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PLAN FOR IVARETAKELSE AV NATURMANGFOLD I MARIKOLLEN

Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med 
regulering og utvikling av Marikollen idrettspark, på 
vegne av Rælingen kommune. Rapporten gir en oversikt 
over hvilke verdier som er registrert, 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.
 
Vurderingen er basert på registrering av naturmiljøet i 
området utført av BioFokus høsten 2014 (Blindheim, T. 
og Lønnve, O.J. 2014). Lokalitetene er henvist til ved 
navn gitt av enten Biofokus eller Naturbase, samt ID 
fra Naturbase der dette er gitt. Dataene ble oversendt 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for registrering i 
Naturbase høsten 2014. Per mars 2015 er disse ikke 
synlige i Naturbase.   

Rapporten er utarbeidet av Geir Pettersen og 
Christina Sæter fra Grindaker Landskapsarkitekter AS. 
Kontaktperson i Rælingen kommune har vært Mari Ann 
Vinje. 

FORORD SAMMENDRAG

I forbindelse med planforslag til alpinanlegg i Marikollen 
er flere ulike alternativene til utforming blitt vurdert. 
Enkelte av disse alternativene kom i konflikt med 
registrert natur. Forslaget som presenteres i denne planen 
og som utgjør det endelige reguleringsplanforslaget 
medfører at de fleste registrerte lokaliteter bevares. 

I alpinbakkene vil alternative traseer erstatte planlagt 
trasé, og hindre inngrep i naturtypelokalitet Knollmåsan 
Øst (BN00011027) og Marikollen N. Forslaget vil medføre 
at damlokaliteten Marikollen (BN00011047) forsvinner. 
Det er imidlertid foreslått at dammen erstattes av 
nye dammer i anlegget (se figur 12). I tillegg vil et 
større skogareal forsvinne som forsvinner som følge av 
etablering av langrennsløyper. Det er i midlertid ikke 
registrert sjelden eller sårbar natur innenfor arealet.
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BAKGRUNN

I forbindelse med Kommunedelplan Fjerdingby 2009-
2020 ble det gjort registreringer av biologisk mangfold 
i Marikollen. I den forbindelse ble det registrert tre 
områder med verdifulle naturtyper, i tillegg til to 
registrerte naturtyper i Naturbase, Knollmåsan øst 
(BN00011027) og Marikollen (BN0001047). 

I miljøverndepartementets stadfestingsbrev 
av Kommunedelplan Fjerdingby fremgår 
det at naturverdier er særlig viktig å ivareta i 
reguleringsarbeidet. Departementet mener det er 
mulig å utforme reguleringsplanen slik at de registrerte 
naturtypelokalitetene blir bevart. 

I etterkant viser det seg at kun fire av fem registrerte 
områder ble lagt inn i plankart, og at plassering 
av naturtypen Marikollen var feil. Usikkerhet rundt 
avgrensning og plassering av naturtypene, gjorde at 
det ble behov for en ny registrering av naturverdier i 
planområdet. BioFokus har derfor på 
oppdrag av Rælingen kommune utført en kartlegging 
av naturverdier i Marikollen idrettsanlegg og 
Brudalsveien. Arbeidet er utført av Terje Blindheim og Ole 
J. Lønnve, sommer og høst 2014. Videre presenteres ulike 
lokaliteter som befinner seg i planområdet.
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OMRÅDEBESKRIVELSE

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

Figur 1: Oversiktskart fra Skog og landskap viser plassering av Marikollen
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PLANLAGT TILTAK

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 for langrenn, alpin, hopp 
og stadionområde. 

LANGRENN
Planforslaget består av en kompakt 5 km-sløyfe, med 
avkortninger for 2 km, 3 km, 3.5 km, 3.75 km. Løypen 
åpner også for 7,5 km. På 2,5 km av 5 kilometeren 
etableres det rulleskiløype.

STADION
Fremtidig stadionområde består av en stor åpen gress-
slette med kunstgressbaner, en innholdsrik aktivitetspark i 
tilknytning til Rælingen ungdomsskole og stadionområde 
til langrenn.

