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1. Bakgrunn og formål med planen 

1.1 Bakgrunn 

1.1.1 Gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2009 – 2020) 

Gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2009 – 2020) ble vedtatt 09.12.2009 

og skal revideres hvert fjerde år. Planen skal ha et handlingsprogram som revideres årlig, noe som 

bidrar til at planen blir et levende arbeidsdokument. På samme tid er det er et krav at anlegg som det 

søkes spillemidler til inngår i kommunens planverk. I ‘Kommunal planstrategi 2012’ ble det gjort en 

gjennomgang av revisjonsbehovet for kommunens planer. Det fremgår her at ‘Kommunedelplan idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv’ bør revideres.  

 

1.1.2 Tidspunkt for revidering 

Det forventes en sterk befolkningsøkning i årene som kommer, noe som fører til flere grupper med 

ulike behov. Dermed blir det større krav til kommunen om flere og varierte aktivitetstilbud, samtidig 

som det må jobbes med forebygging av livsstilssykdommer og helse blant eldre. Befolkningsøkningen 

gir press på anlegg og arealer og det blir en viktig oppgave å jobbe helhetlig og fremtidsrettet med 

arenaer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

Tidspunktet for revideringen av kommunedelplanen samkjøres med ferdigstillelse av 

reguleringsplanene for Brudalsveien, veien mellom Marikollen og Ramstadsjøen, og Marikollen. Videre 

arbeid med Marikollhallen og Sandbekkhallen vil gjennom planprosessen avklares. 

 

1.1.3 Kommunens visjon 

Kommunens visjon er; ‘Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren’. 

Denne visjonen viser hvor viktig friluftsliv og fysisk aktivitet og tilgjengelighet til Østmarka og Øyeren er 

for kommunen. Den viser også at kommunen anser bruk av og ferdsel i disse områdene som en viktig 

bidragsyter for å skape trivsel og god folkehelse i innbyggernes liv. Det er et ønske å legge til rette for 

at innbyggerne kan ha en livsstil som gir god livskvalitet og styrker fysisk og psykisk helse. Rælingen 

kommune skal også ha mangfold i tilbud som gir muligheter for livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet. 

 

1.2 Formål 

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt 

se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. Aktiviteten foregår i all hovedsak ute i 

organiserte og uorganiserte lag og grupper, og det er derfor viktig å involvere disse i planarbeidet.  

‘Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv’ skal bidra til å: 

 Synliggjøre, tydeliggjøre og konkretisere kommunens visjon 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 
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 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 

slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 

2. Rammer og føringer 

2.1 Statlig idretts- og friluftslivspolitikk 

2.1.1 Den norske idrettsmodellen 

‘Den norske idrettsmodellen’, som er navnet på Stortingsmelding nr. 26, legger vekt på det unike ved 

vår idrettsmodell. Over 2 millioner nordmenn er medlem av idrettslag, og idretten er basert på 

frivillighet og lokale initiativ. Idretten skal være inkluderende, og alle som ønsker å delta skal få 

muligheten til det. Det overordnede målet for den statlige idrettspolitikken er idrett og fysisk aktivitet for 

alle. Idrettspolitikken har allikevel noen prioriterte målgrupper i barn, ungdom, personer med nedsatt 

funksjonsevne og inaktive.  

Tilskudd til idretten og tilskudd til anlegg i kommunene er svært viktig i regjeringens idrettspolitikk, da 

anlegg og tilrettelagte områder anses som viktige for å skape aktivitet. Idrettslagenes sosiale 

fellesskap, frivillighetskultur og demokratiske fundament trekkes frem som viktige verdier som også gir 

aktiviteter i idrettslagene en merverdi, samtidig som det er potensiale for mye godt forebyggende 

helsearbeid og inkluderingsarbeid i idrettslagene. Aktiviteten i idrettslagene ønskes videreutviklet 

gjennom å styrke rammebetingelsene.  

Regjeringen vil legge særlig vekt på noen viktige satsingsområder for den statlige idrettspolitikken de 

kommende årene: 

 Økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

 Særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og pressområder. 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å 

opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter. 

 Økt satsing på ungdomsidrett. Satsingen på ungdom vil avspeiles i både anleggs- og 

aktivitetspolitikken. 

 Sikre gode rammebetingelser for barneidretten. 

