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1. Sammendrag 
Planområdet ligger i Fjerdingby i Rælingen kommune. Deler av planområdet er i dag regulert til 
offentlige byggeområder, land- og skogbruksområde, friområder og trafikkområder. I 
kommuneplanen ligger området inne som idrettsanlegg, LNF-område og offentlig bebyggelse. 
Området grenser mot eksisterende eneboligtomter, Østmarka og Marikollen ungdomsskole. 
 
Planutkastet har til hensikt å komme frem til en helhetlig plan for idretts- og friluftsområdene i 
Marikollen, sommer og vinter. Planen innebærer blant annet: 
- Utvidelse av Marikollen alpinanlegg fra 1 til 4 alpintraseer. 
- Utvidelse av dagens løypenett for langrenn på til sammen 5 km. 
- Skogsbilveg som knytter sammen Marikollen og Blystadlia. 
- Stadionområde med kunstgressbaner, nærmiljøanlegg og stadionområde for langrenn. 
- Etablering av rekrutteringsbakker for hopp. 

 
I forbindelse med kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020, vedtatt av kommunestyret 04.11.2009, 
ble det utarbeidet konsekvensutredning av skogsområdene i tilknytning til utvidelse av Marikollen 
idrettspark. Miljøverndepartementet har i brev av 05.06.2012 stadfestet deler av kommuneplanen 
og gitt tillatelse til utvidelse av Marikollen hopp- og alpinanlegg, etablering av langrennsområder og 
skitraseer mellom Blystadlia og Marikollen. 

 
Det skal i henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for 
området. 

 
Etter forslagsstillers vurdering gir ikke planforslaget virkninger/konsekvenser som ikke kan 
håndteres og innarbeides i prosjektet på en god måte. 
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FORENKLET ILLUSTRASJON 
 
 

 
Figur 1 – eksisterende situasjon (med varslet planavgrensning). Kilde: miljostatus.no 

 

 

 
Figur 2 – mulig fremtidig situasjon (med plangrense fra plankart) 
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2. Bakgrunn 
 

2.1. Hensikt med planen 
Rælingen ski- og fotballklubb har de siste årene hatt en økende medlemsmasse og interessen for 
idrettsanlegget har hatt en oppsving. Både idrettsklubbene som holder til i Marikollen og Rælingen 
kommune ønsker derfor å imøtekomme den økende interessen ved å videreutvikle dagens anlegg. 
Planutkastet har til hensikt å komme frem til en helhetlig plan for idrett og friluftsområdene i 
Marikollen, sommer og vinter. Reguleringsarbeidet skal tilrettelegge for utvidelse av eksisterende 
langrenns- og alpinanlegg til et fremtidsrettet kunstsnø- og helårsanlegg, og videreutvikling av 
hoppbakken og stadionområdet. Med gjennomføring tilrettelegger man for et godt fysisk nærmiljø 
rundt boliger, skoler og barnehager. Gode idrett- og friluftsområder stimulerer befolkningen til 
aktivitet, og gir mulighet til å oppleve naturglede. En utvidelse av idrettsparken vil styrke Fjerdingby, 
Marikollen, ytterligere og gi mulighet for flere aktiviteter og tilreisende til anlegget. Således vil dette 
tiltaket være en berikelse for nærmiljøet. 

 
2.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Rælingen kommune er tiltakshaver til prosjektet. Grindaker AS Landskapsarkitekter er forslagstiller 
og utarbeider reguleringsplan. De aktuelle eiendommene er GNR 102, BNR 360, GNR 102, BNR 
210, GNR 102, BNR 362, GNR 102, BNR 5, GNR 102, BNR 44, GNR 99, BNR 94, GNR 99, BNR 203, 
GNR 99, BNR 7, GNR 99, BNR 1, GNR 102, BNR 7 og GNR 102, BNR 224. 

 
2.3. Tidligere vedtak i saken 
Området er delvis regulert, og Fylkesmannen har i henhold til markaloven § 6 gitt tillatelse til 
oppstart av planarbeid i Marka, med utvidelse av Marikollen hopp- og alpinanlegg, etablering av 
langrennsområder og skitraseer mellom Blystadlia og Marikollen, i brev av 21.01.2014. 

 
2.4. Krav om konsekvensutredning/planprogram 
I forbindelse med kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020, vedtatt av kommunestyret 04.11.2009, 
ble det utarbeidet konsekvensutredning av skogsområdene i tilknytning til utvidelse av Marikollen 
idrettspark. 
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3. Planprosessen 
 

3.1. Medvirkning 
§ 12-8 i plan- og bygningsloven stiller krav til tilrettelegging for medvirkning i planleggingen. God 
medvirkning sikres blant annet gjennom varsel av planoppstart, informasjonsmøter og offentlig 
ettersyn av reguleringsplanforslag. Gjennom varsling gis det anledning til å komme med innspill og 
således påvirke og medvirke til hvordan planforslaget blir utformet før det leveres til politisk 
behandling. Høring etter 1.gangsbehandling gir også mulighet til å komme med innspill. 
Planforslaget skal «sendes på høring til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter, og 
andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til 
uttalelse innen en fastsatt frist» jfr. pbl § 5-2. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
Planmateriale skal være elektronisk tilgjengelig gjennom Rælingen kommunes hjemmeside. 

 
3.2. Varsel om reguleringsoppstart 
Varsel om reguleringsoppstart, jfr. plan- og bygningsloven § 12.8, ble sendt ut til kommunale, 
fylkeskommunale og statlige myndigheter og grunneiere, naboer og berørte parter 10.06.14(iht. 
adresseliste mottatt fra Rælingen kommune). I forbindelse med varslingen ble det annonsert i 
Romerike blad, og på Rælingen kommune sin hjemmeside. Gjennom varsling ble det gitt anledning 
til å komme med innspill i perioden 10.06.14-08.08.14 Det kom inn 10 innspill. Disse behandles 
under punkt 8. 

 
Grindaker Landskapsarkitekter har hatt tett samarbeid med brukergruppene av Marikollen 
idrettsanlegg, og har gjennom våren 2014 arrangert flere møter for å sikre at alles interesser blir 
ivaretatt i reguleringsplanen. 

 
PROSESS DATO/TIDSROM 
Varsel av oppstart 10.06.14 
Varslingsperiode 10.06.14 - 08.08.14 
1. gangs behandling av reguleringsforslag 17.03.15 
Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag 21.03.15 - 12.05.15 
2. gangs behandling av reguleringsforslag 02.06.15 
Vedtak i kommunestyret 17.06.15 
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4. Planstatus og rammebetingelser 
 

4.1. Overordnede planer (fylkes / kommunale) 
 

4.1.1. Kommuneplan 2006 – 2017 
I kommuneplanen ligger området inne som nåværende og eksisterende idrettsanlegg og LNF- 
område. 

 

 
Figur 3: Utsnitt fra kommuneplan 2006 – 2017, med tegnforklaring. 
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4.1.2. Forslag til kommuneplan 2014-2025 
 

Forslag til ny arealdel til kommuneplanen 2014-2025 har vært ute på høring, og skal behandles i 
kommunestyret våren 2015. I forslaget ligger området inne som idrettsanlegg, LNF-område og 
offentlig bebyggelse. 

 

 
Figur 4: Forslag til ny kommuneplan, med tegnforklaring. 
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4.1.3. Kommunedelplan Fjerdingby 2009 – 2020. 
Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 04.11.2009, og har som mål at Fjerdingby 
skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen med et mangfold i aktivitet og tilbud 
og gi innbyggerne en felles møteplass og tilhørighet. Miljøverndepartementet stadfestet 
kommunedelplan Fjerdingby etter markaloven, i brev av 05.07.2012. I stadfestelsesbrevet 
fremgår det at departementet tillater planlagt utvidelse av Marikollen hopp- og alpinanlegg, 
etablering av langrennsområde og etablering av to transportløyper fra Blystadlia og fram til 
toppen og bunnen av framtidig utvidet alpinanlegg i Marikollen. Det kreves at det utarbeides 
reguleringsplan før gjennomføring av tiltakene. 

 
4.1.4. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009 – 2020 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt av kommunestyret 09.12.09. 
Hensikt med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av 
idrettsanlegg i kommunen. Kommunen skal i samarbeid med ulike brukergrupper få en oversikt 
over behovene for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram for 
revidert plan er nå ute til høring. 

 
4.1.5. Grønn plan for Rælingen 2006-2017 
Kommunedelplanen ble vedtatt i kommunestyret 18.07.07. Grønn plan skal ivareta en samlet 
forvaltning innenfor område natur, landskap og friluftsliv med utgangspunkt i det grunnlaget 
som finnes i flere kartlegginger og rapporter i kommunen. Kommunedelplanen skal gi økt 
politisk mulighet til å utøve en samlet og helhetlig forvaltning av kommunens natur og arealer. 

 
4.1.6. Planprogram – Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2014-25 
Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013. Planen skal ivareta statlige, regionale og lokale føringer 
for kulturminnevern, og være egnet for kommunens arbeid med ivaretakelse av 
kulturminneverdier. 
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4.2. Gjeldendereguleringsplaner 
Deler av planområdet er i dag regulert til offentlige byggeområder, land- og skogbruksområde, 
friområder og trafikkområder. 

 

 
Figur 4: Reguleringsplan for Marikollen 

 
 

4.3. Tilgrensendeplaner 
Reguleringsplan for Brudalsvegen varslet oppstart samtidig som reguleringsplan for Marikollen 
idrettsanlegg. Hensikten med planen er å oppgradere dagens tur/driftveg til skogsbilveg fra 
Marikollen til Ramstadsjøen. Tilførselsledning for snøproduksjon til Marikollen idrettsanlegg 
etableres i Brudalsvegen, og reguleringsplanene må derfor forholde seg til hverandre. 

