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Innledning 

 

Gjennom planlegging kan kommunene legge til rette for gode lokalsamfunn og boligområder, fysisk 

aktivitet og et mer helsefremmende miljø. En god planlegging kan bidra til integrering og tilhørighet for 

alle befolkningsgrupper ved å skape felles møteplasser og legge til rette for deltakelse i sosiale og 

kulturelle aktiviteter. Fysisk aktivitet kan også være en viktig bidragsyter i å forebygge, utsette eller 

lindre flere kroniske sykdommer, og gjennom planleggingen kan det legges gode rammer for en 

sunnere livsstil med økt aktivitet for alle grupper i befolkningen. Kommunene kan bidra til økt fysisk 

aktivitet gjennom å gjøre det mulig for befolkningen å sykle og gå mer i dagliglivet, og ved å sikre god 

tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv for både barn, unge og voksne. Økning i 

antall eldre betyr at det er hensiktsmessig å legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme og klare 

seg selv i hverdagen (de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging, 12.juni 

2015). I samhandlingsreformen (1. januar 2012) er også forebygging og tidlig innsats sentralt. Økt 

fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet og potensialet det frivillige har i dette arbeidet er viet en 

sentral plass. Det frivillige har ofte andre forutsetninger for å bidra enn det offentlige. 

 

I Rælingen kommune finnes det i dag mange lag og foreninger som tilbyr en rekke ulike aktiviteter. Det 

har de siste årene også blitt bygget flere anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det største 

prosjektet av disse som er igangsatt er i Marikollen idrettspark.  

Det kanskje største fysiske fortrinnet Rælingen har er nærheten til Østmarka og Øyeren. I denne 

naturen finner vi blant annet fire statlig sikra friluftsområder i Myrdammen, Åmotdammen, Torva og 

Ramstadsjøen. I tillegg har kommunen tre naturreservat. Nordre Øyeren naturreservat er Nord-

Europas største innlandsdelta og et av Norges største og mest artsrike naturreservat. Reservatet 

ligger i tillegg i umiddelbar nærhet til en fjerdedel av Norges befolkning.  

Østmarka naturreservat ligger sentralt i Østmarka, og naturreservatet har variert skog og landskapet 

er preget av nordsørgående dalsystemer, og er meget kupert med mange markerte daler, små tjern og 

større vann. Ramstadslottet naturreservat ligger ca. 2.5 km sørvest for Rælingen kirke, nordøst i 

Østmarka og er representativt for Østmarkas skoger, og kan nås fra flere kanter gjennom et 

oppmerket stisystem og er mye brukt som turområde. 

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal tydeliggjøre kommunens rolle i arbeidet 

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

tenker å jobbe både de nærmeste tre-fire årene og i et tolvårsperspektiv. Planene skal også vise til 

hvordan kommunen konkret vil jobbe for at visjonen, ‘trivselskommunen med nærhet til Østmarka og 

Øyeren’, skal gi klangbunn i innbyggerne som leser den. Planen vil ikke bare ta for seg den fysiske 

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

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

 

Planen vil dreie seg rundt temaområdene nærmiljø, idrettsanlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet.  
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Sentrale lovverk 

 

 Naturmangfoldloven 

 Lakse- og innlandsfiskeloven 

 Friluftsloven 

 Markaloven 

 Folkehelseloven 

 Lov om motorferdsel i utmark 

 Plan- og bygningsloven  

 Viltlovgivningen, med forskrifter 

 Skogbruksloven 

 Jordloven (og konsesjonsloven) 

 

Bakgrunn og formål 

Det har vært stor befolkningsvekst i kommunen de siste årene, og dette er noe som ser ut til å 

fortsette de neste årene. Antall innbyggere er antatt å være over 22 000 i 2026. 

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

skal revideres hvert fjerde år med fullstendig saksbehandling etter Plan- og Bygningsloven (PBL). 

Planen skal ha et handlingsprogram som revideres årlig, noe som bidrar til at planen blir et levende 

arbeidsdokument. 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.  

Formålet med planarbeidet er å sikre en grundig gjennomgang av arbeidet med idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv og legge grunnlaget for det videre arbeidet innenfor feltet. Planen vil ligge til grunn når det 

søkes spillemidler og vil være en viktig bidragsyter til å unngå å jobbe for å dekke kortsiktige behov og 

etter press fra særinteresser.   

Aktiviteten foregår i all hovedsak ute i organiserte og uorganiserte lag og grupper, og det har derfor 

vært viktig å involvere disse i planarbeidet, hovedsakelig gjennom idrettsrådet og friluftsrådet. 

‘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  

 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  
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Ut fra bakgrunn og formål med planen er kommunens målsetninger innenfor hvert temaområde: 

Nærmiljø:  

 Alle skal ha muligheten til å være aktiv i sitt nærmiljø 

Idrettsanlegg: 

 Anleggsutviklingen i kommunen skal være helhetlig og sikre at flest mulig kan være aktiv 

Friluftsliv: 

 Kommunens innbyggere skal ha god tilgang til både Østmarka og Øyeren 

 

Fysisk aktivitet: 

 Aktivitetsmulighetene utvikles slik at de gir muligheter for at flere kan være aktiv 

Statlige føringer 

Stortingsmelding nr. 26 (2011 – 2012), den norske idrettsmodellen 

‘Den norske idrettsmodellen’, som er navnet på Stortingsmelding nr. 26 (2011 – 2012), legger vekt på 

trekk ved vår idrettsmodell. Idrett er den største frivillige bevegelsen i Norge, og idrettslagene har en 

sterk forankring i lokalmiljøet, over 2 millioner medlemskap fordelt på nesten 12 000 idrettslag og er 

basert på frivillighet og lokale initiativ. Den organiserte idretten ses på som en svært viktig arena for 

fysisk aktivitet, da i særlig grad for barn og ungdom. 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 ved å styrke 

rammebetingelsene. 

Idretten skal være inkluderende, og alle som ønsker å delta skal få muligheten til det. Visjonen 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 den norske idrettspolitikken, da 

anlegg og tilrettelagte områder anses som svært viktige for å skape aktivitet. Overskuddet fra Norsk 

Tipping AS er hovedfinansieringskilden for norsk idrett, særlig med tanke på anleggsutbyggingen. 

Overføringene fra Norsk Tippings overskudd til idrettsformål er mer enn doblet fra 2001 til 2014. 

Denne overføringen økte også med 219 millioner fra 2013 til 2014 og utgjorde totalt nesten 1860 

millioner kroner. Den siste økningen skyldes endringen av tippenøkkelen hvor idrettens andel ble økt 

fra 47,9 prosent til 56 prosent. Tilskudd til idrettsanlegg er økt med 154 millioner kroner (19 prosent), 
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tilskudd til idrettslagene i form av lokale aktivitetsmidler er økt med 45 millioner kroner (27 prosent) 

mens idrettsorganisasjonen gjennom NIF fikk en økning på 13 millioner kroner (2 prosent).  

 

For å sikre en anleggsutbygging som er basert på helhetlige behovsvurderinger i kommunene må 

anleggene det søkes om spillemidler til være med i en kommunal plan som er politisk vedtatt i 

kommunen. Hensikten er at planen skal være et politisk styringsvirkemiddel og et grunnlag for en 

behovsstyrt utvikling av idrettsanlegg i kommunen. I tillegg til å være viktig for å få til en behovsvurdert 

anleggsutbygging, er kommunale planer et virkemiddel for å få til gode løsninger knyttet til 

samlokalisering og sambruksløsninger mellom idretten og andre brukergrupper, som for eksempel 

skolen. Planene er etter departementets vurdering et velfungerende virkemiddel for å sikre at 

anleggsutbygging i kommunene er basert på en bredt forankret prosess, og på denne måten er et 

uttrykk for lokale behov og ønsker.  

De statlige tilskuddene til idrettsformål er viktig for utviklingen av idrett og friluftsliv i Norge, men det er 

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

gode rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet. Dette gjelder for både bygging og drift av idrettsanlegg 

og i forhold til drifts- og aktivitetstilskudd til lokale idrettslag. 

 

Det totale omfanget av fysisk aktivitet gått ned, selv om flere rapporterer at de trener og mosjonerer på 

fritiden. Hovedgrunnen til dette er at hverdagsaktiviteten har gått ned. Vi gjør mindre jobb på og i 

hjemmet, samt at vi går mindre og sitter mer på jobb. Man kan gå så langt som å si at aktivitetsnivået i 

befolkningen er lavt, sosialt skjevfordelt og viser en negativ utvikling. Fysisk inaktivitet har blitt en stor 

helseutfordring, da inaktivitet er en risikofaktor for sykdomsutvikling og flere helseplager. For 

folkehelsearbeidet er det viktig å få flere fysisk aktiv. Arbeidet krever innsats rettet mot hele 

befolkningen og målrettet innsats mot risikogrupper og et godt samarbeid mellom det offentlige og 

frivillige. Gjennom å skape gode idrettstilbud for barn, unge og voksne, har idretten en viktig rolle i 

jobben med å legge til rette for et fysisk aktivt samfunn.  

 

Parallelt med at det totale omfanget av fysisk aktivitet har gått ned, har fremveksten av de 

kommersielle treningssentrene vært stor de siste 25 årene. I 1989 oppga 8,5 prosent av befolkningen 

at de trente på kommersielle sentre, mens tallet hadde økt til nesten 30 prosent i 2010. Dette har 

derimot ikke ført til at medlemsmassen i idrettslag har sunket. Det kan dermed hevdes at 

treningssentrene supplerer idretten og gir et alternativt tilbud, og de fleste sentre er i hovedsak rettet 

mot voksne. I idrettslagene har menn tradisjonelt vært representert i større grad enn kvinner, men på 

treningssentre er en arena hvor kvinner er i flertall. Disse kjønnsforskjellene er imidlertid i ferd med å 

viskes ut. Ungdommer som benytter treningssentre ble fordoblet fra 1992 til 2010, da antall elever fra 

2.klasse på videregående som benyttet treningssentre var 40%. Gjennom et tilbud basert på høy 

tilgjengelighet og lav terskel i form av sentral beliggenhet, lange åpningstider, barnepass og aktiviteter 

man kan mestre uansett ferdighetsnivå eller fysisk form, bidrar treningssenterbransjen til økt fysisk 

aktivitet i befolkningen. 
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For å oppsummere, legger stortingsmeldingen særlig vekt på noen viktige satsingsområder for den 

statlige idrettspolitikken: 

• 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. 