 Bidra til å videreutvikle toppidretten innenfor faglig og etisk forsvarlige rammer, og som bidrar 

til en positiv prestasjonskultur som kan ha overføringsverdi til andre samfunnsområder. 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 Målrettet satsing for å nå inaktive. 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særlig tilrettelegging. 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering. 
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2.1.2 Statlig friluftslivspolitikk 

Den statlige friluftslivspolitikken legger vekt på at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en 

positiv aktivitet for helse og trivsel både i nærmiljøet og ute i naturen. Målsetningen med ‘Nasjonal 

strategi for et aktivt friluftsliv’ fra august 2013 er at enda flere skal utøve friluftsliv jevnlig. Strategien tar 

som utgangspunkt at friluftsliv er en kilde til glede, livskvalitet og god helse. Målet er størst mulig del 

av befolkningen utøver friluftsliv, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og fysisk 

bevegelighet. 

 

2.1.3 Allemannsretten 

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

allemannsretten er lovfestet i friluftsloven 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. 

I tillegg til allemannsretten ønsker klima- og miljødepartementet spesiell fokus på at: 

 Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv  

 Områder av verdi for friluftsliv skal sikres 

 Grøntstrukturen i byer og tettsteder skal bevares 

2.1.4 Markaloven 

Lov av 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner, ‘markaloven’, trådte i 

kraft 1. september 2009. 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.  

 

2.1.5 Statlig sikring, kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder 

Ved siden av markaloven, har staten siden 1958 sikret viktige områder for friluftsliv for allmennheten. 

Nasjonalt er det i dag 1900 friluftsområder som er varig sikret. Ordningen retter seg mot svært 

populære områder og statlig sikring har rettet seg mot å ivareta relativt små og særlig viktige områder 

(mellom ca 10 og 100 dekar). Nærmere 90 prosent av de sikrede områdene ligger i 100-metersbeltet 

langs kysten og de statlig sikrede friluftslivsområdene i innlandet ligger hovedsakelig ved vassdrag. 

 

‘Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder’ fra august 2013 

legger rammer og angir tiltak for arbeidet innenfor friluftslivsfeltet fram mot 2020. Målet med planen er 

at statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder og ferdselsårer skal videreutvikles, slik at 

friluftslivsaktiviteten kan økes eller opprettholdes i alle grupper av befolkningen.  

 

For blant annet å løfte frem de best egnede friluftslivsområdene ønsker staten å stimulere til 

kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i alle landets kommuner. Ønsket er at flest mulig av 

landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. 
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2.1.6 Nordre Øyeren naturreservat 

Et viktig område i Rælingen kommune er Nordre Øyeren naturreservat. Reservatet er Nord-Europas 

største innlandsdelta, området er et av Norges største og mest artsrike naturreservat og ligger i 

umiddelbar nærhet til en fjerdedel av Norges befolkning. ‘Forvaltningsplan for Nordre Øyeren 

naturreservat og Sørumsneset naturreservat’ (rapport nr. 2/2013) innebærer ferdselsbegrensninger i 

noen områder på Øyeren i trekktiden for fugl. Planen er laget for å sikre en bedre og mer helhetlig 

forvaltning av de viktige naturverdiene i området, og forvaltningsplanen blir en viktig føring med tanke 

på å styre utviklingen i reservatet og i randsonen, slik at vernehensyn og annen arealbruk blir sett i 

sammenheng. 

 

2.1.7 Folkehelseloven og samhandlingsreformen 

I tilknytning til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, er folkehelse også et viktig begrep. Lov om 

folkehelsearbeid, ‘folkehelseloven’, trådte i kraft 1. januar 2012 og har som formål 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. Loven skal sikre at kommuner, 

fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i 

folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk 

folkehelsearbeid. Folkehelseloven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; 

 prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller 

 helse i alt vi gjør 

 bærekraftig utvikling  

 føre-var  

 medvirkning 

Samhandlingsreformen som også hadde startskudd 1. januar 2012, fokuserer blant annet på 

forebygging og tidlig innsats, noe som kan føre til at det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å 

legge om levevaner. Dette kan gjelde blant annet å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet 

eller stumpe røyken. Reformen ønsker også økt fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet. 

 

2.2 Fylkeskommunal idretts- og friluftslivspolitikk 

2.2.1 Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus for 2016-2030 

Fylkeskommunen har startet arbeidet med en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i 

Akershus for 2016-2030. Planen skal bidra til: 

 å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

 at nåværende og framtidige innbyggere fram mot 2030 og senere skal ha gode muligheter for 

fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen, nærmiljøet og i naturen 
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Planarbeidet startet i 2013 med utarbeidelse av planprogram. Med vedtatt planprogram i 2014 starter 

en regional planprosess med bred medvirkning for prioriterte tema i 2015-2016. Temaene vil være i 

samsvar med behovene for regionalt samarbeid og utvikling. Den regionale planen forventes å være 

gjeldende i løpet av 2016/2017. 