 
4.4. Temaplaner 
Det er ingen aktuelle temaplaner for planområdet. 
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4.5. Statligeplanretningslinjer/rammer/føringer/lover. 
 

5.5.1. Om barn og planlegging T2/08 
Barn og unges interesser i planleggingen - Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen (Om barn og planlegging T2/08): Rapporten legger vekt på å 
«synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven», samt å «gi kommunene betre grunnlag for å integrere og ivareta 
barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling». 

 
5.5.2. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/20129 
Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite 
støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom å: 

• Anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende 
støykilder synliggjøres 

• Gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor 
etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak 

• Gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og 
utformes med tanke på å hindre nye støyplager. 

 
5.5.3. Markaloven 
Markaloven trådte i kraft 01.09.2009, og har som formål 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. Kommunale planvedtak som berører Marka må jf. 
markaloven § 6 stadfestes av Klima- og miljødepartementet før planen får rettsvirkning etter 
plan- og bygningsloven. 

 
5.5.4. Naturmangfoldloven 
Loven trådte i kraft 01.07.2009, har som formål at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1. Beliggenhet 
 

 
Figur 5: Oversiktskart Marikollen. (Kilde: Skog og landskap) 

 

Planområdet ligger i Fjerdingby Rælingen kommune i ytterkant av Østmarka. Området grenser 
mot Blystadlia i nord-vest, Marikollen ungdomsskole og Øvre Rælingsveg i nord, og boligområde i 
nord-øst. Planavgrensningen dekker et areal på ca. 1000 daa. 

 
5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området består i dag av stadionområde med fotballbaner og gresslette, Marikollen skisenter, 
hoppbakke, turveier, langrennsløype, lysløype, stier og uberørte skogsområder. Bebyggelsen 
består av eksisterende klubbhus og driftsbygg, stillas til hoppbakker og mindre brakkebebyggelse 
som disponeres av alpingruppa. Dagens arealbruk beskrives under i forhold til ulike tema. 

 
Langrenn: 
Dagens trasé består av en 2,8 km lang lysløype. Løypen starter på gressletta, over skibroen og 
fortsetter innover marka i en sløyfe. Lysløypen knytter seg til forbindelsesløyper videre i Østmarka. 
Løypen er i store deler dekket av grus med en bredde på ca. 4 meter. Om vinteren er det preparert 
skiløype langs Brudalsvegen for langtur i marka når snømengden er tilstrekkelig. 
Langrennsløypene benyttes ofte av Rælingen skiklubb langrenn, med treningstider gjennom hele 
uken. De senere årene har langrennsgruppa i Rælingen skiklubb hatt store utfordringer med 
manglende snøfall. Dette har resultert i et stort frafall blant de eldste medlemmene. 
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Stadionområde: 
Store deler av stadionområdet brukes i dag av Rælingen fotballklubb som disponerer tre 
kunstgressbaner, to 11`er baner og en 7` er bane. Disse ble bygget i 2008, den siste 11`er banen ble 
bygget høsten 2014. To av fotballbanene har undervarme som sikrer helårs bruk. Klubben har i dag 
over 700 medlemmer og 27 lag som benytter seg av stadionområdet. Banene benyttes også av 
skolene i nærheten i forbindelse med undervisning, og er åpen for alle når det ikke er organisert 
bruk. I nordre del av stadionområdet er det i dag anlagt en sandvolleyballbane som er svært 
populær, og en basketbane på asfaltdekke som er mindre brukt. Resten av området består stort 
sett av gress og grusarealer. 

 
Marikollen skisenter: 
Dagens anlegg består av slalåmbakke med slepeheis, og en barnebakke med barneskiheis som sto 
ferdig høsten 2014. Alpinanlegget benyttes i stor grad av alpingruppa og er tidvis stengt for 
allmennheten. Deler av alpinbakken og slepeheisen er svært bratt og egner seg dårlig for 
nybegynnere. Alpingruppa har gjort mye for å forbedre forholdene i bakken. Skiheis og lysanlegg 
har blitt rehabilitert, snøproduksjonsanlegg har blitt utvidet, og det har investert i tråkkemaskin. 
Nedfarten har tidligere blitt utvidet for å øke kapasiteten i anlegget. Nederst i alpinbakken er det 
etablert uteområde med utehus for barnehage. 

 

 
Figur 6: Marikollen skisenter sett fra stadionområdet. (Kilde: rælingenskiblubb.no) 

 
Hopp: 
Dagens anlegg er en K88 bakke som ligger ved siden av Marikollen skisenter. Bakken har tidligere 
vært en viktig treningsbakke for hele Oslo og Akershus, og det ble hver sommer arrangert 
plastmesterskap hvor også landslaget deltok. Bakken ble utvidet og modernisert på midten av 80- 
tallet til normalbakke med plast for hopp sommer og vinter. Vedlikehold av hoppbakke med denne 
størrelsen er krevende, og må følges nøye opp for at bakken får nødvendig godkjenning for bruk. I 
dag preges bakken av dårlig vedlikehold, og er ikke lenger i drift
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  Friluftsområde: 
Planområdet er en viktig innfallsport til Østmarka, og er et populært tur- og rekreasjonsområde. Et 
stort nettverk av stier og grusveier finnes i planområdet og bidrar til mange turmuligheter. De 
bratte bakkene i skisenteret er særlig populær i sommerhalvåret som trenings- og turområde, og 
har et yrende liv særlig på hverdagskveldene. 

 
5.3. Stedetskarakter 
Store deler av planområdet ligger i vakker natur som del av Østmarka. Fokuspunktet på stedet er 
hoppbakken og alpinanlegget, og den store gresssletta som i hovedsak brukes til fotball. Sletta 
har få kvaliteter og mangler strukturerende elementer. Selve stadionområdet består av 
gressflater, kunstgressbaner, asfalt og grusarealer. Bebyggelse i planområdet består av klubbhus, 
driftsbygning, et gammelt hoppanlegg og mindre bygg i forbindelse med alpinbakken. Byggene 
ligger spredt rundt i planområdet. 

 
5.4. Landskap 
Stedet karakteriseres av åssidene som danner en skålform rundt den flate gresssletta. Åssidene 
definerer et tydelig landskapsrom og danner vegger i landskapsrommet. Området gir en grønn 
fjernvirkning, hvor den skogkledde åsryggen dras ned mot sletteområdet. Selve rommet på sletta 
har et åpent preg, med svært lite vegetasjon og store bygninger. 
Planområdet er nordvendt, og har begrenset med solforhold vinterstid.  Område for langrenn 
ligger i et kupert skoglandskap, med begrenset solforhold gjennom vinterhalvåret. 

 
5.5. Kulturminner og kulturmiljø 
I henhold til undersøkelsesplikten i kulturminneloven §9 ble det utført arkeologisk registrering av 
planområdet i perioden 20.10-19.11.2014. Registreringen ble gjennomført av arkeolog Lars 
Andersson og Merete O. Kjelberg. Det registrerte arealet er på ca. 720 daa. I området nord for 
planlagt alpintrasé er ikke undersøkelsesplikten oppfylt. Dette skyldes at det ikke er planlagt tiltak 
innenfor området. 

 
Metode for kartlegging av kulturminner i Marikollen er overflateregistrering, prøvestikking og 
strandlinjekurve. I skog og utmark ble området befart til fots og gjennomgått systematisk visuelt 
for å se etter synlige kulturminner. Undergrunnen blir sondert ved hjelp av jordbor som gjør det 
mulig å ta ut en profil av undergrunnen. Prøvestikking ble utført på noen utvalgte flater i 
planområdets sørøstre del og innebærer ca. 40 x 40 cm store hull som graves med spade. 
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Den Fredrikshaldske kongeveien går stedvis innenfor nordvestre del av varslet reguleringsgrense. I 
etterkant er plangrensen endret og Kongeveien ligger nå utenom planområdet. 
 

 
 
Figur 7: Oversiktskart med Kongeveien, varslet reguleringsgrense og ny reguleringsgrense. 

 
Innenfor planområdet er det ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner eller nyere tids 
kulturminner. Det finnes ikke SEFRAK-registrerte bygninger eller vernede bygninger ifølge 
miljostatus.no, miljøverndepartementet. 
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5.6. Naturverdier 
BioFokus har på oppdrag av Rælingen kommune utført en kartlegging av naturverdier i Marikollen 
idrettsanlegg og Brudalsvegen. Arbeidet er utført av Terje Blindheim og Ole J. Lønnve, høsten 2014. 
Under presenteres et utdrag fra «Plan for ivaretakelse av naturmangfoldet i Marikollen». 
Utdraget presenterer ulike naturtypelokaliteter som befinner seg i planområdet. 

 

 

 
Figur 8: Kartet viser registrerte naturtyper i Marikollen (Kilde: BioFokus notat 2014).   
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5.6.1. Knollmåsan Øst (BN00011027) 
Naturtype: Gammel granskog, gammel lavlandsgranskog. Sterk dominans av gran, og en mindre 
andel løvtrær av bjørk, rogn, samt noen furutrær. Ingen rødlistede eller sjeldne arter ble kartlagt. 
Verdi: B, samlet verdi er viktig. 

 

 
Figur 9: Bildet viser gammelskogelementer fra lokalitet 37 (kilde: BioFokus). 

 

5.6.2. Blystadlia Ø 
Naturtype: Rikere sumpskog (rikere løvsumpskog). Areal domineres av svartor med betydelig 
innslag med gråor. Det er ikke registrert noen spesielle arter, men slike sumpskoger er viktige 
habitater for en rekke fugler, insekter og amfibier. Verdi: B, viktig. 