 

Stortingsmelding 18 (2015 – 2016), Friluftsliv - Natur som kilde til 
helse og livskvalitet 
 

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. I Stortingsmelding 18 fremgår 

det at regjeringen vil ta vare på friluftsliv som en levende og sentral del av norsk kulturarv og nasjonale 

identitet, og som en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Friluftsliv er den vanligste 

formen for fysisk aktivitet i Norge, og så mange som 61% oppgir at fysisk aktivitet i naturen og 

nærmiljøet er den formen for fysisk aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer av i fremtiden. Denne 

typen egenorganisert fysisk aktivitet når ofte grupper som den organiserte idretten ikke når, og 

friluftslivsaktiviteter har en jevnere fordeling i deltakelse i befolkningen. På bakgrunn av dette har 

satsing på friluftsliv derfor en sentral plass i regjeringens folkehelsearbeid.  

Utviklingstrekk som økt innvandring, urbanisering og fremveksten av nye friluftslivsformer skaper 

derimot et behov for en gjennomgang av friluftslivspolitikken, for å tilpasse denne til utviklingen i 

friluftslivet og samfunnet for øvrig. 

Hovedmålsettingen i friluftslivspolitikken er at en stor del av befolkningen driver med friluftsliv jevnlig, 

og regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet fortsatt skal prioriteres i det offentlige 

friluftslivsarbeidet. Friluftsliv i og ved byer og tettsteder skal derfor prioriteres i tilskuddsordninger til 

friluftsliv, i sikring av friluftslivsområder og i friluftslivsarbeidet ellers. Kulturminner skal synliggjøres og 

formidles som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv. 

Ved planlegging er det faglige holdepunkter for å legge til rette for at det er mindre enn 500 meter fra 
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den enkeltes bolig til nærmeste allment tilgjengelige grøntområde/friområde eller sammenhengende 

sti-/turveinett. Regjeringen vil oppfordre alle kommuner til å utarbeide grønnstrukturplaner for sine byer 

og tettsteder. 

 

Regjeringen vil også forenkle friluftslivslovverket, og gjøre det lettere å forholde seg til reglene for 

ferdsel i utmark. Nye friluftslivsformer og økt bruk av nærfriluftslivsområder kan skape konflikter 

mellom friluftslivsutøvere. Regjeringen vil derfor stimulere til tilrettelegging og informasjon som 

konfliktreduserende tiltak, fremfor strengere reguleringer som avgrenser allemannsretten. Satsing på 

informasjon og opplæring i naturvennlig ferdsel i henhold til allemannsretten vil være det viktigste 

tiltaket for å unngå konflikter som kan følge av et mer variert friluftsliv og en sterkere urbanisering. 

Stortingsmeldingen tar også for seg hvordan man kan sikre et godt tilbud for friluftsliv, samtidig som 

næringens interesser ivaretas. For å få dette til er det viktig at landbrukets organisasjoner tas med i 

prosesser om friluftsliv. Det foreslås også høstingsaktiviteter prioritert i tilskuddsordningene og 

regjeringen vil også arbeide for å øke samarbeidet mellom grunneiere, med formål å bedre tilgangen 

til jakt og fiske for allmennheten på deres eiendommer. 

 

Det understrekes at et godt samarbeid mellom det offentlige og de frivillige 

organisasjonene/interkommunale friluftsrådene er viktig for å nå de nasjonale målsetningene i 

friluftslivsarbeidet, og regjeringen bidrar til at disse har gode rammebetingelser. 

I tillegg til stortingsmelding 18, finnes det flere statlige strategi- og veiledningsdokumenter for friluftsliv. 

Målsetningen med ‘Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv’ fra august 2013 er at enda flere skal utøve 

friluftsliv jevnlig, og at størst mulig del av befolkningen utøver friluftsliv, uavhengig av alder, kjønn, 

bosted, etnisk opprinnelse og fysisk bevegelighet. Strategien tar som utgangspunkt at friluftsliv er en 

kilde til glede, livskvalitet og god helse.  

‘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. Kartlegging og 

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

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

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

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

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

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

dette, og prosjektet ble ferdigstilt fra Rælingen kommunes side i utgangen av 2016. 

 



Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2028 

 

9 

 

Universell utforming 
 

Statlige planretningslinjer (tidligere rikspolitiske retningslinjer) og statlige planbestemmelser (tidligere 

rikspolitiske bestemmelser) konkretiserer de nasjonale forventningene til planleggingen. 

Det er blant annet utarbeidet rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

De rikspolitiske retningslinjene for universell utforming stiller krav til den fysiske utformingen av 

områder ved all planlegging etter plan- og bygningsloven og bør brukes i øvrig forvaltningsvirksomhet.  

Kommunen skal i sin planlegging legge vekt på å skape omgivelser  som gir god tilgjengelighet og 

brukbarhet for alle, og som sikrer en utvikling mot et stadig mer universelt utformet samfunn. 

De rikspolitiske bestemmelsene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal synliggjøre 

og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 

bygningsloven og gi kommunen et bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i 

sin løpende planlegging.  

 

 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus for 

2016 – 2030 

 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus for 2016-2030 ble vedtatt i desember 

2016. Den nye regionale planen, som er kalt ‘Aktivitetsløftet’, erstatter ‘Sektorplan om anlegg for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet 2010-2013’. Formålet med planen er å utvikle både Akershus fylke og 

fylkets kommuner til et godt og bærekraftig sted å leve. Planen skal innvirke på all regional planlegging 

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

hverdagen. 

Planen er basert på samarbeid og partnerskap og skal gi tydelige mål og strategier for prioriterte tema 

for utvikling, etter behov gjelde for hele fylket (regionalt nivå) eller delregionalt nivå (flere kommuner), 

gi styringskraft og merverdi utover kommunenes egne planer og gi best mulig bruk og nytte av 

tilgjengelige virkemidler. 

Fram mot 2030 forventes store endringer i fylket både i befolkningen og i arealbruken. Akershus har 

de siste 10 år hatt en sterk befolkningsvekst, noe som forventes å vedvare (per 01.01.2014 hadde 

Akershus i overkant av 575 000 innbyggere). Fylkeskommunens prognoser tilsier at folketallet i 

Akershus kan øke til 760 000 innbyggere fram mot år 2030. Kommunene på Nedre Romerike har hatt 

en sterk vekst i barne- og ungdomskullene de siste årene, og forventes også å få den sterkeste 

økningen i antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre framover mot 2030. For 

Lørenskog, Skedsmo og Rælingen har SSB beregnet at innvandrer-andelen av befolkningen kan bli 

36 prosent i 2030. Aldersstrukturen i befolkningen vil også endre seg. Det blir mange flere eldre over 

67 år i antall, men med en høy innvandring og innflytting av personer i yngre aldersgrupper vil ikke 
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andelen eldre over 67 år i befolkningen øke i like stor grad som antall personer.  

Når man skal se på anleggsutviklingen i regionen, mener fylkeskommunen det er viktig å se Oslo og 

Akershus i sammenheng, siden flere av områdene har felles bruk, både til friluftslivsformål og idrett. 

Befolkningsøkningen vil legge et stort press på grønnstruktur og anlegg og områder for idrett, friluftsliv 

og fysisk aktivitet. Det vil da være stort behov for anleggsutvikling i fylket og for å se bruken av 

friluftsområdene i Osloområdet i en større sammenheng. 

Akershus kan sies å være et familie- og barnefylke. Akershus har dermed en større andel innbyggere 

enn Oslo med interesse for rekreasjonsareal i nærheten av bolig, noe som igjen kan kreve et større 

fokus på nærmiljøet. Reisevaneundersøkelsen fra 2009 viste også at Akershusinnbyggerne er de i 

landet som i størst grad bruker bil i sine gjøremål. 

 

10 veivisere for arealbruk og lokalisering av anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv hentet fra ‘Aktivitetsløftet’. 

1. Lokaliser anlegg etter behovs- og helhetsvurdering av ønsket aktivitet på rett sted.  

2. Tilstreb aktivitetsområder med flere aktiviteter ved sambruk og samlokalisering av aktuelle anlegg.  

3. Vektlegg løsninger som gir korte gang- og sykkelavstander i forhold til daglige gjøremål, med 

sykkelparkering og effektiv samordning mellom ulike transportmåter.  

4. Lokaliser nasjonale og regionale publikumsrettede anlegg ut fra en regional helhetsvurdering 

tilpasset kollektivknutepunkter, og senterstruktur når det er aktuelt.  

5. Ivareta allemannsretten samt gode ferdselsmuligheter i byer og tettsteder.  

6. Skilt og merk ferdselsårer for daglig fysisk aktivitet og aktiv forflytning i og mellom byer og tettsteder, 

samt til aktivitets- og friluftslivsområder.  

7. Tilstreb at regionale friluftsområder med stor bruk har sykkelparkering og god kollektivdekning.  

8. Tilstreb universelt utformede og godt tilrettelagte utendørs- og innendørs områder og anlegg i og 

rundt byer og tettsteder.  

9. Sikre kvalitet og innhold i byer og tettsteder ved å ivareta grønne strukturer med varierte 

naturkvaliteter og arealer egnet for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.  

10. Sikre arealer og anlegg som brukes av barn og unge i nærmiljø og skoler, og mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. 
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Kommuneplanens samfunnsdel 

 

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  

 

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. Rælingen kommunes 

visjon er; ‘Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren’. I visjonen legges det 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 ses på som viktig for trivselen. 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 påvirke befolkningens folkehelse, dette er det er viktig å synliggjøre i 

beslutningsprosessene. 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.  

 

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. 
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 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. 

 

Kommuneplanens arealdel 

 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 26. august 2015. Arealdelen viser 

sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angir hovedtrekkene i 

arealdisponeringen. Arealdelen består av flere dokumenter, to av disse er juridiske bindende; 

plankartet som angir arealformål og tilhørende planbestemmelser som spesifiserer bruken av 

arealene. 

Kommuneplanens arealdel er førende og setter tydelige rammer for planleggingen knyttet til idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv. Flere av områder som nå avsettes til bygg og anlegg er foreslått 

omdisponert fra arealformålet grønnstruktur – friområde. Dette reduserer arealet avsatt til dette 

formålet i planen. På et generelt grunnlag er disse områdene viktige, ikke bare for det biologiske 

mangfoldet i kommunen, men også som element for lek rekreasjon og naturopplevelse i nærmiljøet. 

