungerer som høringsinnstans. Det er nå også opprettet et friluftsråd i 

kommunen som vil bli benyttet på samme måte. 

Kommunalteknisk enhet deltar i den administrative prosessen rundt prioritering av tiltak, og er 

ansvarlig for driften av idrettsanlegg og friluftslivsområder i etterkant av ferdigstillelse. Drift av bygg og 

nærmiljøanlegg ligger til eiendomsenheten. 

Prosessene i idretts- og friluftslivsprosjekter kan settes opp på følgende måte (når det gjelder anlegg 

og områder): 

 

 

Planleggingsfase

Behov - prioritering - strategi 

Gjennomføringsfase

Prosjektering -
prosjektoppfølging

Oppfølgingsfase

Implementering - drifts- og 
vedlikeholdskostnader
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10.1 Planleggingsfase

Behov 

Anleggsbehovet og behovet for friluftslivstiltak vil kartlegges etter dialog med brukergrupper, og 

strategier fra kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv danner grunnlaget for hvilken 

utvikling kommunen ønsker på anlegg og arealer til idrett og friluftsliv. Nye behov og trender må 

kartlegges, og samarbeidet med frivillige lag og foreninger er viktig for at utviklingen på idretts- og 

friluftslivsfeltet skal speile det reelle behovet i kommunen.  

 

Prioritering 

Prioriteringen av nye tiltak gjøres i samarbeid mellom kultur- og fritidsenheten og kommunalteknisk 

enhet, og idrettsrådet og friluftsrådet gir uttalelser på prioriteringen.  

Det må her utarbeides et forhåndsbudsjett, eller kostnadsestimat, som skal danne grunnlaget for de 

økonomiske rammene i prosjektet.  

Det er her svært viktig at kostnadsestimatet utarbeides så grundig som mulig, men det er utfordring å 

forutse nøyaktige kostnader på et så tidlig tidspunkt i prosessen, og det vil i de fleste prosjekter 

komme endringer og tillegg underveis.  

 

Strategi 

Selve prosjektgjennomføringen av tiltak gjøres ofte etter to ulike hovedmodeller:

 Tiltaket prosjekteres og gjennomføres i regi av avdeling for IFF og gjennomføres ved hjelp av 

o Interne ressurser 

o Interne og eksterne ressurser 

o Eksterne ressurser 

 Tiltaket settes bort til konsulent, som selv inngår avtaler med entreprenører 

 

Bruk av konsulent vil kreve oppfølging, selv om hovedtyngden av det administrative arbeidet da vil 

ligge hos konsulent. Midler som er satt av til tiltaket og tidshorisonten for prosjektet vil også legge 

føringer for hvordan strategien vil være. 

 

10.2 Gjennomføringsfase 

Prosjektering 

Avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er på kommunale idretts- og friluftslivsprosjekter for 

anlegg og områder ansvarlig for: 

 Kostnadsoverslag 

 Idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenninger (med tegninger og kartgrunnlag) 

 Spillemiddelsøknader 

 Byggesøknader med nabovarsel (og eventuelt andre søknader som må være på plass før 

tiltaket igangsettes) 

 Grunneieravtaler  
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I forbindelse med et prosjekt er det nødvendig å utarbeide flere kostnadsoverslag. Det grunnleggende 

kostnadsoverslaget som utarbeides er totalkostnaden for prosjektet i sin helhet, inkludert drifts- og 

vedlikeholdsutgifter. Her fremgår både kostnader for bruk av interne ressurser, kostnader som ikke er 

spillemiddelberettiget og uforutsette kostnader (inkludert forandringer/endringer og tillegg). 

Kostnadsoverslag for spillemiddelberettigede elementer og netto-regnskap settes også opp. 

Kostnadsoverslaget for spillemiddelberettigede elementer danner utgangspunktet for 

spillemiddelsøknaden. Det må avklares internt rundt eventuell bruk av interne ressurser på prosjektet. 