 

 
Figur 10: Bildet viser område med mye svartor fra lokalitet 150 (kilde: BioFokus). 
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5.6.3. Marikollen N 
Naturtype: Lokaliteten inneholder en blanding av gammel granskog, delnaturtype 
lavlandsblandingsskog og fattig sumpskog, delnaturtype gammel gran- og bjørkesumpskog. Skogen 
er overveiende grandominert. Vegetasjonen er stort sett fattig til intermediær. Ingen registrering 
av sjeldne eller rødlistede arter. Sumpskogen er en viktig skogtype for mange arter som krever 
stabilt høy luftfuktighet over tid og tilgang på død ved. Verdi: C, lokalt viktig. 

 

 
Figur 11: Bildet viser de forsumpede partiene i lokalitet 151 (kilde: BioFokus). 

 

5.6.4. Marikollen Ø 
Naturtype: Lokaliteten er forholdsvis homogen med gran som gammel granskog. Skogen er ikke 
gammel, men har en konsentrasjon av død ved som mest sannsynlig skyldes hogst. Det ble gjort 
funn av granrustkjuke, rynkeskinn og hengelaven gubbeskjedd. 
Verdi: B, viktig. Det er gjort funn av tre signalarter knyttet til eldre barskog. To av disse er nær 
truet. 

 

 
Figur 12: Bildet viser utsnitt av lokalitet 152 på en av de rikere hyllene I skråninga (kilde: BioFokus). 
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5.6.5. Marikollen(BN00011047) 
Lokaliteten ligger midt i alpinbakken og er en kunstig opparbeidet skogsdam. Det er registrert to 
forekomster av amfibiearter, rumpetroll av padde (Bufo bufo) og individer av vannkalver. Dammen 
kan ikke sies å ha store naturfaglige kvaliteter, og vurderes å ha lavt potensial for amfibier og 
virvelløse dyr. 

 

 
Figur 13: Bildet viser dam i alpinbakke som er i ferd med å gro igjen (kilde: Grindaker). 

 

5.6.6. Langrennsløyper/skogområde 
I skogområdet sørøst i planområdet ligger i dag eksisterende lysløype og ny planlagt 
langrenntrasé. Skogen er ensjiktet, høyreist og til dels ganske grovvokst. Det går en rekke stier og 
mindre veier gjennom området i dag. De skoglige kvalitetene er ikke store nok til at området som 
helhet eller mindre delområder kan karakteriseres som viktige naturtyper etter DN håndbok 13. 
Det er ikke gjort funn av sjeldne og trua arter. Verdi: Området har imidlertid verdi på lik linje med 
all skognatur. 

 
Figur 14: Bildet viser eksempel på dagens situasjon langs løypen i området hvor det planlegges ny trasé 
(Kilde: BioFokus). 

19  



5.7. Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Deler av planområdet ligger i Østmarka og har stor rekreasjonsverdi både sommer- og vinterstid. 
Området er et populært turområde, og fungerer som en inngangsport til resten av Østmarka. 
Mange turstier gjør området tilgjengelig for folk som bor i Rælingen og omegn. 

 

 
Figur 15: Bildet viser skog i langrennsområdet som er et populært turområde (Kilde: BioFokus). 

 
5.8. Landbruk 
Deler av planområdet ligger inne som LNF-område i gjeldende kommuneplanen for Rælingen 
kommune. Det drives skogbruk innenfor planområdet. 
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5.9. Trafikkforhold 
Området har to hovedatkomster fra Fv. 301 Øvre Rælingsveg. En avkjørsel ved Marikollen 
ungdomsskole, og en i veikryss med Tangerudvegen. Langs fylkesvegen er det gang- og 
sykkelveinett. Fylkesvegen har en ÅDT på ca. 2900 ifølge Statens vegvesen sine registreringer på 
vegata.no. Fartsgrensen er 60 km/t langs Fv. 301, og 50 km/t langs Tangerudvegen. Ifølge rapport 
om trafikkanalyse i forbindelse med kommuneplan 2013-2024 har området langs Øvre Rælingsveg 
dårlig busstilbud med få avganger. Lokallinje 872 stopper langs Øvre Rælingsveg med halvtimes 
frekvens mellom Lillestrøm og Lørenskog, Vallerudtoppen. Rushtidlinje 492 går hvert 15 min om 
morgen, og hver halvtime ettermiddag til og fra Fjerdingby-Oslo. 
Kartet under viser antall og plassering av registrerte trafikkulykker langs Fv. 301 Øvre Rælingsveg. 
En av ulykkene er en dødsulykke, fire er lettere skadd, og en er alvorlig skadd. 

 

 
Figur 16: Oversikt over trafikkulykker markert med grønt (Kilde: Nasjonal vegdatabank, NVDB). 
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5.10. Barns  interesser 
Planområdet er meget viktig for barn og unges interesser. Området tilbyr et rikt og varierende tilbud 
for organisert idrett og friluftsaktiviteter. Barn og unge har dermed gode muligheter til fysisk 
aktivitet og mulighet til å oppleve naturglede i nærmiljøet. Nærhet til skoler og barnehager øker 
bruken av området. Marikollen ungdomsskole, Rælingen videregående skole, Fjerdingby skole og 
nærliggende barnehager benytter planområdet i tilknytning til undervisning og som turområde. 
Rælingen videregående har utdanningsprogram innen idrettsfag med breddeidrett og toppidrett. 

 
5.11. Sosial infrastruktur (skole, barnehage, annet) 
Planområdet grenser til Marikollen ungdomsskole, Rælingen videregående skole og Fjerdingby 
skole ligger i umiddelbar nærhet, ca. 5 minutters gange unna stadionområdet. I bunn av 
alpinbakke ligger et område med uthus som benyttes av barnehagene i nærheten. 

 
5.12. Universelltilgjengelighet 
Gangveier med asfaltdekke rundt fotballbanene ved Rælingen stadion gir personer med redusert 
bevegelsesevne gode muligheter til å ferdes i området. Arealet er også tilnærmet flatt. Natur og 
friluftsområdene består av kupert og bratt landskap, og er ikke universelt tilgjengelig. 

 
5.13. Teknisk infrastruktur (vann og avløp, trafo, energiforsyning) 
Rælingen skiklubb eier og drifter lys- og snøproduksjonsanlegg i Marikollen skisenter for 
alpinbakken. Dette anlegget er delvis gammelt og for lite i forhold til kapasitet, og som system til å 
møte behovene for fremtiden. Resterende belysning, vann og avløp er tilknyttet offentlig 
infrastruktur. Eksisterende høgspentanlegg krysser stadionområdet. 
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5.14. Grunnforhold 
Bergartene i planområdet består av granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis, stedvis 
amphiobolitt og kalksilikatlinser som del av Stora Lem-Marstrandformasjonen. (lys gul. Stedvis 
består grunnen av gabbro, dioritt, tonalitt, folert, delvis omdannet som finnes i Østmarka (rosa). 

 

 
Figur 17: Kart som viser bergartene i området (Kilde: ngu.no). 

 

 
Figur 18: Kart som viser løsmasser i området (Kilde:ngu.no). 

 
Løsmasser i planområdet består av bart fjell, morenemateriale og hav- og fjordavsetning. 
Områdte er ikke utsatt for erosjon ifølge kartdata fra Skog og landskap. 
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5.15. Støyforhold 
Det forekommer støy fra skianlegget og fotballbanene for de nærmeste naboene til Marikollen 
idrettsanlegg. 

 
5.16. Luftforurensning 
Etter forslagsstillers kjennskap er det ingen kjennskap til luftforurensning i planområdet. 

 
5.17. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Forslagsstiller har etter plan- og bygningsloven § 4-3 gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 
for planområdet, se punkt 8. 

 
5.18. Næring 
Det er ingen næringsaktivitet i planområdet. 

24  



6. Beskrivelse av planforslaget 
6.1. Planlagt arealbruk 
Planutkastet har til hensikt å komme frem til en helhetlig plan for idrett og friluftsområdene i 
Marikollen, sommer og vinter. Reguleringsarbeidet skal tilrettelegge for utvidelse av eksisterende 
langrenns- og alpinanlegg til et fremtidsrettet kunstsnø- og helårsanlegg, og videreutvikling av 
hoppbakken og stadionområdet. Planen skal også tilrettelegge for tilførselsløyper til og fra 
Blystadlia. 

 
6.1.1. Reguleringsformål: 

 

Arealtabell  
§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

Klubbhus og driftsområde 4,5 
Idrettsanlegg (3) 33,0 

Offentlig eller privat tjenesteyting 11,5 
Skianlegg (3) 405,5 
Skiløypetrasé 136,4 

Sum areal denne kategori: 590,9 
  

§12-5. Nr.2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
Veg/Skiløypetrasé 32,8 

Annen veggrunn – grøntareal (6) 6,4 
Gang-/sykkelveg 2,4 

Kjøreveg (3) 2,8 
Parkeringsplasser (4) 14,6 

Sum areal denne kategori: 3,5 
  

§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur Areal (daa) 
Vegetasjonsskjerm 27,3 

Sum areal denne kategori: 56,3 
  

§12-5. Nr. 3 – Grøntareal Areal (daa) 
Vegetasjonsskjerm 5,4 

Sum areal denne kategori: 5,4 
  

§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur-og friluftsformål samt 
reindrift 

 

LNFR areal (5) 401,5 
Sum areal denne kategori: 401,5 

Totalt alle kategorier: 1056,7 
  
Hensynsonetabell  

a.1 sikringssoner Areal (daa) 
Frisikt 2,7 

Sum areal denne kategori: 2,7 
  

Totalt alle kategorier 2,7 
 

Figur 19: Tabell som viser formål i reguleringsplanen. 
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6.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 

6.2.1. Klubbhus og driftsområde 
Arealet på 4500 m2 innebærer blant annet nytt driftsbygg på 460 m2 og klubbhus på 
ca. 800 m2 som planlegges å ligge i randsonen av stadion, og i nærheten av hopp- 
alpint-, og fotballanleggene. Driftsbygget og klubbhuset vil drives i samarbeid av 
Rælingen fotballklubb og Rælingen skiklubb. Klubbhuset bør som en følge av den 
planlagte utbyggingen av skianleggene også inneholde varmestue, skiutleie, kafé og 
garderobe. Driftsbygget vil inneholde kontorer, garasjer for opphold av 
tråkkemaskiner og annet utstyr. 