 

Alle områdene omdisponert fra grønnstruktur ligger nord i kommunen og flere har til dels et terreng 

som vanskelig lar seg kombinere med lek, rekreasjon og friluftsliv. Dette gjelder også for de fleste 

arealene i Blystadlia som er omdisponert. I Dammensvika og Strømsdalen fungerer disse områdene 

som grøntkorridorer for gjennomgang, mer enn oppholdsarealer for lek. Det vil imidlertid fortsatt 

tilrettelegges for ferdsel gjennom de overnevnte områdene og områdenes grønne preg vil søkes 

bevart, så langt det er mulig, gjennom reguleringsprosessen. De vil således fremdeles kunne benyttes 

som inngangsport til Marka og som et bindeledd mellom Marka og Nitelva.  

 

I kommuneplanens arealdel er det satt av flere store byggeområder, blant annet ved 

Smestad/Hektneråsen, Tjonåsen, og ved Fjerdingby. Dette vil resultere i at disse områdene for flere 

mennesker som bor svært tett på Marka. Man må da kunne regne med at disse områdene vil bli mer 
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belastet enn tidligere som nærturterreng. Dette gjør også at det må vurderes tilretteleggingstiltak i 

disse områdene, blant annet i form av stianlegging, merking og avfallshåndtering.  

 

For å kunne sette visjonen til kommunen ut i livet har det vært nærliggende å se på arealene som 

ligger langs vassdraget i kommunen, fra kommunegrensen mot Skedsmo i nord og ut til Fjerdingby 

som skal utvikles til kommunens sentrumsområde. En turvei/sykkelvei langs hele denne strekningen 

vil være viktig for mange både med tanke på friluftsliv og trening og som sykkelvei til og fra jobb. En 

eventuell turvei kan også knyttes opp mot Fjerdingby via eksisterende gang- og sykkelveinett, 

eventuelt med undergang under fylkesveien. Videre er det kort vei opp til Østmarka som kan 

tilrettelegges bedre for bruk om sommeren for gående og syklende.  

Med bakgrunn i overnevnte strategier er derfor friområdene ut mot Nitelva på enkelte steder utvidet 

noe, i kommuneplanens arealdel, for å ha mulighet for opparbeidelse av en sammenhengende gang- 

og sykkelrute via turvei langs med vannet eller via mindre bilveier/fremtidige fortau der dette er mer 

hensiktsmessig. Forbindelseslinjer fra Nitelva og Øyeren opp til Marka er også tydeliggjort i planen ved 

at eksisterende grønnstrukturdrag er satt av på plankartet.  

 

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

 det skal tilrettelegges for god adkomst til skog og vann 

 det skal være gode muligheter til friluftsliv, fysisk aktivitet og for gang- og sykkelbruk i 
hverdagen, både i tilknytning til natur og i de enkelte nærmiljøene 

 ferdsel mellom ulike deler av kommunen skal være mulig uten bruk av bil 

 

Andre kommunale/tilgrensende planverk 
 

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er en tematisk kommunedelplan. For at man skal 

behandle en plan som en tematisk kommunedelplan krever det at temaene planen behandler har 

behov for tverrsektoriell håndtering/behandling. Kommunen har fem kommunedelplaner: 

 Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Kommunedelplan klima og energi 

 Kommunedelplan landbruk 

 Kommunedelplan kulturminner og miljøer 

 Kommunedelplan trafikksikkerhet  

Flere av disse har derfor temaer som overlapper med hverandre. I noen tilfeller er det tatt en 

avgjørelse på at temaene behandles særskilt i en plan, også er de bare nevnt som sentrale i en annen 

i andre tilfeller er mål og strategier omtalt i begge planer og de skal da være sammenfallende. 

Kommunedelplan landbruk har blant annet friluftsliv og naturopplevelse som eget temaområde og 
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kommunedelplan klima og energi har en målsetting om å øke antall gående og syklende. Alle valg 

knyttet til den fysiske tilretteleggingen for dette skal imidlertid gjøres i kommunedelplan idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv og i kommunedelplan trafikksikkerhet.  

Hovedplan for friluftsområder og idrettsanlegg på kommunalteknisk enhet ble vedtatt høsten 2015, og 

skisserer blant annet hvordan drift og vedlikehold på området skal gjennomføres på best mulig måte.  

 

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009 - 2020 

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009 – 2020 ble vedtatt i kommunestyret 

09.12.2009. Siden den gang har befolkningsveksten gått raskere enn forventet, noe som kan ha 

påvirket byggingen av enkelte anleggstyper. En av strategiene for friluftsliv var tilrettelegging for en 

brukervennlig atkomst til Marka og til Nitelva/Øyeren. Det har blitt jobbet en god del med Marka, men 

mindre med atkomsten til Nitelva og Øyeren. I forrige kommunedelplan ble det skrevet at det var 

ønskelig å legge ned driften på Åsvang, og heller konsentrere aktiviteten mot ny 7-erbane på Nordby, 

som nå er realisert, samt 11-erbaner i Marikollen og på Løvenstad. Det har nå kommet en ny 

kunstgressbane i Marikollen i tillegg til den 11-erbanen og 7-erbanen som var der da forrige 

kommunedelplan ble skrevet, men banen på Åsvang er fremdeles i drift.  

 

MC-klubben, har som i forrige plan, aktivitet ved Holt skole. Avtalen går ut i 2017. Klubben kikker etter 

et nytt sted, men har ennå ikke funnet det. MC-aktiviteten ser ut til å utgå ved omregulering av Holt 

skole. I forrige plan sto det at de gamle lysløypene på Nordby og fra Marikollen til Sandbekken skulle 

legges ned. Dette arbeidet har startet opp, men er langt fra fullført.  

Når det gjelder nærmiljøanlegg ble det i 2012 utviklet en veileder for kommunale nærmiljøanlegg ved 

skoler i Rælingen 2012-2020. Veilederen har vært en viktig bidragsyter til at alle skoler har fått 

nærmiljøanlegg, med unntak av Marikollen. Grunnen til at Marikollen gjenstår er arbeidet med 

Marikollen idrettspark og sentrumsutviklingen på Fjerdingby. Men det har sommeren 2015 kommet 

nye treningsapparater ved skolen.  

Innenfor friluftslivarbeidet ble det nevnt flere strategier. Deler av turveinettet har blitt videreutviklet og 

forbedret. Lørenskog, Skedsmo, Enebakk og Rælingen skulle knyttes sammen gjennom tur- og 

sykkelveier både i og utenfor Marka. Her gjenstår det en god del jobbing. Det har i planperioden blitt 

anlagt en ridesti, og avtaler for ivaretakelse av løypenettet både sommer og vinter skulle utarbeides, 

men her gjenstår det også en del arbeid. Det ble i forrige kommunedelplan skissert at forbedret utstyr 

for løypekjøring skulle anskaffes, slik at flere løyper kunne prepareres med lokale krefter. Det har i 

planperioden blitt kjøpt inn en brukt løypemaskin, men prepareringen foretas fremdeles i all hovedsak 

av kommunen, med noe hjelp fra Skiforeningen. 

Det har skjedd mye på Åmotdammen og Myrdammen, og Torva er opprettholdt som friluftsområde. 

Adkomsten til Øyeren og Nitelva skulle tilrettelegges, og det ble i den sammenheng jobbet med blant 
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annet regulering langs Nitelva, men dette stoppet opp. 

Det er satt opp 46 skilt langs Kongeveien fra Sandbekkstua til Årnestangen. En del jobb på 

Kongeveien gjenstår, da traséen ikke er klar helt til Enebakk, og standarden er svært varierende langs 

veien.  

 

 

Utvalg av relevant forskning 
 

Kommunal arealprioritering 

Posisjonen til friluftslivet som arealbruksinteresse i kommunal planlegginger omhandlet i 

doktorgradsarbeidet til Forsberg (2012) fra Sverige. Hun har bl.a kombinert en næranalyse av utvalgte 

kommuner og spørreundersøkelser til alle svenske kommuner. Både allmennheten og statlige 

myndigheter har store forventninger om at kommunene skal gi gode muligheter for sine innbyggere til 

å drive med friluftsliv, og da særlig i nærmiljøet. Kommunene tillegger ofte friluftslivet stor vekt og 

bruker det aktivt i markedsføringen av kommunen som godt bosted med gode muligheter for trivsel og 

god helse gjennom natur og friluftsliv. Hun viser til at dette også er synlig i overordna plandokumenter, 

men i den juridisk bindende planleggingen er det oftest utbyggingsinteressene som vinner. 

Kommunene grunngir gjerne dette med at ‘det finnes så mye natur’ og at friluftslivet kan utøves andre 

steder.  

Forsberg tilskriver allemannsretten mye av ansvaret for slike resonnement. Dette kan kalles 

‘allemannsrettens bakside’, og hun konkluderer bl.a med at friluftslivet er avhengig av sterke 

‘företrädare’ for å få gjennomslag i kommunal planlegging. Dette er også likt den norske situasjonen. 

(NINA-rapport 1073 - Friluftsliv i Norge anno 2014) 

 

Her lukkast idretten ikkje i å betre folkehelsa 

En ny forskningsrapport slår fast at dagens statlige tilskudd til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i liten 

grad er tilpasset aktivitetsprofilen i befolkningen. Ressursbruken harmoniserer dårlig med økte 

helseutfordringer i deler av befolkningen og stimulerer i liten grad til mer og bedre aktivitet for disse 

gruppene. Spillemidlene til idrett og anlegg utgjør den desidert største statlige tilskuddsordningen. De 

tradisjonelle idrettene har begrenset kontaktflate mot eldre ungdom, den voksne befolkningen og ikke 

minst den økte andel eldre. En storstilt 60-årig anleggsutbygging har definitivt ikke resultert i økt 

idrettslig oppslutning. 

Dagens sterke prioritering av organisert idrett og tradisjonelle konkurranseanlegg bidrar til økte sosiale 

ulikheter i helse. Dette skjer ved at idretten rekrutterer mest fra de øverste sosiale klasser. De mest 
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aktive og de med best helse støttes mest. Egenorganiserte lavterskelaktiviteter som på ulik vis kan 

balansere spesialisering, mannsdominans og klasseperspektiv, f. eks. friluftsliv, gis en brøkdel i støtte. 

(Nasjonalt råd for fysisk aktivitet) 

 

NIF og masseidrett – et beskjedent bidrag til folkehelsen 

Som vi har sett, har NIF hatt suksess i barneidrett og toppidrett, men har spilt fallitt som en 

inkluderende idrettsbevegelse som aktiviserer brede lag blant de unge. (…) anleggsutbyggingen ble i 

stor grad kanalisert mot konkurranseidretten og derfor ikke omfatter mange og gode nok arenaer for 

masseidrett. Friluftslivet ble utmanøvrert av NIF når det gjaldt tildelig av offentlige tippemidler, men har 

likevel hatt stor suksess når det gjelder å engasjere massene.  