 

2.2.2 Fylkeskommunens friluftslivsarbeid  

Fylkeskommunens ambisjon i friluftslivsarbeidet er å ta vare på verdifulle friluftslivsområder og utvikle 

Akershus-samfunnet nærmere visjonen ‘alle i Akershus har mulighet til friluftsliv i variert natur i sitt 

nærmiljø’ gjennom satsing på: 

 Nærfriluftsliv og aktivitet – slik at flere innbyggere kan være aktive 

 Tilgjengelige friluftslivsområder – som bidrag til naturopplevelse, bedre helse og livskvalitet 

 Friluftslivsdata og statistikk – for kunnskaps- og resultatorientert friluftslivspolitikk 

Akershus fylkeskommune mener nøkkelen til et levende og mangfoldig friluftsliv og naturglede for alle, 

er samarbeid og partnerskap. De ser også på viktigheten av godt samarbeid mellom 

interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. 

 

2.3 Kommunal idretts- og friluftslivspolitikk 

2.3.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

Rælingen kommune ønsker å ha gode levekår og utvikle gode nærmiljøer som bidrar til god folkehelse 

i befolkningen. Det skal tas langsiktige hensyn til mennesker og miljø og innbyggerne skal ha gode 

muligheter til å ha en sunn livsstil, oppleve et mangfold i aktivitetstilbud samt oppleve et lokalsamfunn 

og tjenestetilbud som gir trygghet, mestring og tilhørighet og inkluderer alle.  

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 11.12.2013. Det er 3 tematiske 

hovedområder som er prioritert for planperioden: 

 Trivsel, livskvalitet og folkehelse 

 Utbygging, transport og klima 

 Organisasjon og tjenesteutvikling  

 

 

2.3.2 Kommunens visjon og arbeid med denne 

Rælingen kommunes visjon er; ‘Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren’. 

Visjonen legger til grunn at trivsel er en viktig forutsetning for god helse og livskvalitet, og begrepet 

‘trivselskommunen’ er summen av helsefremmende lokalsamfunn.  

Kommunen ønsker å legge til rette for møteplasser fysisk og sosialt, stimulere til deltakelse i frivillig 

aktivitet og på den måten bidra til meningsfylt og verdiskapende dag. Kommunen skal også gjøre 

nærmiljøer og lokalsamfunn trygge og sikre, og stimulere til åpenhet, toleranse og mangfold. Kvalitet i 

omgivelser er også viktig for trivsel. I denne sammenheng gjelder det både kvalitet i bygg, områder og 

infrastruktur og opplevde naturkvaliteter. Prinsippet ‘helse i alt vi gjør’ betyr at det meste vil kunne 
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påvirke befolkningens folkehelse. Det er viktig å synliggjøre dette i beslutningsprosesser. 

Folkehelsearbeidet kan ikke begrenses til kommunens helsetjeneste, men favner bredt både tematisk 

og organisatorisk. Arbeidet krever innsats og løsninger på tvers i organisasjonen, på tvers av 

forvaltningsnivåer og i samarbeid med private og frivillige organisasjoner. 

Nærheten til Østmarka og Øyeren er Rælingens fysiske fortrinn og særpreg. Hvordan disse områdene 

møter innbyggerne er viktig for arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og gir føringer for 

kommunens virksomhet og for hvordan vi tilrettelegger for bruk, opplevelse og tilgjengelighet av disse 

områdene.  

 

2.3.3 Strategier for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Noen av de viktigste strategiene for kommunens arbeid innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som 

fremgår i kommuneplanens samfunnsdel er: 

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

og utfartsparkeringer. 

 Utvikle Marikollen idretts- og kulturpark med flere aktivitetsmuligheter og i samspill med 

sentrumsutviklingen. 

 Motvirke frafall fra fritidsaktiviteter hos ungdom. 

 Tilrettelegge for uorganisert aktivitet og lavterskeltilbud. 

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

for aktivitet. 

 Utvikle ferdselsmuligheter internt i kommunen og ut av kommunen som oppleves lettvinte, 

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

 Utvikle rekreasjonsområder og tilrettelegge hverdagslandskapet for fysisk aktivitet. 

 Ivareta grønnstruktur, tilgang til friluftsliv og lekeområder i arealplanleggingen. 