Skal man bruke eksterne ressurser, vil valg av ‘leverandør’ gjøres gjennom en konkurranse eller ved 

avrop eller mini-konkurranse i rammeavtale.  

Ved konkurranse inngår:  

 Konkurransegrunnlag 

 Evaluering/forhandling 

 Kontraktsinngåelse 

 

Prosjektoppfølging/ Byggeledelse 

I prosjektoppfølgingen er IFF ansvarlig for byggemøter og referat fra disse. Byggemøter er viktig for 

blant annet svare på spørsmål, følge med på fremdrift, utførelsen av oppgaven, økonomi og for å 

avklare eventuelle endringer og tillegg tidlig. Økonomioppfølgingen er sentral og innbefatter både 

fakturabehandling og føring av skyggeregnskap. På denne måten er man alltid à jour med prosjektets 

kostnader.  

IFF følger opp entreprenørs HMS og internkontroll, og ser til at disse dokumentene kan fremlegges. 

Dette gjelder også ved bruk av interne ressurser. 

 

 

10.3 Oppfølgingsfase 

Økonomisk ferdigstillelse/sluttregnskap og totalkostnad 

Når et prosjekt er ferdig og alle fakturaer er betalt, vil prosjektet kunne ferdigstilles. Kostnaden ved 

bruk av interne ressurser føres og det gjøres overføringer fra prosjekt til drift, slik at bruken av intern 

arbeidskraft kompenseres. 

Sluttregnskap for spillemiddelsøknad blir i dag gjort av økonomikonsulent på kommunalteknisk enhet. 

Netto-regnskap for prosjektet vil vise utlegg i prosjektet: 

   Totalkostnad 

– Merverdiavgift  

– Spillemiddeltilskudd  

= Nettokostnad          

 

Denne nettokostnaden viser netto utgift til prosjektet etter at merverdiavgift og spillemiddeltilskudd er 

trukket i fra på prosjektets totalkostnad. Det er viktig å poengtere at nettoregnskapet viser kommunens 

kontantutlegg i prosjektet. Midlene administreres fra kultur- og fritidsenheten, mens IFF følger opp 
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økonomien underveis i prosjektene. Sluttregnskap for spillemiddelsøknad utarbeides på 

kommunalteknisk enhet. 

 

Implementering 

Nye anlegg og arealer innarbeides i drifts- og vedlikeholdsrutiner. IFF har i planleggingsfasen, 

sammen med resten av ‘strategigruppa’, samt i forbindelse med spillemiddelsøknad, laget en plan for 

drift. Etter ferdigstillelse implementeres rutinene. Nye anlegg og arealer fører til økte drifts- og 

vedlikeholdsutgifter på avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og det er viktig at disse 

kostnadene kommer frem i planleggingsfasen. Da denne avdelingen pr. i dag har to årsverk som 

jobber ute, vil nye anlegg og områder føre til at man enten må benytte mer midler i overtid, hente inn 

ekstrahjelp oftere eller ansette flere for å drifte og vedlikeholde disse anleggene og/eller områdene. 

Det er allerede i dag områder som er bortprioritert pga. ressursutfordringer. 

Et annet alternativ for drift og vedlikehold av nye anlegg og/eller arealer er at disse settes bort til andre 

selskap, lag eller foreninger. 

 

Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Levesykluskostnader som utarbeides i planleggingsfasen/gjennomføringsfasen vil få frem den totale 

kostnaden ved et nytt anlegg og/eller områder. Denne kostnaden skisserer levetid og kostnader 

knyttet til drift- og vedlikehold av anlegget/arealet. Det er svært viktig å få frem disse kostnadene tidlig, 

slik at drift og vedlikehold ikke forsømmes pga. manglende ressurser. For en vellykket drift er en 

forutsetning at disse midlene tilføres avdelinga årlig. 