Når tippemidler (spillemidler) stort sett har vært pøst inn i anlegg som er prioritert av 

idrettsbevegelsen, har de ikke alltid havnet der de kunne skape aktivitet i brede lag av folket. Snarere 

tvert imot. For det viser seg at ulike typer nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg, grøntarealer og 

parkområder er mye viktigere enn dyre idrettsanlegg når det gjelder å aktivisere brede folkegrupper. 

(Gunnar Breivik ”Norges idrettsforbund som ideologisk matkfaktor” i ”Norsk idrett – indre spenning og 

ytre press”) 

 

Mellom meg og det andre finds det stier 

Annette Bischoff har i sin doktorgradsavhandling sett på menneskets møte med naturen, spesielt 

gjennom tilrettelagte stier. Hennes refleksjoner i avhandlingen skal blant annet leses som et bidrag til 

en utvidet forståelse av forvaltningens rolle og betydning når politiske mål skal omsettes til tiltak og få 

betydning både for fellesskapet og i enkelt menneskers liv. Forvaltningen har en avgjørende rolle når 

politiske ambisjoner skal omgjøres til konkret handling og fysisk tilrettelegging som skal lede til at flere 

mennesker skal ta i bruk naturen.  

Tilretteleggingen av turstier er ett eksempel på forvaltningens tolkning av hvordan friluftslivspolitikken 

kan omsettes i konkrete praktiske tiltak. Disse tiltakene skaper dernest en viktig del av grunnlaget for 

menneskers ferdsel og opplevelser i natur.  

Hun spør seg om det er riktig at samfunnet svarer med å øke graden av tilrettelegging når ferdigheter 

og kunnskaper for å kunne ferdes i naturen er svekket. Mennesker skal skape en relasjon til naturen 

fordi vi tror på at en nær relasjon til natur fører veldig mye bra med seg, både i forhold til den enkeltes 

livskvalitet og utviklingen av de verdier og holdninger samfunnet er tuftet på. Da er vi også nødt til å 

iverksette en tilrettelegging som bygger opp under og styrker relasjonen mellom omgivelsene og 

turgåeren. 



Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2028 

 

17 

 

Bischoff mener det kan være mye skjult læring i tilrettelegging. Opparbeiding av grunnen, rydding og 

grusing, utjevning av stigning, oppsetting av bord og benker, merking og skilting er alle tiltak som vi 

tenker er utelukkende positiv, men den skjulte læringen knyttet til opparbeidingen, ryddingen, 

merkingen kan kommunisere; ‘du skal ikke anstrenge deg’. Altså er budskapet at her er det trygt å gå, 

og du trenger ikke bekymre deg om hvor du skal gå for det er merket. ‘Dette er sikkert’. Stien er ryddet 

slik at du kan ta deg frem uten anstrengelser eller overraskelser. En mulig konklusjon av en intensiv 

tilrettelegging kan således med rette være at den begrenser bruken av både kropp og intellekt.  

Hun mener at det viktigste redskapet for å skape mestring og trygghet for mennesker i møtet med 

naturen er å jobbe mot å skape en grunnleggende kompetanse hos den enkelte fremfor å flytte 

ansvaret fra den enkelte til omgivelsene. I en iver etter å legge til rette for flest mulig, finnes også 

risikoen for en ytterligere svekkelse av kompetanse hos den enkelte. 

 

Status aktivitet og anlegg 

 

Statistikk 

Vi vil i kapittelet som følger gjøre rede for aktivitetsnivå og anleggsstatus i Rælingen kommune. 

Kapittelet vil vise statusen i hovedsak ut fra de kriteriene som ligger til grunn i Akershus 

Fylkeskommunes statistikkbank.  

 

ACSM-kriteriene er kriterier som definerer minimumskrav til aktivitet for at man skal kunne beregne en 

person som fysisk aktiv. Kriteriene er enten at man trener med moderat intensitet minst fem ganger i 

uken, hvor hver økt skal vare i minimum 30 minutter, eller at man trener med høy intensitet minst tre 

ganger i uken hvor hver økt varer i minimum 20 minutter. Andelen av den norske befolkningen sett 

under ett som oppfyller ACSM-kriteriene stiger:  
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Man må imidlertid være forsiktig med å trekke konklusjoner ut i fra en slik graf. De potensielle 

feilkildene er mange. For det første er det en mulighet at den økte selvrapporterte aktiviteten helt eller 

delvis skyldes at aktiviteter vi tidligere ikke anså som trening i dag gjør nettopp det. Videre må man ta 

høyde for at selv om befolkningen muligens bedriver med mer målrettet trening for treningens skyld, 

kan likevel det samlede aktivitetsnivået gjennom hverdagen synke.  

 

Som kjent kan fysisk aktivitet ha meget positive helsegevinster. Både fysisk/kroppslig i form av en 

sunnere, sterkere, friskere og smidigere kropp, men også mentalt. Folkehelseinstituttet presenterte i 

2014 en rekke studier og metaanalyser med blant annet følgende konklusjoner når det gjelder fysisk 

aktivitet og mental helse:  

- Det er en tydelig sammenheng mellom fysisk aktivitet i ung alder og psykologisk tilfredshet 

som voksen 15 år senere. Trenden er altså at voksne med en fysisk aktiv barndom og 

ungdomstid rapporterer en høyere grad av lykke som voksne enn andre personer uten en 

fysisk aktiv barndom og ungdomstid.  

- Fysisk aktivitet forebygger enkelte psykiske lidelser som for eksempel depresjon. Det er et 

inverst forhold mellom fysisk aktivitet og symptomer på depresjon.  

- Studier viser at ved milde til moderate psykiske lidelser, vil behandling i form av fysisk aktivitet 

gi sammenlignbare resultater med medikamentell behandling eller kognitiv terapi.  
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Gunnar Breivik har illustrert grunnene til at man ikke er aktiv i følgende oversikt: 

 

Forskningen til Gunnar Breivik viser også prosentandelen som tilfredsstiller ACSM-kriteriet i de ulike 

fylkene. Denne viser at Akershus havner på den øvre halvdelen: 
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Vi ser altså at aktivitetsnivået i Akershus fylke som helhet ligger litt over medianen for landet. Hvordan 

aktivitetsnivået er blant befolkningen i Rælingen kommune finnes det ikke spesifikk statistikk på.  

Når det gjelder den faktiske aktiviteten som blir utført blant befolkningen i Akershus og Oslo er det 

tydelig at ulike former for friluftsliv er den aktiviteten flest bedriver med på jevn basis: 

 

Vi ser her av modellen at turer av ulik lengde, sykkelturer i naturen og bading er de formene for 

friluftsliv med størst oppslutning blant befolkningen i Oslo og Akershus.  

Om vi ser på øvrige typer treningsaktiviteter ser vi at også jogging, skiturer og sykling er svært 

populære. Også styrketrening viser seg å være en populær treningsaktivitet for befolkningen i Oslo og 

Akershus: 
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Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2028 

 

22 

 

Ser man på hvilke aktiviteter som er de mest populære viser det tydelig hvor det er vanligst å bedrive 

fysisk aktivitet og idrett: 

 

Rælingen kommune har en sterk befolkningsvekst: 
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Denne befolkningsveksten vil øke presset på idrettsanleggene og det er derfor viktig å tenke fremover 

for å sikre et godt tilbud også i årene som kommer. Om vi sammenligner dagens anleggssituasjon 

med Akershus fylkeskommune for øvrig og noen av kommunene på Nedre Romerike, kommer 

Rælingen kommune godt ut når det gjelder antall kunstgressbaner og svømmebasseng pr innbygger, 

mens det er noe færre spilleflater idrettshall per innbygger i Rælingen i forhold til i Akershus forøvrig: 

Datasett: Idrettsanlegg og anleggsdekning, 2014 

 

Om man ser situasjonen i sammenheng med befolkningsveksten blir det klart at behovet for anlegg vil 

vokse i tiden fremover. 
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Som vi allerede har vært inne på er en av befolkningens hovedaktivitet gåturer både i nærterreng og i 

utmark. Befolkningen i Rælingen kommune har forholdsvis god tilgang til rekreasjonsareal og 

nærturterreng i sitt lokalmiljø: 
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Spørreundersøkelse om fysisk aktivitet i Rælingen 

Det ble sommer og høst 2015 gjennomført en spørreundersøkelse om fysisk aktivitet i Rælingen. Det 

kom 50 svar av 17.308 innbyggere, og vi må derfor ta høyde for at feilmarginen kan være forholdsvis 

stor. Undersøkelsen gir likevel konturene og et grovt inntrykk over situasjonen i Rælingen, sett fra 

innbyggernes side. 40 av de som svarte er bosatt i Rælingen. 

 

Svarene på spørsmålet om publikum oppfatter Østmarka og Øyeren som tilgjengelig. 

 

 

Vi ser at befolkningene i Rælingen, om man legger denne undersøkelsen til grunn, er aktive 

hovedsakelig 3-4 ganger pr uke. 
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Vi ser her at grunnene til at befolkningen i Rælingen kommune har fellestrekk med de nasjonale 

funnene. Særlig med tanke på helsegevinsten. Befolkningen i Rælingen vektlegger imidlertid det 

sosiale og det at aktivitet er morsomt høyere enn befolkningen for øvrig.  

 

Tidsklemma virker ifølge spørreundersøkelsen å være den viktigste barrieren for fysisk aktivitet for 

befolkningen som deltok i undersøkelsen i Rælingen. Dette samsvarer med befolkningen for øvrig. 
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En oversikt over de aktivitetene som hyppigst forekommer blant de som ble spurt i undersøkelsen. 

På spørsmål om det er noe ved friluftslivet i Rælingen man savner, var det noen svar som gikk igjen: 

 Flere stier, strender, gangpromenader langs Øyeren og Nitelva. Gjerne med lys.  

 Flere steder man kan sette ut og ta opp småbåter, kajakker og kanoer.  

 Utbedre eksisterende, men også nye – turstier, lysløyper og langrennsløyper.  

 Bedre skilting 

 Bedre mulighet for å sykle i marka. Gjerne egne sykkelløyper. 

 

Det var også andre ting som ble nevnt, selv om de ikke gikk igjen: 

 Bedre muligheter for hest.  

 Muligheter for å klatre utendørs. 

 Stupetårn i Åmotdammen. 

 At Åmotdammen må ryddes for søppel. 

 Flere stier som er universelt utformet med tanke på personer med nedsatt funksjonsevne og 

familier med barnevogn.  

 Bedre belysning i eksisterende løyper. 
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Idrettshaller og gymsaler i kommunen 

Marikollhallen 

Sto ferdig i 2008. Ble bygget med en hallflate og tilskuerkapasitet på 175. Klatrevegg, rom for 

møtevirksomhet og et lite styrkerom. Det ble bygget tv-plattform i 2015.  