 Sikre trygge omgivelser som gir mulighet til sykkel og gange som fremkomstmiddel. 

 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. 

 

2.3.4 Andre viktige kommunale planverk 

Kommuneplanens arealdel er under revisjon og bestemmelser og retningslinjer i denne vil ha 

betydning og legge føringer for kommunedelplanen. Det er igangsatt arbeid med reguleringsplaner for 

Marikollen og Brudalsvegen. 

Vurdering av grensesnitt til andre kommunedelplaner, slik som landbruk, kulturminner og –miljø og 

grønn plan, blir et viktig arbeid i planprosessen. Grønn plan ivaretar en samlet forvaltning innenfor 

området natur, landskap og friluftsliv, og det vil bli viktig å se på den grønne planens videre liv i 

planprosessen. Ny hovedplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv på kommunalteknisk enhet er 

planlagt utarbeidet i løpet av 2015 og vil blant annet skissere hvordan idretts- og friluftslivsarealer skal 

driftes og vedlikeholdes på best mulig måte. Temaplan vedlikehold /oppgradering kommunale bygg er 

viktig for kommunens idrettshaller og svømmebasseng, mens fisketiltaksplanen omhandler deler av 
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kommunens friluftslivsarealer. Omsorgsplanen har temaer knyttet til aktivitet for den eldre 

befolkningen. Alle disse planene er i så måte viktige for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv. I tillegg er ‘Veileder for kommunale nærmiljøanlegg ved skoler i Rælingen’ som ble vedtatt 

13.02.2013 viktig for kommunens planlegging av nye nærmiljøanlegg. 

 

 

3. Sentrale temaer og problemstillinger 

Idretts- og friluftslivsfeltet er bredt og involverer mange ulike lag, foreninger og offentlige institusjoner. I 

tillegg kommer den fysiske aktiviteten som befinner seg et sted mellom idrett og friluftsliv og ofte 

oppstår fra egne initiativ blant innbyggerne. For å danne et godt grunnlag for videre prioriteringer i 

arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, er det viktig å gjøre grundig forarbeid der dagens 

anleggssituasjon og aktivitetsmuligheter kartlegges. Arbeidet må involvere lag og foreninger, 

idrettsrådet, kommunale enheter og de som utøver uorganisert fysisk aktivitet. Det er i den forbindelse 

viktig å se på hvordan man innhenter empirisk materiale, slik at bakgrunnsbildet blir mest mulig 

nøyaktig og dermed kan danne et godt grunnlag for det videre arbeidet. 

Temaene og problemstillingene er delt opp slik at de viser helheten i kommunens arbeid med idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg er konkrete målsetninger med planarbeidet under hvert tema 

uthevet i bokser. Trivsel og folkehelse er begreper som ligger til grunn for mye av kommunens arbeid, 

og disse vil derfor ikke bli tatt opp som egne temaer, men være sentrale under flere av temaene som 

er beskrevet under. 

 

3.1 Muligheter for friluftsliv og ferdsel i naturen 

3.1.1 Muligheter og tilgjengelighet 

Mulighetene for friluftsliv og ferdsel i naturen er gode i Rælingen. Et sammenhengende nett av 

turveier, skiløyper og sykkelstier vil kunne gjøre marka ytterligere attraktiv, særlig ved en 

sammenkobling med nabokommunenes turvei- og løypenett. Tilrettelegging i form av 

parkeringsmuligheter og lett tilgjengelige utfartssteder, vil kunne stimulere til bruk av Marka og 

Øyeren. Det er viktig at det gjøres kjent hvor og hvordan befolkningen kan nå de ulike utfartsstedene 

og turmålene, og at det er godt merket langs ferdselsårene. Ved å skilte tydelig og tilrettelegge for 

turer av ulik vanskelighetsgrad og lengde, senkes terskelen for aktivitet. Turveier, stier og løyper i 

Marka arbeides det kontinuerlig med, og i løpet av planperioden blir det viktig å kartlegge mulighetene 

for å bedre standard, få flere rundløyper og en bedre tilknytning til tur- og løypenettet mot Lørenskog, 

Enebakk og Oslo, samt utarbeide en plan for hvilke turveier, stier og løyper som skal prioriteres. 

Kommunen ønsker også å rette innsats mot å ha sammenhengende gang- og sykkelveinett, turstier 

og grønnstruktur, redusere utbyggingspress på nærturområder og legge til rette for fremkommelighet 

og aktivitet i nærmiljøet. 