 

 

11 Maskinpark 

Dagens maskinpark har i de senere årene hatt en utbyttingstakt i tråd med investeringsbudsjetter. 

Investeringsmidlene har blitt benyttet både på maskiner på vei og avdeling for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv, og kommet gjennom investeringsmidler fra kultur- og fritidsenheten. 

For å opprettholde en moderne maskinpark med lave vedlikeholdskostnader er det hensiktsmessig 

med en avskrivningstakt på ca. 10 år. 

Avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har en blanding av større og mindre enheter, og de 

større enhetene har en relativ høy kostnad når de må byttes ut. Avdelinga har kjøpt brukt utstyr når 

dette har vært mulig for å senke kostnaden ved innkjøp. Det har også vært viktig at man ikke kjøper 

større og dyrere maskiner enn det som behøves for bruksområdet, samtidig som maskinene må ha 

den standarden som kreves for at man skal kunne utføre avdelingens arbeidsoppgaver på en 

tilstrekkelig god måte.  

På sentralverkstedet blir maskiner vedlikeholdt jevnlig av mekaniker, og denne funksjonen er viktig for 

å holde maskinparken i tilstrekkelig god stand. 
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11.1 Utskiftning av maskiner 

Utskiftning av maskiner på avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjøres primært gjennom 

rammebevilgning til kultur- og fritidsenheten på investeringsbudsjettet. Det er dermed viktig at disse 

investeringene legges inn i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

Det er et ønske at løypemaskinen skal gå flest mulig timer når forholdene tilsier det, og med potensielt 

flere brukere, er det hensiktsmessig at denne byttes ut i planperioden. Maskinen fungerer periodevis 

bra, men har noen begrensninger, blant annet at det er utfordrende å tråkke ved rundt 0 grader da 

fresen ikke kan brukes ved slike temperaturer (det pakker seg) og at den har en del driftsstans. Det vil 

kunne antas at en slik maskin ved økt antall brukere og generelt økt bruk, vil kreve en god del mer 

vedlikehold. 

 

Det har vært utfordringer knyttet til den nye scooteren (Lynx 69). Videre prosess rundt denne er 

uavklart. 

 

Det ble kjøpt inn en VW Caddy i 2014. Denne benyttes til blant annet avfallshåndtering. I takt med økt 

mengde avfall må det på sikt vurderes om denne kan oppgraderes til en større bil, fortrinnsvis med 

lasteplan. 

Mindre investeringer, som blant annet vinsj til traktor i forbindelse med trefelling, vurderes fortløpende. 

Tabellen under er viser status for avdeling for IFFs enheter. Maskiner som er ønskelig å skifte ut er 

markert med lyserødt. 

 

Tabell 4.1 

Maskintype              Merke Årsmod. Antatt 

kostnad ved 

utskifting 

Utstyr og kommentar 

Traktor John Deere 1995 500 000 Maskinen er av eldre dato, men god stand. 

Motor er byttet ut og den har nye dekk.  

Kost og frontskjær er i god stand. I tillegg har 

den lesseapparat, skuff og gjødselsspreder. 

Sistnevnte slites ut og må på sikt byttes, men 

traktoren kan potensielt vare i mange år til. Det 

er aktuelt å gjøre innkjøp av vinsj til traktor. 

Løype-

maskin 

Prinoth 1995 1,5 mill. Maskinen er av eldre dato og har en del 

driftsstans. Maskinen ble ved innkjøp 

oppgradert. Det lekker noe olje, og beltene er 

slitte. Fres og sporsetter er også eldre, og noe 

slitt. Dette gjør at man kan risikere driftsstans 
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på maskinen i perioder der det er ønskelig å 

kjøre mye løyper. Maskinen settes opp for 

prioritert utskiftning. 

Snøscooter Lynx 69 2013 150 000 Maskinen er ny og ennå ikke tatt i bruk. 