Hallen brukes av Marikollen ungdomsskole og Rælingen videregående skole på dagtid frem til ca kl 

15. Fra kl 15 leies hallen ut til lag og foreninger, og det er hovedsakelig Rælingen håndballklubb, 

Fjerdingby Innebandy og Rælingen klatreklubb som leier hallen på langtidsbasis. Det er flere lag og 

foreninger som ønsker tilgang til hallen, og også de nevnte brukerne som har langtidstilgang til hallen 

ønsker en utvidelse av tilgangen. Hallen er dimensjonert for inntil 750 samtidige besøkende. 

 

Sandbekkhallen 

Sandbekkhallen består av idrettshall og svømmehall (25 meter). I handlingsprogrammet 2016 – 2019 

fremgår det at denne skal rehabiliteres innen 2019. Det er gjort besøksregistrering i Marikollhallen, 

men dette er ikke gjennomført i Sandbekkhallen. Ut fra tildelingen av treningstider for 2016 – 2017 er 

det ikke ledig treningstid i hallen utover de gruppene som er der i dag. På dagtid benyttes hallen i 

skolesammenheng, og på ettermiddagen er det i all hovedsak innebandy- og håndballaktivitet der. 

 

Tildeling av halltider foregår ved at interessenter søker halltid i årlig søknadsprosess. Det er så en 

komite bestående av representanter fra idrettsrådet og kulturrådet som fordeler halltiden ut fra de 

innkomne søknadene. Erfaringsmessig er at det de største brukerne Fjerdingby IBK og Rælingen 

håndballklubb som søker langsiktig leie i forbindelse med årlig tildelingsprosess. Andre interessenter 

retter gjerne forespørsler fortløpede i løpet av året, men det meste av kapasiteten er da bundet opp av 

langtidsleie slik at det er vanskelig å få leietid. Rælingen fotballklubb bruker stort sett gymsalene ved 

skolene i innendørssesongen. 

 

Gymsaler 

Fjerdingby, Rud, Nordby og Smestad er stort sett booket i ukedagene. I tillegg til Rælingen fotballklubb 

er det erfaringsmessig private vennelag, Marikollen trim og fysio, I tillegg til skolekorps/drill som leier 

gymsalene på skolene. Det virker å være større variasjon på aktiviteter i gymsaler enn i hallene på 

ettermiddagstid. 

 

Svømmehaller 

På Sandbekken bad har det blitt gjennomført noe rehabilitering på svømmehallen, men hele anlegget 

har stort oppgraderingsbehov. Bassenget i Sandbekken bad er 25 m, og egner seg godt for trening. 

Anlegget har flere handikappgarderober på bakkeplan, men bassenget er ikke tilrettelagt for 

bevegelseshemmede. Det er offentlig bad i Sandbekken mandag, onsdag og lørdag. De fleste øvrige 

timene på ettermiddagen i ukedagene er utleid til lag og foreninger.  

 

Marikollen bad ble renovert i 2011, og er et lyst og innbydende familiebad. Bassenget er 16 x 14 
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meter, med dybde fra 70 til 160 cm. Bassenget er tilrettelagt med en trapp som egner seg for 

bevegelseshemmede, samt to handikapgarderober på bakkeplan. Det er offentlig bad i Marikollen på 

tirsdager og torsdager, samt noen lørdager. I helgene er det ingen fast utleie i Marikollen bad, men det 

fleste timer i ukedagene er utleid. 

 

 

Fotballbaner 

 
 Sandbekken kunstgress 

11’er med undervarme og 7’er. I 2004 ble kunstgresset lagt på begge banene. 

I 2008 førte en reklamasjonssak til at det ble lagt nytt gress uten kostnader, med unntak av at 

LFK investerte i bedre kvalitet på det nye gresset. 

Gjerdet rundt banen ble utbedret i 2015. Rælingen kommune er ansvarlig for gassanlegget til 

oppvarming av banen. Lysanlegget ble satt opp på tidlig 2000-tall, mens klubbhuset er satt 

opp og driftes i regi av Løvenstad fotballklubb.  

 Marikollen idrettspark 

11’er og 7’er med undervarme. Gresset ble lagt i 2008. Gassanlegget eies av Rælingen 

kommune. Lysanlegget er i svært dårlig forfatning og har et stort rehabiliteringsbehov. 

Anlegget har også tribuner.  

11’er uten undervarme ble bygget i 2014.  

Garderober til alle banene er i klubbhuset som eies av Rælingen fotballklubb, Rælingen 

skiklubb og Rælingen kommune.  

 Åsvang  

11’er gress. Banen er planlagt avviklet.  

 Nordby skole 

7’er med kunstgress uten undervarme. 
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Nærmiljøanlegg 

Under følger en oversikt over nærmiljøanlegg ved de ulike skolene (oversikten skal vise 

totaloversikten over hvilke anlegg som finnes og viser også noen lekeapparater). 

Nordby skole 

Dobbelhuske, fugleredehuske, karusell, klatrestativ, skateboardrampe og hopp, frisbeemål, 

snøballblink. Sandkasse, fotballbane, basket/håndball/tennis, BMX-bane. 

 

Smestad skole 

Dobbelhuske, fugleredehuske, klatrestativ, ballfanger, snøballblink, sandkasse, div. 

balanseleker, fotballbane, basket, hinderløype og bål/grillplass. 

 

Fjerdingby skole 

Svinghuske, dobbelhuske, fugleredehuske, balanse/huskestativ, dumpe/klatre/sklie, sandkasse, 

balanse og fotball/basket. 

Marikollen skole 

Fugleredehuske, klatrestativ, skatebane, basket, hinderløype FINE-gruppa. 

 

Rud skole 

Fugleredehuske, dobbelthuske, dumphuske, sandkasse, sklie, klatrestativ, hinderløype, 

balanse, klatre, fotball, basket og håndball. 

 

Løvenstad skole 

Dobbelhuske, klatre/sklie, snøballblink, sandkasse og fotball. 

 

Sandbekken skole 

Skatebane, basket og sandvolleyballbane. 

 

Blystadlia skole 

Dobbelhuske m.fl., sittesnurre, parkouranlegg, klatre div., hinderløype, basket, snøballblink og 

bordtennisbord.  

 

I tillegg finnes det nærmiljøanlegg med fotballbane (grusbane) på Fjellstadfeltet. Denne har et 

rehabiliteringsbehov.  

Det er fire isflater i kommunen. Disse finnes i Blystadlia, Marikollen, Løvenstad og det er planlagt en 

større isflate på Hektneråsen. Isflatene er svært populære i periodene det er mulig å gå på skøyter. 
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Friluftslivsanlegg 

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

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

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

kommunene og staten i samarbeid har sikret for allmennhetens friluftsliv. 

 Myrdammen 

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

Området blir brukt til bading og som rekreasjonsområde, som utgangspunkt for turer til fots 

eller på ski i skogen, samt fiske i vannet.  

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

tilrettelagte turveier, toaletter, badebrygge, stupebrett og plaskedam. Det anslås at 

Myrdammen har ca. 60 000 besøkende i året. Toalettanlegg på Myrdammen er sesongåpent i 

sommerhalvåret fra ca. 15. mai til ca. 1. oktober. Det er sommerledning tilknyttet anlegget, så 

vannet kan fryse ved nattefrost. Toalettene rengjøres hver arbeidsdag i sesongen, sammen 

med tømming av avfallsbeholdere og vedlikehold av badeplass. På det meste plukkes det 25 

søppelsekker med avfall på Myrdammen daglig. Stupebrett og markering av grunne settes ut 

når badesesongen starter og tas inn på høsten. Det tas jevnlig vannprøver og 

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

ute badebrygge. 

 

 Åmotdammen 

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

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

toaletter. Veien opp fra Sandbekken ble også oppgradert høsten 2014 med tilhørende veilys 

og det ble gjennomført en offisiell nyåpning av området som friluftsområde.  

Toalettanlegg på Åmotdammen er sesongåpent i sommerhalvåret fra ca 15. mai til ca. 1. 

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

Toalettene rengjøres hver arbeidsdag i sesongen, sammen med tømming av avfallsbeholdere 

og vedlikehold av badeplass. Det er inngått et uformelt samarbeid med Lørenskog kommune, 

som vedlikeholder bryggeanlegget på Åmotdammen. Drift og vedlikehold av det nye anlegget 

ved Åmotdammen trådde i kraft for fullt våren 2015, og de siste større oppgraderingene i 

denne omgang ble ferdigstilt sommeren 2015.  

 

 Torva 

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

området ligger det en brygge, en tursti og informasjonsskilt. Toalettanlegg leies inn og driftes 

fra mai til september. Avfallsbeholdere tømmes etter behov. Torva er et viktig område med 

tilknytning til Nitelva og området er svært tilgjengelig. Øvre Rælingen vel klipper gressfeltene, 
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og plukker avfall etter behov. Det ble gjennomført oppgraderinger av anlegget sommeren 

2016. 

 

 Ramstadsjøen 

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

Området ble sikret som statlig friluftsområde i 1982. Ramstadsjøen er et flott turmål både for 

folk som vil bade og de som bare er ute etter en gåtur i flotte omgivelser. På vinteren legges 

det skiløype over Ramstadsjøen om isen er tykk nok. Brudalsvegen tar deg fra Marikollen til 

Ramstadsjøen. Dette er en svært viktig forsyningsvei for stiene og løypene som går videre inn 

i Marka.  

 

Turveier og turstier 

 Nordby skole til Myrdammen  

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

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

strøs og vedlikeholdes i dag av veiavdelingen. Det samme gjelder utfartsparkeringen, og det 

er en liknende ordning på den andre adkomstveien til Myrdammen. Fra Myrdammen og opp til 

Nordbysjøen er det NRV/NRA som holder veien i stand.  

 

 Sandbekken til Stormyra  

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

seg ned på benker, og det finnes noen søppeldunker langs veien. Ved Sandbekkhallen er det 

en elv med fint potensiale. Veiavdelingen brøyter i dag turveien og står for kostnadene for 

lyset. De brøyter også utfartsparkeringa på Stormyra, her er det ca 8 – 10 plasser. 

 

 Sandbekkstua til Åmotdammen  

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

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

1200 meter av denne turveien ble oppgradert i 2014, og oppgraderingen, som også 

innbefatter nytt toalettanlegg og utbedring av badeplassen, ble ferdigstilt i 2015. Det er benker 

langs veien som er mye brukt av turgåere. 