Det vil i planperioden være viktig å arbeide frem flere tiltak i forhold til bedre tilgang til Øyeren. 
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3.1.2 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder 

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder vil kunne danne grunnlag for en strategi for hvilke 

tilrettelegginger som skal gjøres i kommunens friluftslivsområder i årene som kommer. Ulike aspekter 

ved verdsetting av friluftslivsområder vil blant annet være: 

• Tilgjengelighet 

• Bruksfrekvens 

• Brukere 

• Egnethet 

• Funksjon 

• Opplevelseskvaliteter 

• Symbolverdi 

• Kunnskapsverdier 

• Tilrettelegging 

• Utstrekning 

• Graden av inngrep 

For at en verdsetting skal være etterprøvbar bør det redegjøres klart for hvilke vurderinger og kriterier 

som er lagt til grunn. Det blir i løpet av planprosessen viktig å ta stilling til hva som skal gjøres i 

arbeidet med denne kartleggingen og verdisettingen videre. 

 

3.1.3 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder  

Det er et krav om at det må foreligge en forvaltningsplan i de statlige sikra friluftsområdene for å motta 

støtte fra Akershus fylkeskommune til tiltak i disse områdene. I Rælingen gjelder dette Torva, 

Ramstadsjøen, Myrdammen og Åmotdammen. Dagens gjeldende planer i Rælingen ble godkjent i 

desember 2012 og har en varighet frem til 2018. For å søke støtte til tiltak som ikke står i de gjeldende 

forvaltningsplanene må planene revideres og godkjennes på nytt. Grensesnittet for dette arbeidet i 

årene som kommer avklares gjennom prosessen med ny kommunedelplan. 

 

 Kartlegge mulighetene for å bedre standard, få flere rundløyper og en bedre tilknytning 

til tur- og løypenettet mot Lørenskog, Enebakk og Oslo.  

 Plan for hvilke turveier, stier og løyper som skal prioriteres. 

 Plan for å bedre tilgangen til Øyeren. 

 Ta stilling til hva som skal gjøres i arbeidet med kartleggingen og verdisettingen av 

friluftsområder. 

 Avklare grensesnitt for arbeidet med forvaltningsplan i statlig sikra friluftsområdene. 
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3.2 Tilrettelegging, inkludering og mangfold 

3.2.1 Fysisk tilrettelegging 

Rælingen kommunes visjon legger til grunn at trivsel er en viktig forutsetning for god helse og 

livskvalitet. Den fysiske tilretteleggingen i Rælingen kommune har da også som mål å bidra til å gjøre 

det lett å velge fysisk aktivitet og kommunens tilbud og funksjoner skal i størst mulig grad være 

tilgjengelig for alle. Innbyggerne skal ha en visshet om at alle offentlige bygg, anlegg og 

friluftsområder er tilgjengelige i den grad det er praktisk mulig. Det er et uttalt mål at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne så langt som mulig skal integreres i det ordinære aktivitetstilbudet. I den 

forbindelse er det viktig å se på universell utforming av idretts- og friluftslivsarenaer.  

 

3.2.2 Fysisk aktivitet, frafall og trender 

Fysisk aktivitet kan være en kilde til glede og velvære, sosialt fellesskap og god helse. Den generelle 

trenden er at de som trener, trener mer enn før, mens andelen inaktive øker. Ved å tilrettelegge for å 

drive både på mosjons- og konkurransenivå, sikrer man at flere får positive erfaringer som kan bidra til 

at den enkelte fortsetter å være aktiv livet ut. Det blir i planperioden viktig å se på strategier for en best 

mulig tilrettelegging for de som er mye i aktivitet. På samme tid må det gjennom tverrfaglig samarbeid 

og samarbeid med det frivillige jobbes med strategier for tilrettelegging for de som ikke er så aktive, 

slik at disse kan bli motivert til fysisk aktivitet. Formålet med folkehelsearbeid er ikke å begrense 

handlefrihet, men å skape muligheter. 

Frafallet fra idrett og andre aktiviteter i overgangen fra barneskole til ungdomsskole er en annen 

utfordring som må tas stilling til. Økt spesialisering med høyere krav til prestasjoner, større 

arbeidspress på ungdomsskolen, bytte av sosialt miljø og nye interesser kan alle være faktorer som 

påvirker dette. I planperioden blir det viktig å jobbe tverrfaglig med frafallsproblematikken og også ha 

dialog med andre aktuelle samarbeidspartnere utenfor Rælingen kommune for å lære hvordan man på 

best mulig måte kan angripe denne utfordringen. 