Utfordringer knyttet til registrering gjør at 

scooteren må skiftes ut. 

Snøscooter Lynx 1999 150 000 Maskinen er av eldre dato, og det har vært 

noen utfordringer knyttet til motoren. Her kan 

det være lurt med innbytte snart, mens den 

fortsatt har en verdi.  

Gress-

klipper 

Kubota 2009 130 000 God stand. 

Gress-

klipper 

John Deere  70 000 God stand. 

Hånd-

klipper 

Klippo  10 000 God stand. 

Tilhenger Brenderup 2004 60 000 God stand 

Tilhenger   20 000 God stand. 

Fliskutter NHS 720  300 000 God stand. Kniver kan byttes på sikt. 

Varebil  VW Caddy  500 000 Varebilen ble kjøpt brukt i 2014, og er ikke 

prioritert byttet ut nå. På sikt kan det være 

aktuelt å bytte denne ut i en større bil med 

lasteplan, slik at man kan håndtere økte 

mengder avfall på en bedre måte. 

Varebil  WV 

Transporter 

 500 000 Varebilen ble kjøpt brukt i 2013, ikke prioritert 

utbytting. 

 

I tillegg har avdelinga motorsager, ryddesager og vepser/kantklippere. Disse er i god stand, men en av 

klipperne er av eldre modell.  
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12 Økonomi 

Investeringsbudsjetter for friluftslivsområder og idrettsanlegg ligger på kultur- og fritidsenheten, mens 

driftsbudsjetter ligger på avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Det er pr. i dag fire fast ansatte ved avdeling for IFF, og disse er fordelt på tre årsverk. To av disse 

inngår i vaktordning på vei. Dette fører til avspaseringer på avdeling IFF etter vakthelg, noe som 

påvirker tjenesteproduksjonen. I tillegg er det noe merarbeid i perioder med mye snø og fint 

sommervær, jamfør kapittel 9, noe som fører til utgifter til overtid. Det hentes inn ekstrahjelp i 

sommerhalvåret for å få gjennomført drift, og det er satt av en post i budsjettet til dette. Driftsutgifter til 

blant annet utstyr for RØX og utstyr til diverse idrettsanlegg tas ofte gjennom avdeling IFF. 

Det vil som kapittel 11 viser være noe krav til utskiftninger av maskinparken i årene som kommer, 

særlig hvis vi ønsker å nå mål 1, som er å få kjørt opp mer skiløyper. Avklaring rundt midler til dette 

gjøres gjennom kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

På tiltakssiden finansieres de fleste prosjekter gjennom spillemiddelordningen og midler fra kultur- og 

fritidsenheten. I tillegg søkes det om midler til tiltak i de statlig sikra friluftsområdene. Det er her også 

nødvendig med supplerende midler fra kultur- og fritidsenheten på enkelte tiltak.  

Saksbehandlingen av begge søknadsprosessene gjøres i dag av avdeling IFF, men størstedelen av 

midlene som kommer inn administreres av kultur- og fritidsenheten.  

Som tidligere nevnt er det er viktig at det legges inn midler til drift av anlegg og områder i 

kostnadsberegningene i  forbindelse med prosjekter, og for en vellykket drift er det en forutsetning at 

disse midlene tilføres avdelinga årlig. Dette slik at det skal være tilgjengelige midler til å drifte og 

vedlikeholde nye anlegg, og unngå at disse forfaller.  

 

13 Arbeid i planperioden 

I overordnede mål for tjenesteområdet i kapittel 2 er det skrevet opp to hovedmål;  

Rælingen kommunes innbyggere skal få et best mulig friluftslivstilbud i form av gode og velholdte 

statlig sikra friluftsområder, god tilgang til Øyeren, oppkjørte skiløyper og nettverk av turstier og 

turveier 

og 

Utendørs idrettsanlegg skal ivaretas på best mulig måte gjennom et godt samarbeid mellom 

kommunen og lag og foreninger, og nye anlegg skal etableres etter grundig prosjektering. 