ALPIN
Fra dagens heis foreslås det en ny trasé som sammen 
med eksisterende trasé i første rekke er forbeholdt 
trening og konkurranser. Dagens heis forlenges slik at 
traseene utnytter det fulle potensialet i terrenget. 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. 

HOPP
Det foreslås at dagens K88 bakke erstattes av tre mindre 
rekrutteringsbakker HS11 (HillSize), HS22 og HS44. 

Med gjennomføring av prosjektet 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. Figur 2: Kart viser planlagt anlegg i Marikollen, og de fire lokalitetene fra 

ny kartlegging.
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NATURVERDIER I MARIKOLLEN

REGISTRERTE LOKALITETER
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. 
Hensyn: Fri utvikling er optimalt for de registrerte 
kvalitetene. 

Følgende kapittel er et utdrag fra rapport om bioligiske 
kvaliteter ved Marikollen utført av BioFokus høsten 2014. 
Utdraget presenterer ulike naturtypelokaliteter som 
befinner seg i planområdet. 

Figur 3: Kartet viser registrerte 
naturtyper i Marikollen

Foto 1: BioFokus. Knollsmåsan øst. Gammel granskog med mye død ved.



Foto 2 : BioFokus. Blystadlia øst. Sumpskog Foto 3: BioFokus. Marikollen N. Bildet viser de forsumpede partiene i 
lokalitet 151. 

Foto 4: BioFokus. Marikollen Ø, gammel granskog. 
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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. 
Hensyn: Fri utvikling uten inngrep er optimalt for denne 
skogtypen. Drenering som kan føre til endringer i 
grunnvannsnivå bør ikke utføres. 

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.
Hensyn: Fri utvikling er optimalt for skogtypen. 

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. 

Hensyn: Fri utvikling er optimalt for de registrerte 
kvalitetene. 



Foto 5: Grindaker. Bildet viser dam som snart er i ferd med å gro igjen. Foto 6: BioFokus. Bildet viser eksepmel på dagens situasjon langs løypen i 
området hvor det planlegges ny langrennstrasé. 
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MARIKOLLEN (BN00011047)
Lokaliteten ligger midt i alpinbakken og er en kunstig 
opparbeidet skogsdam. Lokaliteten hadde ved 
registrering i 1997 og 2000 forekomster av to amfibiearter. 
Ved ny registrering utført i 2014 vurderes dammen å ha 
lavt potensial for amfibier og virvelløse dyr. Dammen kan 
ikke sies å ha store naturfaglige kvaliteter. 

LANGRENNSLØyPER
I skogområdet sørøst i planområdet ligger i dag 
eksisterende lysløype og ny planlagt langrenntrasé. 
Skogen er ensjikted, 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.     

Hensyn: Fragmentering av skogen kan føre til uttørking. 
                                                    

Følgende registrerte lokaliteter kommer ikke i konflikt med 
planforslaget og vil ikke bli behandlet videre i rapporten: 

• Marikollen Ø.
• Blystadlia Ø. 

Følgende lokaliteter havner i konflikt med planforslaget, 
og vil bli utredet videre. 

• Knollmåsan Øst (BN00011027), havner i konflikt med 
planlagt alpinbakke 3. 

• Marikollen N, havner i konflikt med planlagt alpinb-
akke 2. 

• Marikollen (BN00011047), havner i konflikt med 
barnebakke og alpinbakke 2.

• Planlagt langrennstrasé vil gjøre store inngrep i eksis-
terende skog. 

LOKALITETER OG PLANLAGT ANLEGG
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KONSEKVENSER OG VURDERING AV ALTERNATIVER

Lokalitetene Knollmåsan Øst og Marikollen N havner i 
konflikt med planlagt alpinbakke 2 og 3. Det er derfor 
i tillegg til planlagt trasé, utarbeidet to forslag hvor 
løypene unngår å treffe lokalitetene. 
Dam i eksisterende alpinbakke havner også i konflikt 
med nye traseer, og langrennsløypene beslaglegger 
store areaer av eksisterende skog. 