 

3.2.3 Inkludering og mangfold 

Innvandrere og etniske minoriteter er underrepresentert i frivillige lag og foreninger i Rælingen.  

Frivilligheten foregår imidlertid mye innad i de enkelte miljøene, og er således lite synlig for samfunnet 

for øvrig. Det må i den forbindelse jobbes med at alle skal ha mulighet til å drive med aktivitet og føle 

seg inkludert, uansett bakgrunn og funksjonsevne. En kartlegging av hvilke aktiviteter som finnes i 

kommunen og om det er mulig å legge til rette for nye aktiviteter blir viktig i planperioden. Dette 

arbeidet krever god dialog med frivillige lag og foreninger. I den sammenheng er det også viktig å se 

på inkluderingen av mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

For grupper som av ulike årsaker ikke finner seg til rette på de sosiale og kulturelle arenaene, er det 

viktig med lavterskeltilbud og møteplasser som ikke stiller høye krav til brukeren. Andelen eldre i 

befolkningen øker, og dette fører med seg et behov for forebyggende helsearbeid. Slikt arbeid kan ha 

positive effekter for trivsel, samtidig som det kan føre til færre sykehusinnleggelser og at eldre kan bo 

hjemme lengre. Meningsfylte aktivitetstilbud og fysisk aktivitet kan i den forbindelse være viktige 

virkemidler for en bedre helse i den eldre befolkningen.   
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Kommunen skal i planperioden veilede og bistå lag og foreninger med å tilrettelegge slik at flest mulig 

kan delta. Kommunen kan også stille kompetanse til disposisjon for lag og foreninger ved blant annet 

å stimulere idrettslag til å gi barn og unge ‘sunn belønning’ og sunn servering på arrangementer.  

 

 Lage strategier for en best mulig tilrettelegging, både for aktive og mindre aktive. 

 Legge til rette for tverrfaglig samarbeid rundt frafallsproblematikken. 

 Kartlegge hvilke aktiviteter som finnes i kommunen og muligheten for å legge til rette 

for nye aktiviteter.  

 

 

3.3 Samarbeid med frivillige, næringsliv og andre offentlige aktører 

3.3.1 Samarbeid med det frivillige 

I Rælingen driver voksne hovedsakelig med egenorganisert fysisk aktivitet, mens barn og ungdom 

trener mye innenfor rammene av den organiserte idretten. Lokale idrettslag er gjennom sin brede 

tilslutning i barnegruppen et av sivilsamfunnets viktigste bidrag til gode og trygge oppvekstsvilkår. De 

siste årene viser en tendens til økning i medlemstallene hos idrettslag for barn og unge i Rælingen, og 

breddeidrett er viktig for å skape rekruttering og deltakelse.  

Mestring av eget liv og medvirkning og tilhørighet i samfunnet er potensielt viktige bidragsytere til at 

man trives i sitt nærmiljø. Det vil i planprosessen være viktig å inkludere lag og foreninger, samt de 

uorganiserte, for å jobbe frem en mest mulig helhetlig plan for idretts- og friluftslivsarbeidet i 

kommunen. Bruk av Rælingen idrettsråd som et samlende organ for idretten, og jobbe frem en 

tilsvarende gruppe for friluftslivet, vil legge forholdene til rette for et godt samarbeid utover i 

planperioden. Stemmene til de uorganiserte er også viktig å få frem, da det foregår mye aktivitet rundt 

om i kommunen utenfor organiserte lag og foreninger. Her kan brukerundersøkelser og intervjuer 

vurderes som mulige virkemidler for å få frem de uorganisertes stemmer.  

 

3.3.2 Samarbeid rundt frafall 

Utfordringen rundt frafall i idrett og andre aktiviteter blant ungdom er som nevnt kjent. I 2014 ble det i 

samarbeid med idretts- og kulturrådet arrangert en konferanse med temaet på dagsorden. Det 

fremkom en rekke tiltak som man mener kan forbedre trenden, og idrettsrådet og kulturrådet arbeider 

for å se om de kan lage et felles verdigrunnlag for organisasjonene i Rælingen. Kommunens bidrag til 

tilrettelegging for aktiviteter er betydelig, og det er viktig at kommunen er en aktiv samarbeidspartner. 