 

Underkapitlene nedenfor tar for seg hvordan kommunen vil jobbe med disse hovedmålene i 

planperioden, samt delmålene 1 – 5 som er listet opp på side 7 og 8. Målene er som dette kapittelet 

viser bare et utvalg av det helhetlige arbeidet som vil gjøres med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 

årene som kommer, men er allikevel de målene som anses som mest sentrale for tjenesteområdet. 
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13.1 Langsiktig og helhetlig styring av avdelinga 

Det første som står under bakgrunn og formål i kapittel 4 er at hovedplanen vil legge grunnlag for en 

langsiktig og helhetlig styring av avdelingen og tjenesteområdet og synliggjøre arbeidsoppgaver og 

ressursbehov. En kartlegging av dagens situasjon har gjort det mulig å se hvilke områder det må 

jobbes med i årene som kommer. Kartleggingen viser at det er et ressursbehov, særlig om man skal 

henge med på kommunens utvikling og samtidig utvikle tjenesteområdet i ønsket retning. 

 

Henvendelser til avdeling for IFF kommer ofte via servicetorget, sosiale medier, ‘veien min’, kultur- og 

fritidsenheten, lag og foreninger, privatpersoner, politikere og gjennom andre planverk. 

Rollefordelingen mellom kommunalteknikk og kultur- og fritidsenheten kan nok til tider virke noe uklar 

for publikum. Det jobbes med å lage tydelige grensesnitt, også internt. Dette gjelder både roller i de 

ulike prosjektene, men også når det gjelder drift og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg og 

friluftslivsområder. Dette er et arbeid som er godt i gang, og er noe som vil fortsette i planperioden. 

 

Drift og vedlikehold av idrettsanlegg og friluftslivsområder varierer med sesongene, og er også svært 

væravhengig. På sommeren blir badeplasser og turveier/stier mer brukt når det sol og fint vær enn når 

det regner. Snøforhold om vinteren har mye å si på hvor mye skiløyper man får kjørt, og høstværet vil 

også påvirke rammebetingelsene for løypekjøringen. Varme og våte høster kan gjøre det utfordrende 

å senere komme seg over myrer med løypemaskin. For å få lagt is på grusbanene i kommunene 

trengs det stabilt, kaldt vær over flere dager, og om været er varierende gjør dette at det må legges 

ned mer arbeid i opparbeidingen og vedlikeholdet av disse. Våtere vintre og varmere somre kan 

dermed blant annet føre til at det blir mer utfordrende å kjøre løyper på vinteren og at badeplassene 

trenger mer tilsyn på sommeren.  

Det vil derfor være et behov for en dynamikk i avdelinga som gjør at man kan legge opp 

arbeidsdagene noe etter hvilket vær det er. Samtidig er det arbeidsoppgaver som må tas gjennom 

uka, slik som avfallsrunde og gressklipping. Det vil derfor jobbes med å lage gode rutiner for tiltak som 

skal gjøres i perioder der badeplasser er lite brukt og det er varmt og lite snø på vinteren. Da vil man 

ha konkrete tiltak som tas når været ikke er ideelt. En slik ordning finnes til dels i dag, men denne kan 

tydeliggjøres og forankres bedre, og den kan koordineres bedre både mot RØX, Skiforeningen og 

kultur- og fritidsenheten. I tillegg er det hensiktsmessig å være i forkant, både når det kommer til 

driftsoppgaver, men også på prosjekter, der man behøver bistand fra andre. 

 

Parallelt med å utvikle nye idrettsanlegg og friluftslivområder, vil det bli jobbet med å bygge ned eldre 

anlegg som ikke er i bruk. De gamle lysløypene er her noe av det som vil bli prioritert først i 

planperioden. Dette gjelder spesielt den gamle lysløypa på Nordby. Det vil i planperioden også bli tatt 

stilling til tiltak ved kommunens dammer, men alle er godkjente pr. i dag. 