I dette kapittelet vurderes konsekvenser for ulike 
alternativer i alpinbakken, og konsekvenser for dam 
og eksisterende skog som følge av planlagt alpin- og 
langrennstrasé. For hver lokalitet beskrives avbøtende 
tiltak og anbefaling av konsulent.  
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KNOLLMÅSAN ØST (BN00011027)
Foreslått alpinbakke 3, alternativ 1, vil gjøre betydelig 
inngrep i registrert, Knollmåsan Øst. Det er derfor 
utarbeidet en alternativ trase, alternativ 2, som unngår å 
gjøre inngrep i lokaliteten. 

KONSEKVENSER ALTERNATIV 1:
• Halve areal til lokalitet 37 vil forsvinne som følge av 

tiltaket. 
• Skjæring i terreng på ca. 2000 m3.  
• Total lengde alpinbakke 3: ca. 660 m
• Brå overgang mellom lett til middels krevende løype, 

se figur 4. 

Figur 4: Løypeprofil - alternativ 1. Profilet viser en brå overgang fra 10% til 
24% helning. 

Figru 5: Alternativ 1
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KONSEKVENSER ALTERNATIV 2
• Skjæring i terreng på ca. 7000 m3
• Total legde alpinbakke 3: ca. 750 m. 
• Slak og fin løype med gode overganger mellom 

ulike løypekategorier, se figur 6. 

ANBEFALING

Alternativ 2 innebærer flere gode kvaliteter for en 
alpintrasé enn alternativ 1. Alpinbakken har bedre 
overganger fra slake til bratte partier, og selve traseen 
blir omtrent 100 meter lenger enn alternativ 1. Det 
anbefales å gå videre med alternativ 2, noe som 
medfører at Knollmåsan Øst, med samlet verdi viktig, blir 
bevart. 

AVBØTENDE TILTAK
• Tiltaket planlegges slik at dagens vanntilførsel til 

naturtypen opprettholdes. 
• Fortløpende tilsåing med stedegne arter av arealer 

som ferdigstilles

Figur 6: Løypeprofil - alternativ 2. Profilet viser en god overgang mellom 
løypekategoriene. 

Figur 7: Alternativ 2
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MARIKOLLEN N

KONSEKVENSER ALTERNATIV 1 
• Tiltaket medfører at Marikollen N forsvinner helt
• Alternativ 1 er ca. 80 meter lenger løype enn 

alternativ 2. 
• De første 200 meter har en svak helning på ca. 4,7 %, 

se figur 8. 
• Løypen åpner for et langt og godt krysningsområde 

mellom alpinbakke 2 og 3. 

Figur 8: Profil alternativ 1 viser en slak start på løypen Figur 9: Alternativ 1
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Figur 10: Profil alternativ 2 viser gode 
overganger mellom løypekategoriene

Figur 11: Alternativ 2

ALTERNATIV 2
• Marikollen N blir ikke berørt av løypetraseen.
• Skjæring i terreng: ca. 2000 m3
• Alternativ 2 får en kortere løype enn alternativ 1. 
• Alternativ 2 gir mulighet til en helning på ca. 7% i 

starten av løypen, se figur 10. 
• Kortere krysningsområde mellom alpinbakke 2 og 3. 

ANBEFALING/AVBØTENDE TILTAK

Alternativ 1 starter med et langt strekke på 200 meter 
med helning på 4,7 %. Dette er for slakt, og er ingen 
optimal start for en alpinbakke. Alternativ 1 medfører 
også at hele Marikollen N vil forsvinne. Alternativ 2 åpner 
for et bedre utgangpunkt i bakken, med en helning på 
7,4%. Det anbefales å gå videre med alternativ 2 for å 
få en best mulig start på løypen, samt at Marikollen N 
bevares. 
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MARIKOLLEN (BN00011047)
Dammen ligger i eksisterende alpinbakke,  i et område 
hvor det planlegges utfylling til ny trasé. Utfyllingsarbeider 
i forbindelse med bygging av barnebakke grenser 
direkte mot dammen, og den er allerede i ferd med å 
gro igjen. 

