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Hovedmålsetting for nærmiljø 

Alle skal ha muligheten til å være aktiv i sitt nærmiljø 

1.1 Rælingen kommune skal legge til rette for uorganisert aktivitet og lavterskeltilbud 

 Navn på tiltak Beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

1.1.1 Drift i nærmiljø Tydeliggjøre driftsansvar av 
aktivitetsflater og grøntstruktur i 
utbyggingsområder i tidlig fase. 

Utbyggingsservice  2017 

1.1.2 Nærmiljøveileder Fortsette implementeringen av 
nærmiljøveilederen og vurdere 
behovet for revidering av denne. 

Kultur- og 
fritidsenheten 

 2017 

1.1.3 Opprusting av 
nærmiljøanlegg 

Ruste opp og vedlikeholde 
eksisterende anlegg. 

Eiendomsenheten  Løpende 

1.1.4 Nærmiljøanlegg 
Smestad 

Nærmiljøanlegget ved Smestad 
skole utvikles i forbindelse med 
utvidelsen av skolen. 

Rådmannskontoret  2017 - 2019 

1.1.5 Nærmiljøanlegg 
Marikollen 

Det skal etableres 
nærmiljøanlegg i forbindelse 
med utviklingen av Fjerdingby 
sentrum. 

Rådmannskontoret  2017 - 2019 

1.1.6 Isflater Eksisterende aktivitetsflate på 
Hektneråsen videreutvikles slik 
at den kan benyttes til 
helårsbruk, samtidig som 
plasseringen av ytterligere en 
isflate utredes. 

Kommunalteknikk  2017 - 2019 

1.1.7 Nærmiljøanlegg Nordby Muligheten for nye 
nærmiljøanlegg på Nordby 
utredes. 

Kultur- og 
fritidsenheten 

 2017 - 2019 
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1.2 Grønnstruktur, tilgang til friluftsliv og lekeområder skal være ivaretatt i kommunens arealplanlegging 

 Navn på tiltak Beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

1.2.1 Arealplanlegging Hensynet til grønnstruktur, 
friluftsliv og leke- og 
rekreasjonsområder skal 
innarbeides og vektlegges på en 
god måte i relevante 
arealbeslutninger. 

Utbyggingsservice  2017 

1.2.2 Tilgjengelighet I alle arealplansaker hvor 
arealene ligger i tilknytning til 
Marka eller Øyeren, skal man 
vurdere tilgjengelighet og 
forsøke å få til stier og veier med 
tilknytning til eksisterende 
nettverk. 

Utbyggingsservice  2017 

1.2.3 Grøntarealer Det utarbeides en oversikt over 
kommunale grøntarealer, og 
hvilke grøntarealer som skal 
prioriteres videreutviklet. 

Kommunalteknikk  2018 

1.2.4 Kartlagte og verdsatte 
friluftsområder 

Innarbeide kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder i 
kommunens vurdering av 
friluftslivshensyn i beslutninger i 
arealplanlegging. 

Utbyggingsservice  2017 
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Hovedmålsetting for idrettsanlegg 

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

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

 Navn på tiltak Beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

2.1.1 Marikollen skipark Veilede skiklubben i utviklingen 
av traséer, heiser, 
snøproduksjonsanlegg m.m. i 
Marikollen skipark, samt sikre 
ønsket utvikling av anlegget 
gjennom deltakelse i 
styringsgruppe for arbeidet med 
anlegget. 

Kultur- og 
fritidsenheten og 
kommunalteknikk 

 Løpende 

2.1.2 Langrennsstadion Utvikle langrennsstadion og 
skibru i Marikollen i henhold til 
forprosjekt. 

Kommunalteknikk  2017 

2.1.3 Langrennsanlegg med 
rulleskitrasé 

Utvikle langrennsløyper i 
Marikollen i henhold til 
forprosjekt.  

Kommunalteknikk  2018 - 2019 

2.1.4 Brudalsvegen Utrede muligheten for 
oppgradering av Brudalsvegen, 
med omkringliggende områder, 
slik at den kan benyttes som 
friluftsområde med 
helårsferdsel. 

Kommunalteknikk  2018 

2.1.5 Fjerdingbydammen Jobbe for utviklingen av 
damanlegg i Fjerdingbydammen 
som vannkilde for 
snøproduksjon i Marikollen, 
flomvern for Fjerdingby og 

Kommunalteknikk  2019 



Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2028 - Tiltaksdel 

5 

 

rekreasjonsområde for 
innbyggerne i nærområdet. 