 

Det jobbes med bedre rutiner for trefelling, og dette samkjøres med utbyggingsservice og 

rådmannskontoret. Det vil utarbeides tydelige rutiner for trefellingssaker og en intern oversikt over 
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mottatte saker og behandlingen av disse. Kommunens hjemmeside kan benyttes aktivt for å hjelpe 

private i forhold til hvordan de kan forholde seg til trefelling, og det kan i den sammenheng opplyses 

om hvilke rettsvern trær har og hva private forplikter seg til i den sammenheng. 

 

Kostnadene knyttet til brøyting, feiing og annet vedlikehold av parkeringsplasser ved idrettsanlegg og 

friluftslivsområder må i løpet av planperioden kartlegges, slik at kostnadene kan legges på riktig sted.  

I tillegg er det viktig at det etableres gode rutiner for HMS-arbeid på idrettsanlegg.  

 

13.2 Løypekjøring 

Slik det fremgår i tabell 3.0 er det stor variasjon på hvor mye skiløyper som har blitt kjørt i månedene 

desember til mars i årene 2009 – 2015. I tillegg til været, er standarden på løypene noe av 

bakgrunnen for dette. En oppgradering av løypenettet vil ta mange år, og dette er også et arbeid som 

er omfattende administrativt. Det er allikevel noen traséer som er viktigere enn andre å oppgradere for 

å gjøre Marka mer tilgjengelig, og det må i planperioden tas stilling til hvilke områder det er ønskelig at 

kommunen oppgraderer. Dette er noe det vil bli jobbet grundig med i forbindelse med revisjonen av 

kommundelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

Varmere vintre vil stille krav til at løypene kjøres effektivt og isflatene opparbeides raskt når forholdene 

er gode. Da er det viktig at maskinene går flest mulig timer i døgnet, og det er viktig å ha maskiner 

som er driftssikker. Det ses på som hensiktsmessig å bytte ut dagens løypemaskin i planperioden, og 

hvordan en ny maskin skal finansieres, må avklares i løpet av planperioden. Det må i planperioden 

også ses på hva som skal gjøres med de to scooterne. 

 

For å skape forutsigbarhet for brukerne, er det viktig at traséenes prioritering er grundig og 

kommuniseres ut, gjerne gjennom kommunens hjemmesider. Slik tabell 1.1 og 1.2 viser har vi ikke 

mulighet til en bemanning som både dekker arbeid med isflater og en tilstrekkelig løypekjøring i 

Marka. Det må jobbes grundig med en best mulig utnyttelse av dagens ressurser, samtidig som økte 

ressurser i form av personale vil gjøre det lettere å jobbe med isflater og skiløyper parallelt. 

 

13.3 Samarbeid med det frivillige 

Det vil også være hensiktsmessig å jobbe mot et bedre samarbeid med det frivillige i forbindelse med 

løypekjøring, slik at økt tid på løypekjøring i perioder ikke fører til at man strekker dagens personale 

for langt.  Det eksisterende samarbeidet med Skiforeningen og RØX er en viktig ressurs for Rælingen 

kommune, og en enda bedre koordinering her vil også kunne føre til at vi kan jobbe mer helhetlig med 

friluftsliv i kommunen. Deltakelsen i Skiforeningen er relativt liten i Rælingen, og det blir dermed betalt 

inn lite kontingent. Skiforeningen er allikevel til stor hjelp når det kommer til både løypekjøring, 

vedlikehold og oppgradering av løyper. 

 

Flere av driftsavtalene mellom kommunen og lag og foreninger er under revisjon, og det vil bli jobbet 

med disse i planperioden, slik at ansvarsfordelingen blir tydelig og legger grunnlag for at drift og 
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vedlikehold av idrettsanlegg og friluftslivsområder kan gjøres på best mulig måte.  