 

 
Figur 20: Illustrasjon Klubbhus og driftsområde 

 

6.2.2. Idrettsanlegg – stadion, I1-3 
Arealet innenfor formålet skal benyttes som anlegg for fotball og stadionområde med 
rulleskiløype. Området vil fremstå som en stor åpen gress-slette med kunstgressbaner, 
og stadionområde til langrenn vinterstid. Rulleskiløypen omkranser stadionområdet for 
langrenn. Når det ikke er aktivitet på fotballbanene vil arealet kunne brukes til andre park- 
og idrettsaktiviteter, f.eks. frisbee-golf, konserter og festivaler og som samlingsplass når 
ved ulike arrangementer. 

 
Figur 21: Illustrasjon stadionområdet. 
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6.2.3. Offentlig eller privat tjenesteyting, OF1 
Innenfor formålet planlegges et nærmiljøanlegg som tillater etablering av utendørs 
volleyballbane, basketbane, skatebane og andre innretninger for utendørs aktivitet 
som ikke inngår i idrettsanlegget. Nærmiljøanlegget skal tilknyttes Rælingen 
ungdomsskole, men allmennheten skal ha adgang til området. I formålet inngår også 
inngangsparti og adkomst til Rælingen kulturhus og svømmehall. 

 

 
Figur 22: Illustrasjon nærmiljøanlegg, sett mot Marikollen ungdomsskole. 

 

6.2.4. Skianlegg, SA 1-3 
Formålet tillater etablering av alpinbakker, skicross, skilek og hoppbakker. 
SA1 - Hopp: Det foreslås at dagens K88 bakke erstattes av tre mindre 
rekrutteringsbakker HS11 (HillSize), HS22 og HS44. Bakkene anlegges i første omgang 
som terrengbakker slik at det ved senere behov kan legges plastdekke for helårsdrift. 
Atkomst til bakkene skjer ved avstigning via eksisterende slepeheis på alle tre nivåer. 
Bakkene vil ligge sentralt i forhold til klubbhus og parkering. 
På sikt vil også Marikollen skiklubb ha mulighet til å etablere et kombinert miljø, med 
langrennsløyper og hoppbakker nært knyttet til hverandre. Nye bakker legges slik at 
sprengning unngås, og bakkene profileres med løsmasser. Inntil bakkene endelig 
etableres kan arealet nyttes som alternativ trasé til alpin. 

 
SA2 - Alpin: Forslaget innebærer dagens alpinanlegg, tre nye alpint-traseer, 
barnebakke, barneheis og en slepe eller stolheis.  Fra dagens heis foreslås det en ny 
trasé som sammen med eksisterende trasé i første rekke er forbeholdt trening og 
konkurranser. I tillegg foreslås det 2 nye traséer og en skicrossløype som forsynes fra 
en ny stolheis eller slepeheis. Disse traséene vil bli lengre og få en mer 
publikumsvennlig profil. I deler av bakkene kan det også legges til rette for jibbing, med 
hopp, railer, half-, og quarterpipe. To ulike alternativer viser hvordan slepe og stolheis 
forholder seg til eksisterende terreng og skicrossløype. Barneheis og barnebakke er ble 
bygget høsten 2014. Etablering av ny barneskiheis og slepe eller stolheis gjør at 
Marikollen skisenter har mulighet til å holde åpent for alle, selv når det arrangeres 
trening eller renn/konkurranser i regi av alpingruppen. 
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SA3 – Skilek 
Arealet kan benyttes til skilek, akebakke og andre lignende aktiviteter som ikke egner 
seg i alpinbakken. 

 

 
Figur 23: Illustrasjon hoppbakker, alpinbakker med parkeringsanlegg i forgrunn. 

 

6.2.5. Skiløypetrasé 
Areal innenfor formålet kan benyttes til langrennsløyper med inntil 9 meters bredde. 
Kun 4 meter av langrennsløypenes totale bredde kan opparbeides med 
grusdekke/asfalt. Forslaget består av en kompakt 5km-sløyfe, med avkortninger for 2 
km, 3km, 3.75km. Løypen åpner også for 7,5 km. I tillegg inngår en 2,5 km lang 
rulleskiløype på deler av 5 km runden, og i en sløyfe rundt gressletta på 
stadionområdet. Løypene knytter seg til deler av eksisterende trasé i tillegg til ny 
løyper. Løypenettet vil bli mer kompakt enn dagens anlegg, og vil forenkle produksjon 
og distribusjon av kunstsnø. Løypene legges delvis mellom og delvis oppå kollene i et 
småkupert terreng og vil være en variert og spennende trasé. Det vil være enkelt å 
lage avkortninger i løypene i perioder med lite snø og i arrangementer med behov for 
løyper kortere enn 5km. Løypene er lagt ensidig i forhold til stadion for å unngå 
uheldige kryssinger med andre aktiviteter. Det foreslås at eksisterende skibro utvides 
til 16 meter. 

 

 
Figur 24: Illustrasjon av en kompakt langrennstrasé. 
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6.2.6. Veg / skiløypetrasé, VS1-VS2 
Formålet tillater etablering av turvei mellom Blystadlia-Marikollen, og skogsbilveg for 
deler av Brudalsvegen som inngår i planforslaget. I forbindelse med utvidelse av 
alpinanlegget foreslås en ny turvei som forbinder Blystadlia og alpinanlegget på bunn 
og topp. Denne vil fungere som turvei sommerstid, og som skiløype i vinterhalvåret. 
Brudalsvegen skal oppgraderes til skogsbilveg sommerstid, og som skiløype i 
vinterhalvåret. 

 
6.2.7. Annen veggrunn – grøntareal, AV1-AV6 

Areal regulering til dette formål skal opparbeides med fast dekke og tre/buskplanter i 
tilknytning til vegarealer. 

 
6.2.8. Gang-sykkelveg, GS1 

Gangveier på stadionområdet skal lede folk effektivt fra parkeringsarealer til baner, 
klubbhus og turstier. Formålet tillater opparbeiding av gang- og sykkelvei med fast 
dekke på minimum 3 meters bredde. Fotgjengere og syklister vil få flere 
adkomstmuligheter langs riksveien. 

 
6.2.9. Kjøreveg, V1-V3 

Gjelder eksisterende og ny kjøreveg innenfor området og skal kunne nyttes av 
allmennheten. V3 skal være hovedatkomst til P2 og P3. 

 
6.2.10. Grønnstruktur 

Arealet skal være en buffersone mellom boligbebyggelsen og idrettsparken. Innenfor 
området kan det etableres støyskjerm. 

 
6.2.11. Parkeringsplasser, P1-P4 

Parkeringsplassene innenfor formålet skal opparbeides med grus eller asfalt. Arealet 
skal være tilgjengelig for allmenheten. Det foreslås et parkeringsareal som er 
betraktelig større enn i dag. Dette skal ligge visuelt skjermet mellom vollen og 
hoppanlegget, og sammen med nye og eksisterende parkeringsareal langs 
hovedveien. Planen inneholder totalt 600 parkeringsplasser. Det skal etableres 
minimum 6 ladepunkter for el-bil innenfor P1-P4. Område P1 er 6500 m2, og arealet 
skal deles opp med trær og/eller busker i henhold til illustrasjonsplan for å bryte opp 
den store grå flaten. 

 
6.2.12. LNFR-areal, LNFR1-LNFR5 

Innenfor arealet skal eksisterende terreng bevares. Inngrep tillates ikke. Formålet 
dekker et større område mellom alpinbakken og Blystadlia, samt arealer som ikke blir 
berørt ved bygging av nye alpintraseer. 

 
6.2.13. Bevaring av kulturmiljø (570) 

I området nord for planlagt alpintrasé er ikke undersøkelsesplikten oppfylt. Dette 
skyldes at det ikke er planlagt tiltak innenfor området. Areal innenfor hensynssonen 
skal være inngrepsfritt, og ethvert tiltak i grunnen må forhåndsklareres med rette 
kulturmyndighet, Akershus fylkeskommune. 

 
6.2.14. Bevaring naturmiljø (560) 

Areal innenfor formålet skal være inngrepsfritt, og eksisterende terreng skal bevares. 
Registrerte lokaliteter som er gitt verdi B, viktig, skal bevares i henhold til dette 
formålet. Dette gjelder Knollmåsan øst (BN00011027) og Marikollen øst. 
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6.3. Kulturminner og kulturmiljø 
Se punkt 6.2.12. 

 
6.4. Landbruk 
Planforslaget legger ikke opp til jordbruk innenfor planområdet, og planområdet legger ikke beslag 
på kulturmark. 

 
6.5. Bebyggelsens plassering og utforming 
All bebyggelse i planforslaget skal følge bestemmelser til reguleringsplanen. 

 
6.6. Boligmiljø/bokvalitet 
Planforslaget legger ikke opp til boliger. 

 
6.7. Parkering 
Se punkt 6.2.10. 

 
6.8. Trafikkløsning 

6.8.1. Kjøreatkomst 
Eksisterende atkomst fra fv. 301 Øvre Rælingsveg videreføres. 

 
6.8.2. Utforming av veier 
Brudalsvegen skal utformes etter veiklasse 4 – sommerbilvei for tømmerbil med henger, og 
skal følge utformingskrav i henhold til – Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. 
Øvrige nye veger skal utformes etter kommunens vegnorm. Vei til Blystadlia skal utformes etter 
veiklasse 3 i henhold til – Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse.  

 
6.8.3. Tilgjengelighet for gående og syklende 
Et nettverk av gangveger skal sørge for god tilgjengelighet for gående og syklende i 
stadionområdet. 