 

 Marikollen til Ramstadsjøen (Brudalsvegen)  

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

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

Marka. Det ble varslet oppstart for reguleringsarbeidet med Brudalsvegen i 2015. 
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 Årnestangen 

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

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

Nordre Øyeren naturreservat. Det er to kommunale utfartsparkeringer tilknyttet dette området. 

Begge disse brøytes i dag av veiavdelingen. 

 

 Kongevegen 

Benyttes til fots om sommeren, på vinteren tråkkes en del av løypa, slik at denne kan benyttes 

til fots. Veien har stedvis noen grad av tilrettelegging. 

 

 Ferdsel langs Nitelva og Øyeren 

Det arbeides med to friluftslivsprosjekter knyttet til Nitelva i Nittedal. Disse to er 

kulturlandskapsperlen i Hakadal og sti langs elva i sentrum. Turstien i Hakadal er en 

rundløype der grunneierne har søkt midler til en grasdekt buffersone mot elva. Denne stien vil 

inneholde to klopper og det vil bli satt opp informasjonsskilt langs traséen. Stien er en del av 

‘Nittedal på langs’ vinterstid. I sentrum planlegges det en 2 meter bred sti langs Nitelva. 

Denne skal ikke være flomsikker, og skal dermed tåle å stå under vann. Stien er planlagt 

opparbeidet med kloppesystemer og grusdekke. To av rammebetingelsene pr. i dag er at 

kantvegetasjonen skal bevares og at stien ikke skal påvirke landbruket. Videre kan denne 

stien knyttes mot sti videre nordover fra rundkjøringen ved senteret, og knyttes opp mot sti til 

Kruttverket i andre enden. Dette ligger derimot lengre frem i tid. Det er ikke planlagt sti langs 

vannet videre sørover i kommunen pr. i dag. Nitelva er et verna vassdrag, og i området rundt 

elva finnes det også natur med høy verdi (store naturverdier). Områdene rundt elva ligger 

også på annen manns grunn.  

I Skedsmo er planavdelingen i utarbeidelsesfasen av planarbeidet til Områderegulering for 

Nitelva. Det skal gjennomføres medvirkningsmøte med berørte grunneiere, og dette kan 

medføre endringer. Når det gjelder de nåværende turveiene ved Lillestrøm, legges det i liten 

grad opp til å gjøre endringer i disse. Muligens skjer det noen reguleringstekniske endringer, 

men ikke fysiske.  

I Rælingen er det bare stedvis mulighet til å bevege seg langs Nitelva og Øyeren. Det har vært 

forsøkt tiltak for å bedre dette, men det har stagnert. Fra kommunens side er det et viktig mål 

å bedre tilgangen til Nitelva og Øyeren og muligheten til ferdsel langs vassdraget. 
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Fiskevann 

 

Vannforekomst Kommentar 

Nordre Krokvann  Viktig gytebekkelokalitet 

Krokvann Forekomst av kreps 

Tappenbergvann m/bekker Viktig gytebekklokalitet 

Søndre Sætertjern Viktig gytebekklokalitet 

Grinderen Viktig gytebekklokalitet 

Fjerdingbydammen Viktig gytebekklokalitet 

Bikkjetjerna Viktig gytebekklokalitet 

Øyeren Innsjø m/høy artsdiversitet og rødlistearter 

Leira/Nitelva Rødlistearter og virvelløse dyr 

Ramstadsjøen Høyprioritert, utsett, prøvefiske og rusefiske og floymerket 
ørret 

Gryta  Forekomst av kreps 

Myrdammen Forekomst av kreps 

Nordbysjøen Forekomst av kreps 

Åmotdammen Utsett 

 

Rælingen jeger- og fisk setter ut fisk i vannene som er listet opp ovenfor. I tillegg setter OFA ut fisk i 

enkelte vann. RJFF setter ut fisk i de vannene som er nærmest bygda.  

 

Hytter 

Det finnes to kommunale hytter som er åpne for allmennheten i kommunen. Det ene finnes på 

Myrdammen, mens den andre ligger nedenfor Ramstadsjøen (Huldrekolonien). Det pågår når denne 

planen skrives arbeid med å rehabilitere begge hytter med omkringliggende områder, slik at bruken av 

disse kan økes. 
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Marikollen idrettspark 

 

Området består i dag av stadionområde med fotballbaner og gresslette, Marikollen skisenter/skipark, 

terrenghoppbakker under utvikling, turveier, langrennsløype, lysløype, stier og skogsområder. 

Bebyggelsen består av eksisterende klubbhus og driftsbygg, stillas til hoppbakker og mindre 

brakkebebyggelse som disponeres av alpingruppa. I den videre utviklingen av Marikollen vil Rælingen 

skiklubb være ansvarlige for både investering, drift og vedlikehold av traséer, snøproduksjonsanlegg, 

heiser og hoppbakker i tilknytning til alpinanlegget.  

 

I de delene av skianlegget i Marikollen som ikke direkte omhandler aktivitetsflatene i alpinanlegg og 

hoppbakker, vil kommunen stå ansvarlig for investering, drift og vedlikehold. Disse delene omfatter 

langrennsanlegg med snøproduksjon og lys, Brudalsvegen, planlagt damanlegg i 

Fjerdingbydammen/putten med tilførselsledning og parkeringsplassene i Marikollen. I tillegg er 

kommunen eier av kunstgressanlegg med og uten undervarme, idrettshall og øvrige eksisterende og 

kommende aktivitetsanlegg rundt Fjerdingby sentrum.  

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 fordelt utover 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. På bakgrunn av dette ble det høsten 2016 

etablert snøproduksjonsanlegg for langrennsarenaen, med muligheter for å transportere snø ut i 

resten av løypa. 

 

Stadionområde:  

Store deler av stadionområdet brukes i dag av Rælingen fotballklubb som fordeler treningstider på to 

11`er baner og en 7` er bane. To av banene ble anlagt i 2008, den siste 11`er banen ble bygget 

høsten 2014. Den eldste 11’erbanen og 7’erbanen har undervarme som sikrer helårsbruk. I nordre del 

av stadionområdet er det i dag anlagt en sandvolleyballbane og en basketbane på asfaltdekke som er 

mindre brukt. Denne brukes som isflate om vinteren. Resten av området består stort sett av gress og 

grusarealer.  

Marikollen skisenter:  

Dagens anlegg består av slalåmbakke med slepeheis, og en mindre bakke med skiheis og 

snøproduksjon som sto ferdig høsten 2014. Alpinanlegget har stor grad vært benyttet av alpingruppa 

og tidvis vært stengt for allmennheten. Deler av alpinbakken og slepeheisen er svært bratt og egner 
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seg dårlig for nybegynnere. Alpingruppa har gjort mye for å forbedre forholdene i bakken, og felles 

målsetning for bruk av anlegget er 70% uorganiserte og 30% organiserte. Skiheis og lysanlegg har 

blitt rehabilitert, snøproduksjonsanlegg har blitt utvidet, og det har blitt investert i tråkkemaskin. 

Nedfarten har tidligere blitt utvidet for å øke kapasiteten i anlegget og det planlegges årlige tiltak for en 

best mulig utviklingstakt i anlegget. Det vil bli etablert akebakke for mindre barn i anlegget for å sikre 

økt uorganisert aktivitet.  

 

Hopp:  

K88-bakken som lå ved siden av Marikollen skisenter er avviklet etter tillatelse fra 

Kulturdepartementet. 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. Arbeidet med 

nye terrenghoppbakker er påbegynt, foreløpig en K10 og en K19,5-bakke. 

 

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. 

 

Illustrasjonsfoto: Grindaker 
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Ilustrasjonsfoto: Grindaker 

Illustrasjonsfoto: Grindaker 
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Status samarbeid med frivillige 

Rælingen idrettsråd (RIR) og Rælingen friluftsråd (RFR) skal fungere som et viktig organ for idretten 

og friluftslivet i kommuenn. 

Den første konkrete samarbeidsavtalen mellom RK og RIR ble inngått i 2001 og ble fornyet i 2014. 

Rælingen friluftsråd ble etablert i 2015. Samarbeidsavtalene regulerer forholdet mellom 

idretten/friluftslivet og kommunen. Hensikten med avtalene er å fastsette samarbeidsrammer og 

ansvarsfordeling, og styrke kommunens arbeid ut mot frivillige lag og foreninger.  

Partene har felles ønske en positiv utvikling av idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet til det beste for 

innbyggerne. Rådene er høringsinstans i alle saker knyttet til idrett og friluftsliv, og skal koordinere og 

prioritere lagenes ønsker før de fremmes kommunen. Rådene er viktige samarbeidspartnere for 

kommunen. 

 

Rælingen kommune har et aktivt organisasjonsliv med stor variasjon, god deltakelse og mange 

ildsjeler. Det er også utstrakt bruk av samarbeidsavtaler mellom RK og frivillige foreninger for å drifte 

ulike kulturtilbud og -arenaer, og dette oppleves å fungere veldig godt fra administrasjonens side. Det 

å ha noe konkret å samarbeide om, gir et nært og aktivt samspill, samtidig som det skaper et sterkt 

eierskap til anleggene hos de lokale foreningene. Eksempler på samarbeidsavtaler med frivillige 

foreninger er:  

 RØX: vedlikehold og merking av turstier i marka 

 Rælingen skiklubb: oppkjøring av løyper på stadion, drift av åpent publikumstilbud alpint 

 Rælingen idrettsråd og kulturråd: fordeling av utleielokaler til frivillige foreninger 

 Fotballklubbene: drift av kunstgressanleggene 

 Øvre Rælingen vel: ettersyn av Torva friluftsområde 

 Lørenskog Rælingen kappsvømmingsklubb: drift av offentlig bad på lørdager 

Det legges ned et betydelig antall timer dugnadsinnsats fra medlemmene. Foreningene mottar 

gjenytelser for jobben de gjør, enten i form av økonomisk tilskudd og/eller gjennom andre ytelser (som 

utstyr eller gratis bruk av lokaler).  

Ut fra den kjennskapen man har til virksomheten i øvrige kommuner i regionen, er inntrykket at 

omfanget av formelt samarbeid med frivillige stort i Rælingen. Dette har man bl.a. oppnådd ved hjelp 

av tett dialog med, og inngående kjennskap til, de aktuelle foreningene.  

 

Utvalgte arrangementer/samarbeid: 

Folkehelsedagen ble arrangert i Marikollen for første gang i 2014, i sammenheng med kulturuka, med 

deltakelse fra flere idrettslag/frivillige foreninger. Dette er en dag fylt med aktiviteter for hele familien 

og informasjon om organisasjonene. Partnerskaps-avtale om folkehelse med frivillige organisasjoner 

er evaluert, og samarbeidet er utvidet. Gjennom samarbeid med flyktning-  og integreringstjenesten 



Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2028 

 

39 

 

oppfordrer vi til deltagelse for flyktninger. 