 

Driften av gassanleggene ved kunstgressbanene gjennomføres i dag av Rælingen fotballklubb og 

Løvenstad fotballklubb. Rælingen kommune som eier har hovedansvaret for at gassanleggene driftes 

og vedlikeholdes i henhold til krav, og det er gjort grundig arbeid med drifts- og 

vedlikeholdsdokumenter for anleggene. Dette stiller krav til at disse følges opp, deriblant servicer på 

elektriske installasjoner, tank og fyr. Det er kostnader knyttet til dette, og spesifisering av kostnader og 

finansieringen av disse må avklares i planperioden.  

 

13.4 Tilgang til Nitelva og Øyeren 

Visjonen til Rælingen kommune bygger på nærheten til Østmarka og Øyeren. I Østmarka jobbes det 

mye med blant annet skiløyper, skilting, merking og stier. Dette er et arbeid som kommer til å fortsette. 

Ved Øyeren kan det potensielt legges ned mer arbeid. Det er i dag bryggene på Rudsberget, 

Sundberget og Torva det jobbes mest med. Det har blitt gjort noe vedlikehold av disse bryggene, men 

det må i planperioden vurderes om det trengs større vedlikeholdsarbeid ved noen av bryggene. 

 

Det er også flere områder som ligger ved vannet som har potensiale, blant annet båtbryggene ved 

Tangen, Buret og Nordby Bruk. Mål 2 i hovedplanen er å bedre tilgangen til Øyeren og Nitelva, og 

disse bryggene blir derfor viktig å jobbe med i planperioden. Det gjelder både avtalene som regulerer 

bruken, men også tilretteleggingen av selve bryggene. 

Avtalen som regulerer bruken av Tangen båtbrygge vil det være hensiktsmessig å se på i 

planperioden. Kommunen er grunneier på området, og dette kan potensielt være et fint sted for å 

komme seg ut på vannet. Båtbrygga på Buret er også en brygge med fint potensiale som er 

hensiktsmessig å se på i planperioden. Ved Nordby Bruk er det en muntlig avtale om at allmennheten 

kan legge ut båt uten kostnad.  

 

Målet er at flest mulig skal ha muligheten å benytte Øyeren og elvene, og derfor er det hensiktsmessig 

å se på alle avtalene som regulerer bruken av disse bryggene, samt se på videre utvikling av disse 

stedene. 

 

13.5 Utvikling av de statlig sikra friluftsområdene 

Kommunens statlig sikra friluftsområder er i kontinuerlig utvikling. Ved Myrdammen har det blitt 

planlagt ny bålplass, bro til øy og en utnyttelse av den kommunale hytta. Det finnes her også 

muligheter for nye prosjekter i årene som kommer. Åmodtdammen er også under utbedring, og 

badeplassen vil oppgraderes inneværende år, samtidig som det her også er mye muligheter de neste 

årene. Ramstadsjøen er det statlig sikra friluftsområdet med minst grad av tilrettelegging. Utviklingen 

av området vil avhenge av reguleringsarbeidet med Brudalsvegen som starter opp høsten 2015.  

På Torva er det et behov for å gå gjennom driftsrutinene og se om fordelingen som er i dag mellom 

Øvre Rælingen vel og Rælingen kommune er det ideelle. Tilgjengeligheten til Torva er god og det må 

jobbes med områdets videre utvikling. I løpet av planperioden er det viktig å forankre arbeidet med 
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forvaltningsplanene for de statlig sikra friluftslivsområdene, og videre arbeid med disse blir viktig for 

det helhetlige arbeidet som legges ned på kommunens statlig sikra friluftsområder. 

 

13.6 Grøntområder og kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 

Klimaet har tidligere vært nevnt i forbindelse med blant annet løypekjøring. Varmere sommere kan 

også ha betydning for bruken av rekreasjonsarealer som badeplasser og nærturområder. Dette vil 

igjen føre til økt slitasje på bygg, gressflater etc., samtidig som det mest sannsynlig fører til mer avfall. 