 
6.9. Planlagte offentlige anlegg 
Marikollen idrettsanlegg skal tilrettelegges for offentligheten og være tilgjengelig for alle. 

 
6.10. Miljøoppfølging/Miljøtiltak 
Støy i planområdet som følge av drift av idrettsanlegget og snøproduksjon skal følge 
bestemmelser til reguleringsplanen. 

 
6.11. Kollektivtilbud 
Utbyggingen av Marikollen alpinsenter fører med seg en stor økning i antall besøkende til 
anlegget. I forbindelse med åpningstider til alpinsenteret bør det settes opp ekstra busser. 
Planforslaget vil ellers ikke påvirke kollektiv transport i området. 

 
6.12. Sosialinfrastruktur 
Planforslaget legger ikke opp til utvidelse eller bygging av offentlige tjenester som omsorgsboliger, 
skole eller barnehage, men legger til rette for en utvidelse av dagens idrettsanlegg. 

 
6.13. Universell utforming 
Reguleringsforslaget legger opp til at stadionområdet skal utbygges etter prinsippet om universell 
utforming. Arealet er tilnærmet flatt, og brede gangveger med asfaltbelegg skal sørge for at 
personer med nedsatt bevegelsesevne kan ferdes på området. Atkomst til kulturhus, klubbhus og 
andre offentlige funksjoner skal være universelt utformet. Alpinbakkene, hopp og 

31  



langrennsområdene er bratt og således vanskelig å håndtere universelt. 
 

6.14. Tekniskinfrastruktur 
 

6.14.1. Snøproduksjon 
For å nå målet om å være et av de første skisenteret i området som åpner for sesongen, må 
anlegget ha kapasitet til å snølegge hele anlegget i første kuldeperiode. For å klare dette 
dimensjoneres anlegget for en produksjonstid på 48 effektive produksjonstimer, som i praksis 
tilsvarer 1 uke. For å ha mulighet til å håndtere en slik produksjonshastighet legges det opp til et 
automatisert snøanlegg, med rørgater for viftekanoner eller lanser i samtlige alpinbakker og 
langrennsområdet. I forbindelse med rapporten «Forprosjekt» for Marikollen idrettsanlegg er det 
utarbeidet detaljerte planer for snøproduksjon, belysning, ledninger og trekkerør. 

 
6.14.2. Vann til snøproduksjon 

Vurdering av vannkilder og utarbeiding av tilførselsledning og stamnett for snøproduksjon er 
utført av COWI. Det er i forprosjektet vurdert to ulike vannkilder for forsyning av vann til 
snøproduksjonsanlegg i Marikollen skisenter. Det er Ramstadsjøen og Fjerdingbyputten. De to 
alternativene utredes videre i 2015, og vannkilden vil bli regulert i reguleringsplan for 
Brudalsvegen. I dette reguleringsplanforslaget tillater formålet Veg/skiløypetrasé VS2 
tilførselsledning til fremtidig vannkilde. 

 
6.15. Plan  for avfallshenting 
Renovasjon vil skje langs hovedgatene. 

 
6.16. Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
ROS-analysen identifiserer risikoelementer, og lister opp avbøtende tiltak. Se punkt 8. 
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7. Virkninger/konsekvenser av  planforslaget 
7.1. Overordnede plan 
Planforslaget innebærer andre formål enn gjeldende kommuneplan 2006-2017, men er i tråd med 
forslag til kommuneplan 2014-2025. 

 
7.2. Landskap 
Etablering av nye alpinbakker medfører endringer av terrenget i traséene og sidearealer og dermed 
endringer av eksisterende landskap. Ved utforming av alpinbakkene er prinsipp om fylling fremfor 
skjæring lagt til grunn, da skjæring i større grad gir et varig «sår» i landskapet enn fylling. Ved 
fortløpende tilsåing av arealer som ferdigstilles vil nytt landskap raskt revegeteres og fremstille 
naturlig. Bevaring av arealer mellom løypetraseene vil være med på å gi anlegget et grønt preg, og 
minske fjernvirkningen. 

 
Også i etableringen av langrennsanlegget vil en etablere løypene oppå terrenget og i størst mulig 
grad unngå skjæringer. I etableringen vil skogen i traséene hugges. Vekstjordlaget blir lagt til side 
for å benyttes i tildekkingen av sidearealene. Mellom løypene vil skogen bli bevart i størst mulig 
grad. 

 
Figur 26 viser nærvirkning av Marikollen alpin- og fotballanlegg sett fra overgangsbro ved Øvre 
Rælingsveg.  Illustrasjonen viser hvordan anlegget vil se ut vinterstid når inngrepet vil være mest 
synlig. 
Bevaring av øyer med vegetasjon er med på å gi anlegget et grønt preg. Kveldstid vil anlegget være 
godt synlig på grunn av belysning. Løypene skal raskt tilsåes, og bakkene vil raskt få et grønt dekke 
som gjør anlegget mindre synlig sommerstid. 

 
Figur 28 viser fjernvirkning av planforslaget fra Tienenga i Fetsund. Illustrasjonen viser at nye 
alpinbakker blir godt synlig fra omgivelsene, men rask tilsåing vil gi arealene et grønt preg og 
arealet vil gå mer i ett med omgivelsene. Vinterstid vil alpinbakkene være godt synlige når 
lysanlegget er på. 

 
Som følge av etablering av langrennsløyper vil deler av skogarealet sørøst i planområdet forsvinne. 
Se punkt 8.5. 
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Figur 25: Dagens situasjon Marikollen skianlegg, sett fra overgangsbro ved Øvre Rælingsveg. Foto Grindaker 

 

 

Figur 26: Illustrasjon av planforslag, sett fra overgangsbro ved Øvre Rælingsveg. Foto Grindaker 
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Figur 27: Dagens situasjon sett fra Tienenga med verneområdet Merkja i forgrunn. Foto Grindaker 

 

 
Figur 28: Illustrasjon fjernvirkning av planforslaget. Sett fra Tienenga med verneområdet Merkja i forgrunn. 
Foto Grindaker. 

35  



7.3. Stedets karakter 
Stadionområdet vil med gjennomføring av planen bli mer strukturert ved etablering av 
gangvegsystem og innføring av soneinndelinger. Stedets karakter som natur/landskapsområde 
og estetikk påvirkes av planforslaget. Se punkt 7.2. 

 
7.4. Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 
Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet, og planforslaget har dermed ingen 
konsekvenser for temaet. 

 
7.5. Naturverdier, (forhold til kravene i) 

 
7.5.1. Forhold til kravene i kapittel II I Naturmangfoldloven 

Reguleringsplanforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12. 
 

Når det gjeler kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 er det gjennomført 
nye kartlegginger av områdene sommer og høst 2014 i forbindelse med reguleringsarbeidet. Det 
var fra tidligere registrert to naturtyper i Naturbase; Knollsmåsan Øst (BN00011027) og Marikollen 
(BN00011047). I forbindelse med kartleggingen ble det registrert tre nye lokaliteter, Marikollen N, 
Marikollen Ø og Blystadlia Ø (ID). I tillegg fikk Knollsmåsan ny avgrensning og verdi. Kartleggingen 
til BioFokus er gjennomført etter DN-håndbok 13 «kartlegging av naturtyper og verdsetting av 
biologisk mangfold». Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 
kunnskap, anses dermed oppfylt. Siden kravet i § 8 om kunnskapsgrunnlaget anses som oppfylt vil 
§ 9 om føre-var-prinsippet få mindre betydning. 

 
Rapport om biologiske kvaliteter fra BioFokus viser imidlertid at planlagt anlegg i Marikollen 
havner i konflikt med følgende registrerte naturtypelokaliteter: 

 
• Knollmåsan øst, havner i konflikt med planlagt alpinbakke 3. 
• Marikollen N, havner i konflikt med planlagt alpinbakke 2. 
• Marikollen, havner i konflikt med barnebakke og planlagt alpinbakke 2. 
• Planlagt langrennstrasé vil gjøre store inngrep i eksisterende skog. 

 
Grindaker har derfor utarbeidet en «Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Marikollen» som 
beskriver hvilke alternativer som er vurdert og valgt samt hvilke avbøtende tiltak som anbefales 
for at sårbar og sjelden natur i størst mulig grad kan ivaretas (vedlegg 1). 
Reguleringsplanforslaget er utformet i samsvar med «Plan for ivaretakelse av naturmangfold». 

 
Reguleringsplanforslaget medfører at de fleste berørte naturtypelokaliteter bevares. I 
alpinbakkene vil alternative traseer erstatte planlagt trasé, og hindre inngrep i 
naturtypelokalitetene Knollmåsan Øst (BN00011027) og Marikollen N. Naturtypen Marikollen 
(BN00011047) ble vurdert i den nye rapporten til ikke å ha store naturfaglige kvaliteter. 
Dammen vil forsvinne som følge av etablering av alpinbakker. Det foreslås imidlertid at 
eksisterende dam erstattes av flere nye dammer i anlegget, fordi lokaliteten tidligere har vært 
registrert som ambifielokalitet. 

 
Det større skogarealet som ligger sørøst på planområdet vil også fragmenteres som følge av 
etablering av langrennsløyper. Her er det imidlertid ikke gjort noen registreringer av sårbar 
eller sjelden natur. 

 
Det fremgår av forslag til avbøtende tiltak i «Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Marikollen» 
at ny vegetasjon skal være tilpasset de forholdene som oppstår som følge av tiltaket. Det er stilt 
krav i bestemmelsene om at landskapsinngrep skal begrenses til det som er nødvendig for å best 
mulig bevare eksisterende terreng, vegetasjon og verdifullt naturmangfold. Det stilles i tillegg krav 
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om at tilplantning skal foregå med stedegen vegetasjon. 
 

Videre er det lagt hensynssoner for naturmiljø over alle naturtyper som er registrert med verdi B 
eller høyere. Disse skal hindre inngrep i naturtypene. Disse naturtypene har i utgangspunktet noe 
buffersoner inkludert i grensene, noe som er med på å styrke miljøet under anleggsperioden og 
på sikt. 