KONSEKVENS
• Gjennomføring av ny plan betyr at dammen blir fylt 

igjen og vil forsvinne. 

ANBEFALING/AVBØTENDE TILTAK

Plassering av eksisterende dam

Nye registreringer viser at dammen, som er  i direkte 
konflikt med planlagt alpinanlegg, ikka kan sies å ha 
store naturfaglige kvaliteter. Anbefaling fra BioFokus 
om å opprette ny dam på et mer egnet sted følges 
ved etablering av nytt overvannssystem. Plan for 
overvann viser at tiltaket skal ha mest mulig åpne 
bekkeløp når anlegget er ferdig. Eksisterende dam er 
kunstig opparbeidet, og dens kvaliteter overføres til 
nye erstatningsdammer. Dammene skal fungere som 
fordrøyningsbasseng for overvannet, og skal anlegges 
slik at amfibier kan etablere seg. Det er ønskelig at 

Figur 12: Kartet viser plan for overvannssystem med plassering av nye 
dammer.dammene etableres i anleggsfasen, og beholdes i 

ferdig anlegg. Flere dammer vil øke biologisk mangfold 
samtidig som vannet fordrøyes og sedimenteres i 
anlegget før det går videre i vassdrag og offentlig nett.
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LANGRENNSLØyPER

Planlagt langrennstrasé beslaglegger store arealer 
i skogområdene sørøst i planområdet. Tidligere 
terrenganalyse har vist at planlagt løype har størst 
potensiale for å bli en god trasé. 

KONSEKVENSER
• Et kompakt løypenet på 5 km som vil forenkle 

produksjon og distribusjon av kunstsnø. 
• Langrennsløyper i nærhet til boliger, skoler, barne-

hager, et godt tilbud til mange mennesker. 
• Omfattende inngrep som gjør at dagens skog-

kvaliteter i liten grad kan ivaretas. 
• Skogområdet blir fragmentert og enkelte mindre 

skogarealer vil trolig tørke ut. 

ANBEFALING

Ved utforming av løypenettet er det lagt vekt på å 
skape et kompakt løypenett, både med tanke på 
snøproduksjon, og for å gjøre minst mulig inngrep i 
skogareal. Løypenettet legger til rette for helårsbruk 
ved å brukes som skiløyper i vinterhalvåret, og tursti 
i sommerhalvåret. Tiltaket vil få en klar negativ 
konsekvens, men et fremtidrettet anlegg anbefales 
likevel fremfor å beholde skog som har verdi på lik linje 
med all skognatur. Løypenettet vil være en berikelse 
for Fjerdingby, og kan tilby barn, unge og voksne flotte 
løyper gjennom hele året.    

AVBØTENDE TILTAK
Skogen blir påvirket av tiltaket i stor grad, men 
avbøtende tiltak kan bedre situasjonen for resterende 
skogsareal. 

• Bevaring av eksisterende vegetasjon: Gammel 
skog og gran bør taes bort, men furu kan bevares 
på grunn av godt forankret rotsystem. Bunndekke 
bevares i størst mulig grad. Ny vegetasjon vil være 
tilpasset de forholdene som oppstår som følge av 
tiltaket. Figur 13 viser hvor eksisterende vegetasjon 

Figur 13: Kartet viser hvor eksisterende 
vegetasjon kan bevares i området.

kan bevares i “øyer” innad i løypenettet. 
• BioFokus anbefaler at løypene bør behandles med 

slått, for å få frem en blomsterrik engvegetasjon som 
er gunstig for mange arter. Slik engvegetasjon finnes 
i deler av området i dag. 

• Berørte arealer tilsås med stedegne arter. 
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PLANFORSLAGETS SAMLET BELASTNING FOR NATUREN

Som et resultat av vurdering av planforslagets 
konsekvenser for naturmiljøet i denne rapporten, vil 
registrerte naturtyper med verdi B, viktig, eller høyere, bli 
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. 
Negative konsekvensene som tap av skogareal, dam og 
landskapspåvirkning vil kunne reduseres med avbøtende 
tiltak som nevnt tidligere i rapporten.

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