I tillegg til avfall på badeplasser, dumpes det regelmessig avfall i nærhet til rekreasjonsområdene i 

kommunen, og her jobbes det med skilting og inngjerding. Det vurderes fortløpende utplassering av 

nye søppelkasser. Sporløs ferdsel må derimot være en målsetning, og det er ikke ønskelig med for 

mange søppelkasser i Marka, og arbeidet med innhenting av avfall er ressurskrevende og går ofte på 

tross av andre ting. Derfor må det jobbes videre med tydelig skilting og holdningsskapende arbeid, slik 

at man redusere mengden avfall som kastes i naturen. 

Befolkningsveksten må også tas hensyn til når man planlegger nye tiltak. Det må påregnes økte 

ressurser til tiltak og mer tid og ressurser til drift og vedlikehold i områder med stor befolkningsvekst. 

 

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder blir et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, 

utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å 

sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig. 

Kartlagte friluftslivsområder lagres og forvaltes i Naturbase, en nasjonal database for natur- og 

friluftslivsinformasjon, men det er kommunene som i hovedsak eier dataene og er ansvarlig for 

kartleggingene. Rælingen kommune er blant de seks første kommunene i Akershus som skal 

gjennomføre dette, og denne fasen av prosjektet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2016. 

 

Det må i forbindelse med kommunens videre utvikling også ses på nye og eksisterende parkområder 

og lekeplasser. Et av områdene det blir viktig å jobbe videre med er områdene ved Holt skole. Disse 

er store, og det er viktig at det i planperioden tas stilling til hvordan disse skal driftes og utvikles videre. 

I forbindelse med sentrumsutviklingen på Fjerdingby blir det også viktig å tenke på de tilhørende 

parkområdene. Den videre utviklingen av parkanlegg i tilknytning til Nitelva og Øyeren blir også viktig i 

planperioden, og det må tas stilling til drift av lekeplasser i kommunen. Dette er derimot 

ressurskrevende, og det må derfor vurderes økt bemanning også for å ivareta park- og grøntområder. 

 

13.7 Prosjekter  

Kultur- og fritidsenheten prioriterer som nevnt, sammen med kommunalteknisk enhet, 

spillemiddelsøknader. Denne prioritering har høring i idrettsrådet, og nå i det nyoppretede friluftsrådet. 

Kostnadsberegningene på ordinære anlegg blir som regel gjort av kommunalteknisk enhet, men også 

av lag og foreninger der det er naturlig. Det er som nevnt tidligere en del elementer som ikke er 

spillemiddelberettiget, og øvre grense for administrasjonsutgifter er i søknader 5%. Det er derfor viktig 

at alle utgifter, inkludert levesykluskostnader, kommer frem tidlig i prosessen. Dette for at budsjettet i 
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prosjektene skal gjenspeile de reelle kostnadene ved anlegget.  

 

Anlegget som vil ha hovedprioritet i planperioden er Marikollen idrettspark. Omårdet er i stor utvikling, 

og her planlegges det blant annet nye nærmiljøanlegg, skiløyper og utvidelse av alpinanlegget. 

Avdeling for IFF vil være sentral i dette arbeidet i årene som kommer. 

 

Det har i 2015 også startet opp et skiltprosjekt i kommunen, og dette arbeidet har som mål å få 

standardisert skiltingen av de viktigste ferdselsårene og turmålene i Marka i henhold til 

Merkehåndboka (2013). Dette arbeidet legger opp til et samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune, 

Rælingen kommune, RØX og historielaget. Detaljene i prosjektene er ennå ikke bestemt, men 

arbeidet vil foregå i planperioden. 

 

Det vil ventelig komme flere prosjekter i løpet av planperioden og i forbindelse med revideringen av 

kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 