 

Rælingstrimmen ble igangsatt høsten 2014. I samarbeid med frivillige foreninger og ildsjeler er 

trimpostkasser hengt opp ved turmål av ulik vanskelighetsgrad. Det er lagt vekt på også å ha turmål 

med tilgjengelighet for rullestolbrukere og barnevogner. Årets Rælingstrimmer ble kåret for første gang 

i 2015, med tilfeldig uttrekk av deltaker i Rælingstrimmen. Siste året var det over 14 000 som hadde 

skrevet seg opp i bøkene. 

Stolpejakten ble lansert i samarbeid med Orienteringsforbundet høsten 2015.  

 

Målet med prosjektet IMIID - Inkludering og mangfold i idretten - er å inkludere flere barn og unge med 

fler-kulturell bakgrunn inn i idretten, som igjen bidrar til at flere minoritetsspråklige foreldre deltar som 

aktive bidragsytere i den organiserte idretten i kommunen. Det ble gitt støtte til 18 barn. Det ble 

arrangert aktiviteter i høstferien og svømmekurs for barn og voksne. Flott familiedag ble arrangert på 

Stall Nordstjerna, og ellers inviteres til generelle kulturarrangementer som skjer i løpet av året.  

 

Aktivitet for alle er en fadderordning som ble opprettet av kultur- og fritidsenheten og tjenestekontoret 

for helse og omsorg. Hovedmålgruppen er mennesker med lettere psykiske lidelser (angst, 

depresjoner), ufrivillig ensomme etc. Vi ser at den samme ordningen kan gjelde for alle, både barn og 

voksne. Hensikten er å integrere flest mulig i kommunens ordinære lag og foreninger og fem av 

organisasjonene har nå undertegnet en partnerskapsavtale. Brukere av ordningen får tildelt en fadder 

i den foreningen de ønsker å delta i, slik at de kan få fysisk bistand, hjelp til sosial integrering eller 

annen tilrettelegging på en enkel og diskret måte. Tilbudet skal skape trygghet på fritidsarenaen for 

mennesker som har noe høyere terskel for å delta i organiserte aktiviteter.  
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Temaområder 

 

Kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for den kommende perioden er delt inn i fire 

temaområder. I kapittelet under følger en oversikt over temaområdene. For hvert temaområde er det 

utarbeidet en hovedmålsetting, med tilhørende delmålsettinger og tiltak. De fire temaområdene er: 

 Nærmiljø 

 Friluftsliv 

 Idrettsanlegg 

 Fysisk aktivitet 

Vi vil i dette kapittelet gå nærmere inn på utfordringsbildet knyttet til de ulike temaområdene. Og dette 

vil danne grunnlag for valget av målsettinger og tiltak for hvert enkelt område.  

 

Befolkningsutvikling og -sammensetningen kan ses på som den viktigste utfordringen knyttet til 

arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i årene som kommer. Fram mot 2027 vil det bli et stort 

press på anlegg for den organiserte idretten. Med flere eldre i befolkningen vil det også være stort 

behov for arenaer og områder for selvorganisert/egenorganisert fysisk aktivitet. Deres 

bevegelsesmuligheter og behov er i endring, og samtidig er muligheter for svømming og fotturer i 

parker og grøntområder i nærmiljøet fortsatt er viktig. Det vil på bakgrunn av dette være et større 

behov for varierte anlegg tilpasset denne brukergruppen.  

Dette vil samtidig stille krav til kommunen om at de følger med på trendene i samfunnet og tør ta valg i 

anleggsbyggingen og den øvrige tilretteleggingen som ikke alltid blir til fordel for de store organiserte 

aktivitetene. Hvis man ønsker større nedslagsfelt på aktivitetstilbudet er det grunn til å tro at man må 

ta noen tøffe strukturelle valg for å legge til rette for dette mangfoldet. 

 

Anleggsutviklingen i fylket henger etter befolkningsutviklingen og anleggsbehovet er stort og variert. 

Akershus fylkeskommune peker på behovet for at spillemiddelsøknadene framover både speiler 

mangfoldet i befolkningen og at det bygges flere anlegg for egenorganisert aktivitet. I et fylke med 

stort utbyggingspress vil også konflikter om arealdisponering kunne oppstå oftere. Særlig vil 

grøntområder i byer og tettsteder, nærturområder og kystsonen kunne være under økende press som 

følge av befolkningsøkningen. 

 

Både idretten og det offentlige er interessert i å få flere aktiv, og kan på denne måten bidra til å løse 

samfunnsutfordringer knyttet til fysisk inaktivitet. For den frivillige, medlemsbaserte idretten kan dette 

by på utfordringer. For det første må den ta et valg om å konkurrere med private treningssentre om de 

aktive ungdommer og voksne, og for det andre er det forventninger fra det offentlige om å aktivisere 

nye grupper som ikke nødvendigvis er motivert for å drive fysisk aktivitet. Dette stiller krav til 

kompetanse og kapasitet som kanskje ikke alltid finnes i den frivillige idretten. Det offentlige må derfor 

være bevisst de muligheter og begrensinger som ligger i samarbeid med frivillige lag og foreninger. 
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Det kan ikke fra det offentliges side alltid forventes eller kreves at lokale idrettslag skal ta på seg et 

samfunnsansvar ut over sine primæroppgaver, noe som også blir omtalt i ‘den norske idrettsmodellen’. 

Men en viktig rolle for kommunen er å forsøke å utnytte det potensialet som er i det frivillige på best 

mulig måte, slik at innbyggerne får et best mulig aktivitetstilbud. Samtidig må kommunen ta de grep 

som er mulig å gjennomføre for å få til økt aktivisering på de kommunale anleggene.  

 

I planperioden vil tilrettelegging for idrett og friluftsliv kunne påvirkes av klimaendringer og mildere 

klima, blant annet i form av større slitasje som følge av økt nedbør, mindre snø og høyere snøgrense. 

Dette vil igjen kunne påvirke sesong, tilgjengelighet og aktivitetsvalg. Dette kan derfor, sammen med 

nye trender for fysisk aktivitet, føre til at tradisjonelle aktiviteter kan bli faset ut, og helt nye kan komme 

til. Men dette kan også gi muligheter til å planlegge anlegg der f.eks overvannshåndteringen er en 

integrert del av selve anlegget. 

 

Nærmiljø 

Hovedmålsetning for nærmiljø 

Alle skal ha muligheten til å være aktiv i sitt nærmiljø 

I forbindelse med ‘Veileder for nærmiljøanlegg’ fremgår det at kommunens satsning vil være å utvikle 

gode nærmiljøanlegg ved skolene. Plassering av nye skoler og nærmiljøanlegg i forhold til 

eksisterende og kommende boligområder er et viktig område å jobbe med, og ved store skolekretser 

kan det bli langt til nærmeste nærmiljøanlegg. Noen skoler trenger også å krysse veier eller skyss til 

nærmeste anlegg eller aktivitetsområde (leke- og rekreasjonsareal). Fokuset på fortetting i nord har 

ført til færre grøntarealer i dette området, noe som har gjort at enkelte har fått lengre avstand til 

nærmeste rekreasjonsområde. I den videre arealplanleggingen er det derfor viktig at det vurderes hvor 

langt det er til nærmeste nærturterreng eller rekreasjonsareal og nærmiljøanlegg i den enkelte 

utbyggingssak. På denne måten vet man hva man vil gi avkall på eller må tilrettelegge for hvis man 

skal opprettholde eller bedre dagens muligheter for å være fysisk aktiv i takt med utbygging og 

folkevekst.  

Enkelte av de tidligere anleggene som har blitt etablert ved skolene kan sies å ha vært anlegg som har 

favorisert enkelte grupper gjennom at den sterkestes rett hersker. Et eksempel på dette er 

fotballbinger der det som regel er forholdsvis få som kan være i aktivitet samtidig. Man finner også en 

rekke anlegg som ikke brukes deler av dagen, eller deler av året. Dette er noe som må tas stilling til 

når nye anlegg skal etableres. Det vil også være naturlig at nærmiljøveilederen revideres i 

planperioden, slik at man ser på om retningslinjene her bidrar til en best mulig anleggsutbygging, og 

for å sikre at alle kommunale flater og aktivitetsområder er tatt med.  

Delmålsetninger nærmiljø 

Rælingen kommune skal tilrettelegge for uorganisert aktivitet og lavterskeltilbud 

Grønnstruktur, tilgang til friluftsliv og lekeområder skal være ivaretatt i kommunens arealplanlegging 
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Idrettsanlegg 

Hovedmålsetning idrettsanlegg 

Anleggsutviklingen i kommunen skal være helhetlig og sikre at flest mulig kan være aktiv 

 

Befolkningsveksten og kommunens utvikling fører til at det må jobbes godt med behov, normtall og 

ønsket dekning kontinuerlig. Dette krever en samkjøring mellom arealplanleggingen og den forventede 

veksten. Nye bygg har blitt etablert med for lite elastisitet, og har ikke tatt høyde for den faktiske 

utviklingen. Dette understreker også viktigheten av en revidering av planverkene hvert fjerde år, slik at 

prioriteringene blir gjort på bakgrunn av reelt grunnlag. Slik kommunens utvikling har vært de siste 

årene, kan behov endres relativt fort og nye behov kan dukke opp. Samtidig er det stor utvikling i 

regionen, noe som stiller krav til at den regionale planleggingen og kommunikasjonen mellom 

kommunene blir bedre.  

 

Enkelte idrettslag har opplevd sterk vekst de senere år og anleggssituasjonen er allerede anstrengt og 

det utelukkes ikke at det snart må opprettes ventelister for å ta inn nye medlemmer. Parallelt med 

dette er det idrettslag som opplever synkende medlemstall, noe som understreker viktigheten av 

dialog mellom lag og foreninger og kommunen. Det vil i denne sammenheng være hensiktsmessig at 

lag og foreninger inviteres til å bidra med dugnadsinnsats ved etablering/investering av nye tiltak. 

Takten på byggingen av nye anlegg legger også press på kommunen for å drifte og vedlikeholde 

disse, samtidig som eksisterende anlegg krever opprusting og vedlikehold.  