 
Naturmangfoldlovens § 10 sier at den samlede belastningen på naturen av de tiltak som er planlagt 
gjennomført skal vurderes. Det skal i tillegg stilles, etter § 12, krav om bruk av miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder og § 11 slår fast at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver. På bakgrunn av redegjørelsen i avsnittet over er det forslagsstillers vurdering at 
dersom de avbøtende tiltakene gjennomføres, vil hensynet til de registrerte naturtypene og 
truende artene ivaretas i reguleringsplanforslaget, og den samlede belastningen for områdets  
natur (§ 10) vil være liten. 

 
Se «Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Marikollen» for utfyllende informasjon. 

 
7.6. Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
Planforslaget legger til rette for og økt bruk av marka, ved at tilgjengeligheten blir bedre. Planlagt 
tiltak vil berøre eksisterende turstier i anleggsfasen, men resultatet vil bli et bedre løypenett og 
turstitilbud både sommer og vinter. Se punkt 6.1. for planlagt tiltak. 

 
7.7. Uteområder 
Planforslaget legger til rette for bedre uteområder innenfor idrett og annen uorganisert idrett. 
Planlagt nærmiljøanlegg vil sikre gode uteområder i tilknytning skoleanlegg, og i fritiden. Se punkt 
6.2.3. 

 
7.8. Trafikkforhold 
Ved ferdigstilling av anlegget kan tiltaket føre til vesentlig økning i trafikkforholdene, særlig i 
tidsperioder når alpinanlegget er åpent. Foreslått parkering er tilpasset de fremtidige anleggenes 
behov. Kapasiteten vil bli ca. 100 % større enn dagens parkeringsanlegg. Planen inneholder totalt 
600 parkeringsplasser- kapasitetsberegninger for alpin, hopp, langrenn og fotball viser at dette 
skal være tilstrekkelig. Ved store arrangementer som jentefestivalen kan p-plasser ved 
Marikollhallen, kommunehuset og videregående skole benyttes.  Eksisterende atkomstveg 
videreføres. 

 
7.9. Barns og unges interesser 
Gjennomføring av planforslaget vil gjøre Marikollen til et godt sted med gode idretts- og 
aktivitetsanlegg som vil være attraktivt for barn og ungdom. Planen tilrettelegger for barn og unge 
som identifiserer seg med et aktivt liv, og for de som ønsker et sted å oppholde seg. Området vil 
bli attraktiv for barn og unge ved skolene, barnehager og boligområder som ligger i tilknytning til 
planområdet. Rælingen videregående med utdanningsprogram innen idrettsfag med breddeidrett 
og toppidrett, vil få bedre og større arealer til undervisningsbruk. 

 
7.10. Sosialinfrastruktur 
Planforslaget har ingen innvirkning på sosial infrastruktur. 

 
7.11. Universell utforming 
Gjennomføring av planforslaget fører til at stadionområdet blir bedre tilgjengelig enn området er i 
dag. 
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7.12. Energibehov – energiforbuk 
Utbygging av foreslått teknisk infrastruktur med belysning og snøproduksjonsanlegg, innebærer 
et større behov for energi. 

 
7.13. ROS 
Temaet omtales i ROS-analysen, se punkt 8. 

 
7.14. Jordressurser/landbruk 
Planforslaget har ingen virkninger/konsekvenser for jordressurser/landbruk. 

 
7.15. Tekniskinfrastruktur 
Utvidelsen av alpinanlegg og langrennsområdet fører til en betydelig utvidelse av dagens 
tekniske infrastruktur. Dagens snøproduksjonsanlegg og belysning utvides betraktelig. 
Strømbehov til uttak avgjøres når det er definert hvor mange viftekanoner/lanser det blir, og 
hvor de skal plasseres. 
Eksisterende høgspentanlegg tas hensyn til ved utvikling av nytt anlegg. 

 
7.16. Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget er en stor investering for Rælingen kommune. Til gjengjeld kan gjennomføringen 
av prosjektet være med på å sette Rælingen kommune og Marikollen på kartet ved at flere 
velger Marikollen som destinasjon når de skal stå på ski eller gå på tur. Planlagt utvidelse av 
idrettsanlegget vil også gjøre Rælingen til et attraktivt sted å bosette seg, med gode idretts- og 
friluftstilbud til både voksne og barn. 

 
7.17. Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget innebærer ingen konsekvenser for næringsinteresser 

 
7.18. Interessemotsetninger 
Det kan oppstå interessekonflikter mellom ulike brukergrupper i idrettsanlegget om hvordan de 
ulike delene av anlegget skal brukes. 

 
Gjennom planbestemmelsene til reguleringsplanen, punkt 3.6 er det fastsatt at det kan 
utarbeides lokal forskrift for bruk og utvikling av anlegget i henhold til friluftsloven. Friluftsloven § 
15 (Regulering av ferdsel på visse områder) sier at kommunen kan fastsette adferdsregler for 
områder hvor utfarten er stor, som enhver som ferdes i området plikter å følge. Reglene skal 
særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og planteliv og fremme helsetiltak og 
sanitære forhold. 

 
I planbestemmelse, punkt 3.7, gis det i tillegg mulighet til å sette ordens- og sikkerhetsregler i 
anlegget. Det er kommunen eller den som til enhver tid har driftsavtale med kommunen som 
har anledning til å sette reglene. Reglene må være i samsvar med planens formål og vilkår eller 
forbud som settes må være begrunnet med at et tiltak kan hindre, være til ulempe for, eller 
true formålet med planen. Bestemmelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 2. 

 
7.19. Avveining av virkninger 
I arbeidet med reguleringsplanen er registrerte naturtyper med kategori B, viktig, tatt hensyn til 
og ivaretatt. Planforslaget innebærer tiltak som gir negative konsekvenser for deler av 
landskapet og skogområder, men et godt fysisk nærmiljø rundt boliger, skoler og barnehager 
anbefales fremfor å beholde skog som er på lik linje med all skognatur. 

 
Forslagsstiller mener at Marikollen idrettsanlegg vil være en berikelse for nærmiljøet ved å tilby 
barn og unge, innbyggere i Rælingen kommune og andre tilreisende et komplett anlegg idrett- 
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og friluftsområde. Tilgjengelighet til anlegget uten bruk av bil, og at befolkningen i området 
ikke trenger å reise langt unna for å få et tilsvarende tilbud er positivt sett i et miljø- og 
klimaperspektiv. Dette området av Oslo-regionen har ingen andre større alpinanlegg, og det er 
dermed et marked og behov for et slikt anlegg i Marikollen. 

 
Negative konsekvensene som tap av skogareal og landskapspåvirkning vil kunne reduseres med 
avbøtende tiltak. Etter forslagsstillers vurdering gir ikke planforslaget virkninger/ konsekvenser 
som ikke kan håndteres og innarbeides i prosjektet på en god måte. 
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8. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
8.1 Bakgrunn 

Forslagsstiller har etter plan- og bygningsloven § 4-3 gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 
for planområdet. PBLs § 4-3 stiller krav til at planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for 
utbygging skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

 
Iht. veileder uttrykker risiko den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, 
økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten 
(frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems 
evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 

 
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg med 
tilhørende illustrasjoner. 

 
8.2 Metode 
Analysen er gjennomført med bakgrunn i veiledere fra direktoratet for samfunnssikkerhet, med 
utgangspunkt i en sjekkliste. Listen inneholder mulige uønskede hendelser og forhold som kan ha 
konsekvenser for planens innhold, samt konsekvenser for omgivelsene. Punktene i listen er vurdert på 
et teoretisk grunnlag, med bakgrunn i saksdokumenter, lokalkunnskap og annen tilgjengelig 
informasjon, f.eks. fra Miljødirektoratets nettsted miljostatus.no. Ikke alle punkter i listen er like 
aktuelle. Det kan være forhold som ikke finnes i nærheten av planområdet eller i planen, eller forhold 
som på annen måte ikke vil føre til uønskede hendelser. Hvilke forhold dette gjelder er kommentert i 
raden” Aktuelt?”, og uaktuelle hendelser og forhold er i mange tilfeller ikke kommentert nærmere. 
Hendelser som er aktuelle vurderes og kommenteres ytterligere. 

 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

- svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
- sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 
- mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
- lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 

teoretisk sjanse. 
- 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 
1. Ubetydelig: ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 
2. Mindre alvorlig: få/små person- eller miljøskader: system settes midlertidig ut av drift. 
3. Alvorlig: alvorlig (behandlingskrevende) person- og miljøskader; system settes ut av drift over 

lengre tid. 
4. Svært alvorlig: personskade som medfører død eller varig mén; mange skadde; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift. 
 

Gradering av risiko som et resultat av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 
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Tabell 1 Samlet risikovurdering 
 

Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig     
2. Mindre sannsynlig     
1. Lite sannsynlig     

 

- Hendelser i røde felt: Tiltak må iverksettes 
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes for å redusere risiko (nytte/kostnad-vurdering) 
- Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko 

 
8.3. Uønskede hendelser, risiko og tiltak 
Avgrensning av analysen ved bruk av sjekkliste: 
Aktuelt besvares med ja/nei, sannsynlighet og konsekvens angis med tallene fra tabell 1, og risiko 
angis med farge fra tabell 1). 
Sjekklisten er med på å avgrense temaer til analysen. Temaer som er aktuelle vil bli vurdert videre 
med tanke på sannsynlighet og konsekvens. 