 

3.3.3 Gode samarbeidsløsninger 

For å videreutvikle kommunens arbeid innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, er det viktig at det 

jobbes med gode samarbeidsløsninger både med det frivillige og næringslivet slik at det på best mulig 

måte kommer innbyggerne til gode. Godt samarbeid med næringslivet kan føre til at det blir mulig å 
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gjennomføre flere nye prosjekter. Samarbeid med det frivillige er også svært viktig for både å ta vare 

på de anleggene og arenaene som finnes i kommunen, og for å få til nye prosjekter. Det må også ses 

på muligheten for et samarbeid med andre offentlige aktører rundt nye anlegg og arenaer i regionen. 

Akershus idrettskrets, Norges idrettsforbund og Akershus fylkeskommune er naturlige 

samarbeidspartnere på hele idretts- og friluftslivsfeltet, og et godt samarbeid med disse er viktig for et 

helhetlig arbeid med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, også på tvers av kommunegrenser. 

 

 Inkludere lag, foreninger og uorganiserte i planprosessen. 

 Opprettholde og videreutvikle samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner, og på 

samme tid få til gode samarbeidsløsninger med næringsliv og andre offentlige aktører.  

 

 

3.4 Oppvekst og nærmiljø 

3.4.1 Aktiv oppvekst 

Holdningsskapende arbeid på de arenaene der de fleste innbyggere treffes er sentralt, som i 

helsestasjoner, barnehager og skoler. Rælingen kommune ønsker mer fysisk aktivitet i løpet av 

skoledagen. Stimulering av sykling til skolen og sykkelparkeringsmuligheter er også vesentlig for fysisk 

aktivitet i skole og barnehage. En lokalisering av aktivitetstilbud i nærheten av barnehager og skoler, 

slik at de inngår i det naturlige nærmiljøet, vil kunne gi hyppig bruk av mange grupper og føre til at 

anleggene er tilgjengelige. Kommunen vil utvikle gode nærmiljøanlegg og områder som stimulerer 

befolkningen til aktivitet, ved skolene og i tilknytning til bo-områder.  

 

3.4.2 Veileder for kommunale nærmiljøanlegg 

‘Veileder for kommunale nærmiljøanlegg ved skoler i Rælingen’ har til hensikt å sikre en helhetlig 

utvikling av nye og eksisterende nærmiljøanlegg. Videre skal den sikre at det skapes gode arenaer for 

skolebarna på dagtid, og at anlegget på kveldstid er en egnet arena for uorganisert aktivitet som kan 

bidra til nettverksbygging og inspirere til fysisk aktivitet.   

 

3.4.3 Aktivitet i videregående skole 

En god og attraktiv videregående skole vil være positivt for utviklingen av sentrumsfunksjoner og 

idrettsparken. Et godt sted med gode idretts- og aktivitetsanlegg vil være attraktivt for ungdom som 

identifiserer seg med et aktivt liv. Dette forutsetter at kommunen og skolen finner fram til en felles 

profil. Akershus fylkeskommune jobber med planarbeid for utvikling av linjetilbudet innenfor 

videregående skole, og prosessen kan benyttes til et samarbeid. 

 

 Planlegge nye nærmiljøanlegg og videreutvikle områder som stimulerer befolkningen 

til aktivitet, ved skolene og i tilknytning til bo-områder.  
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3.5 Kommunale bygg, anlegg og aktivitetsflater 

3.5.1 Kommunale haller 

Marikollhallen slik den fremstår i dag stod ferdig i 2007, mens Sandbekkhallen bærer preg av stor bruk 

gjennom flere tiår.  Vedlikeholdsbehovet i Sandbekkhallen er anslått til ca 25 millioner kroner, en 

eventuell rehabilitering av bassenget vil omtrent fordoble denne summen. Dette vil si at en 

rehabilitering av Sandbekkhallen vil koste anslagsvis 25 - 80 millioner, avhengig av hva man ønsker å 

gjøre. Tekniske installasjoner, dusj og garderobeforhold og tak er blant annet områder som trenger 

vedlikehold og/eller oppgradering. 

Strategien som legges for kommunale haller i årene som kommer vil avhenge av flere faktorer. 

Vedlikeholdsbehovet i Sandbekkhallen og kostnadene dette fører med seg må utredes grundig og ses 

opp mot et eventuelt nybygg.  Det er et ønske fra Rælingen Håndballklubb om en 

oppgradering/utbygging av Marikollhallen slik at den oppfyller elitehåndballens arenakrav. Rælingen 

Fotballklubb har også kommet med innspill om en to-etasjes hall. Begge forslagene innebærer en 

betydelig investering, og det er derfor viktig at det i løpet av planprosessen tas stilling til hvordan 

Rælingen kommune ser på en slik utbygging. Her vil det være hensiktsmessig å snakke med andre 

aktører i regionen og se på mulighetene for et samarbeid. Hallenes betydning for skolenes, både 

kommunale og fylkeskommunale, videre arbeid må også vurderes, og statistikk av antall brukere i 

hallene vil vise det eventuelle behovet for utbygging. 