 

Anlegg for tradisjonelle idretter som fotball, håndball og ski gjør at ‘nye’ og alternative aktiviteter har få 

arenaer å utøve aktivitet, og de tradisjonelle idrettene opptar også det aller meste av tida i 

idrettshallene. Å gi et bedre tilbud til andre enn de tradisjonelle idrettene er krevende og innebærer en 

villighet til å satse på de mindre etablerte aktivitetene. Samtidig er det viktig å ta vare på de største 

klubbene i kommunene, der tilbudet er godt og helhetlig.  

 

Det er stor aktivitet rundt utviklingen av idrettshalltilbudet i Rælingen. Dette gjelder spesielt ny 

idrettshall i Marikollen, hall i forbindelse med utvidelsen av Smestad skole og den planlagte 

rehabiliteringen av Sandbekkhallen. I utviklingen av kommunens idrettshaller må det tas hensyn til 

nedetid for brukerne. Rehabilitering av Sandbekkhallen fordrer at enten ny hall er ferdigstilt i 

Marikollen eller at midlertidig hall etableres for å sikre brukernes interesser. Dette vil gi føringer for 

rehabiliteringen av Sandbekken, selv om dette pr i dag er satt til 2019.  

I og med at det er planlagt utvidelse av hallkapasiteten i Marikollen og på Smestad skole, vil det bli 

svært viktig med ny utredning i forbindelse med planlagt rehabilitering av Sandbekkhallen og øvrig 

utviklingen av kommunens skoler. Dersom ny dobbelthall i Marikollen etableres i tillegg til 

Marikollhallen, vil kommunen ha fire hallflater. Dette medfører en dobling fra dagens kapasitet. Dette 

vil på bakgrunn av statistikk og kartlegging av bruk gi Rælingen en overkapasitet. På Smestad har det 

vært mye utbygging de siste årene, og det kommer til å bo enda flere fra Smestad til Nordby i årene 
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som kommer. En ny hall på Smestad vil derfor kunne være et kjærkommet tilskudd for menneskene i 

nærmiljøet, samtidig som løsningen pr i dag virker kostnadseffektiv å gjennomføre.  

I takt med nevnte utvikling blir også viktig å vurdere forvaltningskostnadene/levesykluskostnadene ved 

kommunens haller, slik at man sikrer god drift og vedlikehold av disse.   

Samtidig blir det viktig at kommunen ser på sine rutiner for tildeling av halltider, slik at man jobber for å 

fylle disse hallene med en aktivitet som sikrer at flest mulig kan være aktiv, uansett kjønn, alder, 

bakgrunn og fysiske forutsetninger. 

 

Flere idretter har et mer regionalt anleggsfokus, hvor man ikke ser på anleggene i en kommunal 

avgrensning, men har aktiviteter i flere forskjellige haller i regionen. En slik tilnærming er i tråd med 

Akershus Fylkeskommune om å tenke mer regional samarbeid om anlegg, fremfor at hver enkelt 

kommune skal bygge opp kapasitet uavhengig av hverandre. 

 

Dagens svømmehallkapasitet er ikke grundig utredet, men brukerne ved Marikollen bad, spesielt 

skolene, fremstiller dagens kapasitet til fullutnyttet. Med den kraftige elevveksten som er ventet på 

Fjerdingby skole, Smestad skole, Nordby skole og Marikollen ungdomsskole er det grunn til å anta at 

det blir behov for å utvide svømmehallkapasiteten i kommunen. På bakgrunn av dette er det viktig at 

det iverksettes tiltak rundt videre behovsanalyse og evt. løsninger for kapasitetsøkning.  

 

I Marikollen idrettspark startet arbeidet med videreutvikling allerede i forkant av forrige 

kommunedelplan. Siden den gang har reguleringsplanen for Marikollen idrettspark blitt vedtatt og 

stadfestet i Klima- og miljødepartementet. Rælingen kommune og Rælingen skiklubb har også inngått 

en avtale om bruk av arealene i området, og fra denne har rollefordelingen i videreutviklingen av 

anlegget tatt form. Rælingen skiklubb jobber for å få realisert anlegget i henhold til forprosjektet, og vil 

starte med de delene av alpin- og hoppanlegget som anses som de viktigste å få realisert. Samtidig vil 

kommunen jobbe for en bedre tilrettelegging for langrenn og rulleski, samt utfart fra Marikollen og inn i 

Østmarka, parkeringsplasser og vannkilde for snøproduksjon. I tillegg jobbes det for flomvern og 

overvannshåndtering i området. Det jobbes også kontinuerlig med sambruk av arealene i Marikollene, 

slik at disse utnyttes på best mulig måte ut fra de ulike aktivitetenes ønsker og krav og i tråd med den 

øvrige sentrumsutviklingen. 

Her legges det ned et stort arbeid fra både Rælingen skiklubb og Rælingen kommune med flere for å 

få til en idrettspark for uorganiserte som også svarer til den organiserte idrettens krav. Utviklingen vil 

kreve prosjektoppfølging fra både skiklubben og kommunen i årene som kommer, og selv om 

hovedlinjene for hvilke prosjekter som skal realiseres til hvilken tid er lagt, vil det bli jobbet med 

fremdrift gjennom blant annet veiledning og styringsgruppemøter gjennom hele utviklingsperioden som 

er satt til minst 5 år.  
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Delmålsetninger idrettsanlegg 

Marikollen idretts- og kulturpark skal utvikles med flere aktivitetsmuligheter og i samspill med 

sentrumsutviklingen 

Sikre en helhetlig utvikling av kommunens idrettshaller, gymsaler og svømmehaller slik at flest mulig 

kan være aktiv 

Utvikle tydeligere rutiner for drift og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg, og sikre en god 

oppfølging av disse 

Utviklingen av kommunale idrettsanlegg skal være kunnskapsbasert og gjøres etter gode 

behovsvurderinger 
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Friluftsliv 

Hovedmålsetting for friluftsliv 

Kommunens innbyggere skal ha god tilgang til både Østmarka og Øyeren 

Tilgang til både Østmarka og Øyeren er begrenset på bakgrunn av antallet utfartsparkeringer og 

begrensede ferdselsmuligheter med sykkel. Det er også svært få steder der det er muligheter å sette 

ut båter i kommunen. Det finnes noen private brygger, men de bryggene som er åpen for 

allmennheten er dårlig informert om. Det finnes også få ferdselsmuligheter langs Nitelva og Øyeren.  

Rælingen har et løypenett som fungerer godt på vinteren når det er stabilt kaldt vær og tilstrekkelig 

med snø. Terrenget er kupert, og mange av løypene har begrenset bredde og oppbygging, noe som 

påvirker skiløypene. Sommerløypene er ikke sammenhengende i like stor grad som på vinteren, og 

skiltingen er svært varierende både i utforming og plassering.  

Skilting og merking i kommunen er lite helhetlig, og selv om Skiforeningen har merket mange av sine 

løyper og DNT har noen gjennomgående traséer som er merket, har kommunen tatt lite av den 

koordinerende rollen på dette. Det har blitt avsatt midler til et skiltprosjekt i kommunen, og det har blitt 

opprettet kontakt med de ovennevnte foreningene og lokale ressurspersoner for på sikt å få til en mer 

helhetlig skilting og merking. 

 

Det er få muligheter til å bevege seg i kulturlandskapet gjennom kommunen. Kongeveien er delvis 

opparbeidet enkelte steder, men helheten mangler. På bakgrunn av dette og at det generelt finnes 

generelt få ferdselsårer gjennom bygda mellom Østmarka og Øyeren/Nitelva, må det ses på 

muligheten for en videreutvikling av Kongevegen og potensialet for ferdsel langs Nitelva/Øyeren. 

Sambruk av friluftsområdene fører til at mennesker med ulike brukerinteresser kommer sammen. 

Dette gjelder både i skiløyper i Marka og på kommunens badeplasser. Mange brukere av kommunens 

friluftslivsanlegg har også ført til at det har blitt brukt mye ressurser til søppelplukking og vedlikehold 

av disse. Sporløs ferdsel er derfor et tema som blir viktig å ha med seg i videre tilrettelegging. 

Fiskeutvalget i Rælingen jeger- og fiskeforening setter ut mellom 1300 og 1500 fisk i året i til sammen 

11 vann. Fiskeutvalget har et flott samarbeid med grunneierne, og disse gjør gode tilretteleggingstiltak 

for å gjøre det mulig for innbyggerne å fiske. For å informere bedre og ta større del i det positive som 

skjer på området, må kommunen fremover engasjere seg mere og opprette dialog med fiskeutvalget, 

gjerne med faste møtepunkter. I tillegg skal Akershus fylkeskommune strukturere fiskekultiveringen 

tydeligere i årene som kommer, og da kan det være hensiktsmessig at kommunen jobber mer med 

koordineringen av denne kultiveringen. 
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Delmålsetninger friluftsliv 

Tilgjengeligheten til Østmarka og Øyeren bedres gjennom god adkomst, sammenhengende turveier 

og utfartsparkeringer 

Rekreasjonsområder blir utviklet og hverdagslandskapet tilrettelegges for fysisk aktivitet 

Øke tilgangen av fisk egnet for sportsfiske 

Adgang til fiske for alle 
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Fysisk aktivitet 

Hovedmålsetting for fysisk aktivitet 

Aktivitetsmulighetene i kommune utvikles, slik at de gir mulighet for at flere kan være aktiv 

 

Det er forholdsvis mange tradisjonelle idretter som utøves i Rælingen, og det er vanskelig å si om 

medlemsmassen i idrettslagene gjenspeiler befolkningen for øvrig. En begrenset bredde i tilbudet kan 

også påvirke folkehelsen, da de som er inaktive ikke finner tilbud som svarer til deres ønsker. 

Økonomi har tradisjonelt vært en ekskluderingsmekanisme som har hindret en del mennesker i å være 

aktiv, noe som kan underbygge behovet for åpne anlegg for fysisk aktivitet.  

Folkehelseoversikten for Rælingen viser frafallet fra idrett blant jenter har vært høyt i Rælingen, og 

fotballen og håndballen har jobbet aktivt med dette. En del foreninger har prøvd å følge opp 

ungdommer som ønsker å slutte, men dette er en utfordring som ofte er vanskelig å håndtere for de 

frivillige.  

Det samme gjelder aktiviseringen av den delen av befolkning der det kan sies at behovet er størst. Her 

er det enkelte gode tiltak, men disse er per i dag ikke helhetlige. Det er også i denne sammenheng en 

vei å gå for å skape flere lavterskeltilbud og få mer fokus på forebygging og holdningsendring i forhold 

til fysisk aktivitet.  

 

Delmålsetninger fysisk aktivitet 

Det jobbes for å skape aktivitet blant innbyggerne i kommunen, uansett bakgrunn, fysisk form og alder 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