 
Hendelse/forhold Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar 
Naturrisiko 
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
1. Masseras; kvikkleire; steinsprang ja 1 2 Grønn Kommenteres i 

punkt 8.4 
2. Snø-/is-/ sørperas ja 1 2 Grønn Kommenteres i 

punkt 8.4 
3. Ras i tunnel nei    Ikke aktuelt 
4. Flom nei    Vurdert på 

stedet og 
overordnet 
via NVE 
flomsonekart 

5. Flomras; erosjon nei    Ikke aktuelt 
ifølge 
miljostatus.no 

6. Radongass nei    Moderat 
mengde ifølge 
miljostatus.no 

7. Vind nei    Ikke aktuelt 
8. Nedbør ja 3 2 Gul Kommenteres i 

punkt 8.4 
9. Overvann ja 3 2 Gul Kommenteres i 

punkt 8.4 
10. Isgang nei    Ikke aktuelt 
11. Farlige terrengformasjoner 

(stup o.l.) 
nei    Ikke aktuelt 

12. Annen naturrisiko nei    Ikke aktuelt 
Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 
Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
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13. Sårbar flora (naturtype) ja 1 1 Grønn Kommenteres i 
punkt 8.4 

14. Sårbar fauna nei    Ikke aktuelt 
15. Naturvernområder nei    Ikke aktuelt 
16. Vassdragsområder nei    Ikke aktuelt 
17. Drikkevann nei    Ikke aktuelt 
18. Automatisk fredet kulturminne nei    Ikke aktuelt 
19. Nyere tids kulturminne/-miljø nei    Ikke aktuelt 
20. Kulturlandskap nei    Ikke aktuelt 
21. Viktige landbruksområder nei    Ikke aktuelt 
22. Parker og friluftsområder nei    Ikke aktuelt 
23. Område for idrett/lek nei    Ikke aktuelt 
24. Andre sårbare områder nei    Ikke aktuelt 
Teknisk og sosial infrastruktur 
Kan planen få konsekvenser for: 
25. Vei, bru, tunnel, knutepunkt nei    Ikke aktuelt 
26. Havn, kaianlegg, farleder nei    Ikke aktuelt 
27. Sykehjem; skole, andre 
institusjoner 

nei    Ikke aktuelt 

28. Brann, politi, ambulanse, 
sivilforsvar (utrykningstid, brannvann 
mm) 

nei    Ikke aktuelt 

29. Energiforsyning nei    Ikke aktuelt 
30. Telekommunikasjon nei    Ikke aktuelt 
31. Vannforsyning nei    Ikke aktuelt 
32. Avløpsanlegg nei    Ikke aktuelt 
33. Forsvarsområde nei    Ikke aktuelt 
34. Tilfluktsrom nei    Ikke aktuelt 
35. Annen infrastruktur nei    Ikke aktuelt 
Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 
36. Akutt forurensing nei    Ikke aktuelt 
37. Permanent forurensing nei    Ikke aktuelt 
38. Forurensing i grunn / sjø nei    Ikke aktuelt 
39. Støv, støy, lukt (trafikk, industri, 
landbruk o.l.) 

ja 3 1 Grønn Kommenteres i 
punkt 8.4 

40. Sterkt/forstyrrende lys ja 3 1 Grønn Kommenteres i 
punkt 8.4 

41. Vibrasjoner nei    Ikke aktuelt 
42. Høyspentlinje 

(elektromagnetisk stråling) 
nei    Ikke aktuelt 

43. Skog-/gressbrann nei    Ikke aktuelt 
44. Større branner i bebyggelse nei    Ikke aktuelt 
45. Dambrudd nei    Ikke aktuelt 
46. Regulerte vannmagasiner, med 
spesiell fare for usikker is, endringer i 
vannstand mm 

nei    Ikke aktuelt 

47. Endring i grunnvannsnivå nei    Ikke aktuelt 
48. Gruver, åpne sjakter, steintipper 
o.l. 

nei    Ikke aktuelt 
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49. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver/ 
radioaktivitet osv) 

nei    Ikke aktuelt 

50. Avfallsbehandling nei    Ikke aktuelt 
51. Oljekatastrofeområde nei    Ikke aktuelt 
52. Ulykke med farlig gods nei    Ikke aktuelt 
53. Ulykke i av-/påkjørsler nei    Ikke aktuelt 
54. Ulykke med gående/syklende nei    Ikke aktuelt 
55. Vær/føre – begrensninger i 
tilgjengelighet til området 

nei    Ikke aktuelt 

56. Andre ulykkespunkt langs vei/bane nei    Ikke aktuelt 
57. Potensielle sabotasje-/terrormål 
(i seg selv/i nærområdet? 

nei    Ikke aktuelt 

58. Annen virksomhetsrisiko nei    Ikke aktuelt 
Gjennomføring av planen 
Medfører tiltaket risiko for: 
59. Ulykke ved anleggsgjennomføring ja 2 2 Grønn Kommenteres i 

punkt 8.4 
60. Andre spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

nei    Ikke aktuelt 

 
Ifølge ROS-sjekklisten er følgende mulige hendelser registrert: 

1. Masseras: I deler av området kan det forekomme steinsprang og snøras, eller være 
utløpsområde for snøskred. 

2. Snø-, is-, og sørperas. 

 
Figur 29: Kartet viser områder hvor det kan forekomme steinsprang og snøras (Kilde: miljostatus.no). 

 
Kartet over viser de bratteste partiene i alpinbakken hvor det kan forekomme steinsprang og snøras. 
Kartet viser utløsningsområde og utløpsområde. 
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3. Nedbør og overvann: Området er utsatt for nedbør overvann som følge av større mengder 
nedbør, og utvidelse av snøproduksjonsanlegg. Håndtering av overvann bør vurderes. 

 
4. Sårbar flora: Innenfor planområdet er det registrert verdifulle og sårbare naturtyper.  

BioFokus har på oppdrag av Rælingen kommune utført en kartlegging av naturverdier i 
Marikollen idrettsanlegg. Kartleggingen viser funn av tre naturtyper som har verdi B, viktig, og 
en naturtype med verdi C, lokal viktig. 

 
5. Støy: Planen medfører risiko for støy i forbindelse med nytt snøproduksjonsanlegg, og støy fra 

idrettsanlegg/fotballbaner. 
 

6. Lys: Planen kan medføre en risiko for sterkt/forstyrrende lys som følge av utvidelse av 
alpinanlegg og langrennsløyper. 

 
7. Ulykke ved anleggsgjennomføring: Planen kan medføre risiko for ulykke under byggeperioden. 

 
8.4. Oppsummering og kommentarer 
Tabell 3 Oppsummering av risiko 

 
Hendelse/situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak 
Masse-, snø-, is-, og 
sørperas. 

1 3 Grønn Rasområdet lengst nord vil 
påvirkes av planlagt 
alpinbakketrasé og 
landskapet vil gjenfylles. Det 
rasutsatte området vil 
dermed forsvinne. 
Rasområdet lengst sør ligger 
utenfor preparert løype, og 
det vil ikke tilrettelegges for 
idrett/aktiviteter i 
utløpssonen. Avbøtende 
tiltak som kan hindre 
personer i å bevege seg i det 
rasutsatte området kan 
være skilting og inngjerding. 

Nedbør og overvann 3 2 Gul For å hindre oversvømmelse 
og for å håndtere 
overvannet foreslås følgende 
tiltak: Teknisk plan, vedlegg 
2, viser at tiltaket skal ha 
mest mulig åpne bekkeløp 
når anlegget er ferdig. Det 
legges opp til et stort antall 
dammer som skal fungere 
som fordrøyningsbasseng. 
Dette vil holde på vannet 
ved store nedbørsmengder. 
Ved stadionområdet vil 
vannet ledes videre i rør for 
så 
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    renne over i åpne bekkeløp 
utenfor stadionområdet. 

Sårbar flora 1 1 Grønn Rapporten «Plan for 
ivaretakelse av viktig 
naturmangfold i Marikollen» 
viser at belastningen for 
områdets natur er liten. 

Støy 3 1 Grønn Støy fra 
snøproduksjonsanlegg og 
fotballbaner vil forekomme. 
Støy skal begrenses ved å 
følge miljøkravene i 
reguleringsbestemmelsene. 

Lys 3 1 Grønn Fotballbaner og alpinanlegg 
vil være belyst til enkelte 
tider. Belysningen skal følge 
tidspunkter gitt i 
reguleringsbestemmelsene. 

Ulykke ved 
gjennomføring 

2 2 Grønn Slike hendelser er mindre 
sannsynlige, og har få 
person/ eller miljøskader. 
Hendelen er vurdert til 
akseptabel risiko, og tiltak 
må ikke iverksettes. Under 
anleggsperioden skal HMS- 
rutiner følges for å unngå 
ulykker. 

 

Hendelsene satt inn i risikomatrisen hentet fra Miljøverndepartementet sitt vedlegg. 
Konsekvens: 

 
Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig Støy, lys Nedbør/overvann   
2. Mindre sannsynlig  Ulykke   
1. Lite sannsynlig Sårbar flora  Masse-, snø-, 

is-, og 
sørperas. 

 

 

8.5. Vurdering av vilkårene – risikoreduserende tiltak 
Planforslaget har ingen hendelser innenfor rødt felt som krever at tiltak må iverksettes. For 
hendelsene støy, lys, nedbør/overvann og masseras foreslås avbøtende tiltak som vil redusere 
risikoen for at hendelsen skal forekomme. Forslagsstiller mener arealet er egnet til foreslått 
utbyggingsformål, og at risiko for uønskede hendelser er liten. 
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9. Innkomne innspill 
 

9.1. Merknader 
I høringsfasen fra 10.06.14 – 08.08.14 kom det inn 10 merknader til reguleringsarbeidet. Alle 
merknader listes opp og kommenteres under. 

 
9.1.1. Innspill fra NVE 
Dato: 11.06.14 
Sammendrag: 
Flomfare: NVE påpeker at det i forbindelse med reguleringsarbeidet må gjøres en vurdering av 
flomfare for mindre bekker i området og hvordan sikkerheten vil eventuelt vill bli ivaretatt i 
henhold til (TEK 10). Ved mangel på vannføringsdata foreslår NVE å avsette et belte på 
minimum 20 meter på hver side av bekker. NVE bemerker også at områder utsatt for 200-års 
flom skal i henhold til pbl § 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare på plankartet. 