 

3.5.2 Gymsaler, uteanlegg, aktivitetsflater og hytter 

Det vil også være hensiktsmessig å se på videre strategi for kommunens gymsaler og uteanlegg. I 

dette ligger det vil være viktig å legge en strategi for hvor fremtidige kommunale anlegg og 

aktivitetsflater skal ligge, og hvordan prosessen rundt byggingen av disse skal være. Større 

aktivitetsflater ute, som fotballanlegg, blir det i denne forbindelse viktig å avklare videre behov for og 

plassering av. Grensesnitt i videre drift og vedlikehold av de kommunale uteanleggene må i 

planperioden avklares. Det vil også være hensiktsmessig å se på en best mulig utnyttelse av 

kommunale hytter i Marka. 

 

 Fastslå videre strategi for kommunale haller og gymsaler 

 Tydeliggjøre grensesnitt for drift og vedlikehold av kommunale uteanlegg 

 Utarbeide videre strategi for plassering og bygging av kommunale anlegg og 

aktivitetsflater 

 Vurdere utnyttelsen av kommunale hytter 

 

3.6 Marikollen og omkringliggende områder 

Utvikling av Marikollen idrettspark er et prioritert område i gjeldende plan, og kommunedelplanen skal 

fastslå hovedstrategien for Marikollen idrettspark. Marikollen ses på som et viktig område for fysisk 

aktivitet året rundt. Marikollen idrettspark skal, i tillegg til å være en viktig arena for organiserte 

idrettsutøvere, utvikles til å bli et attraktivt publikumsanlegg som tiltrekker seg besøkende fra hele 
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regionen. I området ligger også Marikollhallen og Marikollen kultursal, og området er også nært det 

nye sentrum på Fjerdingby. Dette gjør Marikollen viktig for både kulturaktiviteter og folkehelse. I løpet 

av planperioden vil det være høyt prioritert å gjøre området attraktivt og bedre kjent blant innbyggerne. 

Samarbeid med frivillige er i den forbindelse svært viktig. 

 

I august 2014 åpnet en ny kunstgressbane i Marikollen, og en ny heistrasè vil også stå ferdig i løpet av 

høsten 2014. En videre utvidelse av anlegget og utnyttelsen av omkringliggende områder er under 

utredning.  

 

 Fastslå hovedstrategien for Marikollen idrettspark. 

 

4. Planprosess, utredninger og medvirkning 

Rælingen kommune vil gjennomføre størsteparten av planarbeidet selv, kultur- og fritidsenheten er 

planansvarlig. Arbeidsutvalget vil bestå av ansatte ved rådmannskontoret, kultur- og fritidsenheten, 

kommunalteknisk enhet, eiendomsenheten, skoler og barnehager. 

Det vil også være aktuelt å få med andre i arbeidsutvalget, slik som folkehelsekoordinator og 

kommunens samfunnsplanlegger.  

Styringsgruppe vil bestå av representant fra rådmannsgruppa, enhetsleder for kultur- og fritidsenheten 

og enhetsleder for kommunalteknikk. Rælingen idrettsråd og et eventuelt friluftsråd vil være aktuelle 

som referansegrupper. 

 

Det er ikke planlagt bruk av konsulentbistand, men arbeidet krever dialog og samarbeid med blant 

annet Akershus idrettskrets og Akershus fylkeskommune. Samarbeid med lokale lag og foreninger og 

uorganiserte er viktig for planarbeidet. Det vil bli holdt enkeltmøter med andre relevante aktører der 

det er behov for å informere eller drøfte deler av planen. Ungdomsrådet og eldrerådet kan her være 

gode å bruke for å få tilbakemeldinger. 

 

Formell varsling av oppstart skjer samtidig med kunngjøring og utlegging av forslag til planprogram. 

Det tas sikte på at høringsuttalelsene kan vurderes i løpet av vinteren, slik at planprogrammet kan 

fastsettes før sommeren 2014. Arbeidet med planforslaget vil foregå hele 2015 og sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn i årsskiftet 2015/2016. Høringsperioden vil være til mars og det tas 

sikte på at planen kan fastsettes før sommerferien 2016. 
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Det er satt opp følgende framdriftsplan: 

 

 

 

 

Aktivitet 2014 2015 2016 
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