 
Inngrep i eller langsmed vassdrag: NVE anmoder at man prøver å unngå direkte inngrep i 
vassdrag, og at dersom det ikke er mulig på mulige konsekvenser og eventuelle avbøtende 
tiltak beskrives. NVE mener i prinsippet at bekker bør være åpne, og følge sine naturlige løp. 

 
Områder med marine avsetninger – kvikkleire: Deler av planområdet befinner seg i et område 
med tykke havavsetninger, og før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep må det 
dokumenteres av grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i 
området må en geoteknisk utredning som beskrives reelle farer og nødvendige 
risikoreduserende tiltak utarbeides av geoteknisk ekspertise. 

 
Kommentar fra forslagsstiller: 
ROS-analyse for området skal vurdere risiko for flomfare og kvikkleire i området. Eksisterende 
bekkeløp vil bevares så langt det lar seg gjøre, men enkelte inngrep er nødvendig for å 
gjennomføre plan for nye alpinbakker. Forslagsstiller henviser til rapport med «Plan for 
ivaretakelse av viktig biologisk mangfold» for valg og begrunnelse av inngrep i eksisterende 
bekk og dam. (Se vedlegg 1). Plan for overvann viser at tiltaket skal ha mest mulig åpne 
bekkeløp når anlegget er ferdig. 

 
9.1.2. Innspill fra Romerike Avfallsforedling IKS 
Dato: 11.06.14 
Sammendrag: 
ROAF har ingen merknader til saker utover at de forutsetter at det fremtidige tiltaket ikke vil 
være til hinder for renovasjon hos eksisterende abonnenter i det berørte området. ROAF 
anbefaler at det settes av tilstrekkelig areal for renovasjonsløsning og renovasjonsbilens 
manøvrering på et tidlig stadium i prosessen. 

 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Planforslaget vil ikke være til hinder for renovasjon hos eksisterende abonnenter. 
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9.1.3. Innspill fra Regionkontor landbruk 
Dato: 04.07.14 
Sammendrag: 
Regionkontoret påpeker at skogen i planområdet utgjør noen av de mest produktive 
skogsområdene i kommunen, og at reguleringsplanen bør utformes slik at det ikke legges 
unødige hindre for skogbruksaktiviteten i og utenfor planområdet. Videre informeres det om 
tilskuddsavtalen mellom grunneier og Rælingen kommune som omfatter Knollmåsan øst. 
Avtalen innebærer at området skal stå urørt fram til 01.09.2022. Ved eventuell hogst skal 
tilskuddet tilbakebetales, eventuelt avsettes et erstatningsareal. 

 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Reguleringsplanen skal ikke være til hinder for skogbruksaktiviteten i planområdet. Det gjøres 
ikke inngrep i naturtypen Knollmåsan øst som er omfattet av tilskuddsavtale mellom 
Grunneier og Rælingen kommune. 

 
9.1.4. Innspill fra Akershus fylkeskommune 
Dato: 10.07.14 
Sammendrag: 
Topografiske forhold tilsier at planområdet har potensiale for funn av gravrøyser og typiske 
utmarkskulturminner, og fylkesrådmannen kreves arkeologisk registrering i hele planområdet i 
henhold til kulturminneloven § 9 før planen kan vedtas. Fylkeskommunen anbefaler at 
undersøkelser utsettes i området nord for planlagt alpintrasé for å redusere kostnaden ved 
registreringen. Ved valg av en slik løsning på det legges en hensynssone på reguleringskartet 
som krever at ethvert tiltak i grunnen må forhåndsklareres med rette kulturmyndighet. 
Tiltakshaver bes avklare registreringsomfang og avtale tidspunkt med kontaktperson i 
Akershus fylkeskommune snarest mulig. Videre ber fylkeskommunen om å ta hensyn til 
strekningen av den Fredrikshaldske kongevei. Fylkesrådmannen er ellers positiv til 
planarbeidet. 

 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Arkeologisk undersøkelse ble gjennomført høsten 2014 uten funn av kulturminner. Område 
som ikke er undersøkt markeres med hensynssone i reguleringsplanen, og eventuelle inngrep 
må avklares med rette kulturmyndighet. 

 
9.1.5. Innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Dato: 10.07.14 
Sammendrag: 
Ifølge Fylkesmannen må tiltaket utredes og vurderes i forhold til: virkning for øvrig friluftsliv, 
idrett og naturopplevelse, samt landskap, natur- og kulturmiljø med kulturminner. 
Fylkesmannen er opptatt av at det i planarbeidet belyses hvordan flerbruksprinsippet ivaretas, 
og at alle tiltak må gjennomføres med minst mulig terrenginngrep og landskapsmessig 
eksponering. Ifølge kommunedelplan Fjerdingby skal det utarbeides en plan for ivaretakelse av 
viktig biologisk mangfold, og Fylkesmannen forutsettes at dette blir innlemmes i arbeidet med 
reguleringsplanen. I henhold til naturmangfoldloven §§8-12, jf. §7, må konsekvensene for 
naturmangfoldet utredes og vurderes. Kommunedelplanen kreves også at det skal utarbeides 
en plan for vannforvaltning for kunstsnøanlegg, og Fylkesmannen påpeker at det må vurderes 
om tiltaket krever konsesjon, jf. Vannressursloven § 8. 

 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Kartlegging av naturtypelokaliteter ble gjennomført av BioFokus sommer/høsten 2014. Planens 
innvirkning på naturtypene og plan for ivaretakelse er gjort i en egen rapport «Plan for 
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ivaretakelse av viktig biologisk mangfold». I rapporten «Forprosjekt» for Marikollen 
idrettsanlegg er det utarbeidet plan for vannforvaltning for kunstsnøanlegg. 

 
9.1.6. Innspill fra Kari Anne Taije 
Dato: 25.06.14 
Sammendrag: 
Innspill fra fremtidig skogeier, gnr. 99 bnr.5. Fremtidig skogeier ønsker at inngrep på 
eiendommen må skje innenfor areal som ligger mellom eksisterende nedre og øvre 
løypetrasé, og la skogen som ligger på oversiden av eksisterende øvre løypetrasé være urørt. 

 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Det vektlegges å skape et kompakt løypenett som er gunstig for snøproduksjonsanlegg og 
rennavvikling. Forslagsstiller foreslår at planlagt løypenett gjennomføres. 

 
9.1.7. Innspill fra Otto Sundhagen 
Dato: 25.07.14 
Sammendrag: 
Innspill fra berørt part og eier av gnr. 102/bnr.7. Eierne at tomten har tidligere uttrykt ønske 
om å bevare friområdet på tomten, og utvikle den østlige delen av eiendommen til 
boligtomter. Eier har tidligere avstått 400 m2 av deres eiendom til utbygging av 
kunstgressbane, med løfte om at kommunen skulle jobbe fram deres plan om 
tomteutbygging. Sundhagen ber om at dette legges inn i planene. 

 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Forslag har vært vurdert i arbeid med kommuneplan og kommunedelplan Fjerdingby. 
Forslagsstiller foreslår at området reguleres til areal for skianlegg. 

 
9.1.8. Innspill fra Statens vegvesen 
Dato: 28.07.14 
Sammendrag: 
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid for Marikollen 
idrettsanlegg. 

 
9.1.9. Innspill fra Østmarkas venner 
Dato: 08.08.14 
Sammendrag: 
Østmarkas Venner minner om forbudet mot bygge- og anleggstiltak i Markalovens § 5. Videre 
forutsetter Østmarkas Venner at planlagt forbindelse mellom Marikollen idrettsanlegg og 
Blystadlia er idrettslig tilrettelegging og ikke en veibygging som ble forsøkt anlagt tidligere. 
Videre forutsettes det at kulturminnet «Kongeveien» ikke får vesentlige naturinngrep. 
Østmarkas Venner stiller seg generelt positiv til idrettsanlegget, men kan ikke akseptere en 
avsnevring av Rælingåsen som følge av asfaltert rulleskianlegg. 

 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Forslagsstiller foreslår at planlagt asfaltert rulleskianlegg gjennomføres. 
I forbindelse med kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020, vedtatt av kommunestyret 
04.11.2009, ble det utarbeidet konsekvensutredning av skogsområdene i tilknytning til 
utvidelse av Marikollen idrettspark. Miljøverndepartementet har i brev av 05.06.2012 
stadfestet deler av kommuneplanen og gitt tillatelse til utvidelse av Marikollen hopp- og 
alpinanlegg, etablering av langrennsområder og skitraseer mellom Blystadlia og Marikollen, 
etter Markaloven §5. 
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9.1.10. Innspill fra Marit Lie 
Dato: 11.08.14 
Sammendrag: 
Innspill fra økolog og tidligere beboer i Rælingen angående område for ny langrennstrasé. Det 
henvises til kopi av brev som tidligere har blitt sendt Miljøverndepartementet, som beskriver 
områdets økologi og dets kvaliteter. Avsender stiller spørsmål ved at skogen som blir berørt av 
løypenettet til ny langrennstrasé ikke har blitt undersøkt av biologer i forbindelse med 
planarbeidet. Økologen påpeker at skogen inneholder områder med sumppartier, bekk og 
tjukke mosematter som finnes i begrenset grad lenger innover i marka. Avsender tolker i 
vedtaksbrev av 5.juli 2012 fra Miljøverndepartementet at biolog gjøre feltbefaring på barmark 
for å gå gjennom endelig valg av løypetrasé. 

 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Kartlegging av naturtypelokaliteter ble gjennomført av BioFokus sommer/høsten 2014. Skogen 
ble ikke karakterisert som viktig naturtype, og området har verdi på lik linje med all skognatur. 
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