2.1.6 Alternative aktiviteter Muligheten for alternative 
sommeraktiviteter i Marikollen i 
samarbeid med lag og 
foreninger utredes. 

Kultur- og 
fritidsenheten 

 2018 

2.1.7 Sambruk av arealer i 
Marikollen 

Samtlige arealer i Marikollen 
skal utnyttes på best mulig 
måte, og det utredes derfor 
muligheten for å benytte f.eks 
parkeringsarealer til aktivitet i 
perioder der det er kapasitet. 

Kommunalteknikk  2017 
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2.2 Sikre en helhetlig utvikling av kommunens idrettshaller, gymsaler og svømmehaller slik at flest mulig kan være aktiv 

 Navn på tiltak Beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

2.2.1 Utvidelse av 
hallkapasitet 

Det skal utvikles dobbelthall i 
Marikollen som forbedrer 
kommunens hallkapasitet og er 
tilfredsstillende for spill i 
eliteserien for håndball. 

Rådmannskontoret  2017 - 2019 

2.2.2 Rehabilitering 
Sandbekkhallen og 
Sandbekken 
svømmehall 

Sandbekkhallen og 
svømmehallen skal rehabiliteres 
slik at de tilfredsstiller dagens 
krav. 

Rådmannskontoret  2019 

2.2.3 Gymsal Smestad skole Utvide eller bygge ny gymsal på 
Smestad skole med en flate på 
minimum 16 x 24 m. 

Rådmannskontoret  2017 

2.2.4 Bassengkapasitet Behovet for nytt basseng 
utredes med utgangspunkt i 
dagens kapasitet og forventet 
utvikling. 

Kultur- og 
fritidsenheten og 
rådmannskontoret 

 2017 - 2018 
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2.3 Utvikle tydeligere rutiner for drift og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg, og sikre en god oppfølging av disse 

 Navn på tiltak Kort beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

2.3.1 Levesykluskostnader I forbindelse med prosjekteringen av nye 
spillemiddelprosjekter skal plan for drift synliggjøre 
levesykluskostnader ved nye anlegg. Disse 
kostnadene skal danne grunnlaget for de årlige 
bevilgningene til drift.  

Eiendomsenheten 
og 
kommunalteknikk 

 Løpende 

2.3.2 Drifts- og 
vedlikeholdsavtaler og 
invitasjon til 
dugnadsinnsats 

Drifts- og vedlikeholdsavtaler med lag og foreninger 
med tydelig ansvarsfordeling og bruksavklaring skal 
revideres minimum hvert fjerde år, samtidig som det 
skal inviteres til at lag og foreninger skal bidra med 
dugnadsinnsats ved etablering/investering av nye 
tiltak. 

Kultur- og 
fritidsenheten og 
kommunalteknikk 

 Løpende 

2.3.3 Tilstandsplan for 
eksisterende anlegg på 
kommunal eiendom 

Det utarbeides en tilstandsplan for eksisterende 
anlegg på kommunal eiendom. Kostnader ved 
eventuell rehabilitering og vedlikehold skal danne 
grunnlaget for de årlige bevilgningene til drift. 

Eiendomsenheten 
og 
kommunalteknikk 

 2017 - 2018 
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2.4 Utviklingen av kommunale idrettsanlegg skal være kunnskapsbasert og gjøres etter gode behovsvurderinger 

 Navn på tiltak Kort beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

2.4.1 Kunstgressbane Nordby Grendehus/klubbhus planlegges med utgangspunkt i 

at det skal bygges og driftes av YRUIL/YRV.  

Kunstgressbane prosjekteres og området reguleres 

av Rælingen kommune, med utgangspunkt i at 

kommunen skal bygge og eie banen. Behovsgrunnlag 

og bruk av anlegget må avklares med alle 

fotballklubbene i kommunen før byggestart og det 

inngås driftsavtale med YRUIL. 

Kommunalteknikk  2017 - 2018 

2.4.3 Marikollen kunstgress Kunstgresset i Marikollen som ble lagt i 2008 byttes. Kommunalteknikk  2018 

2.4.4 Sandbekken kunstgress Kunstgresset på Sandbekken som ble lagt i 2008 
byttes. 

Kommunalteknikk  2018 

2.4.5 Marikollen kunstgress Lysanlegget på Marikollen rehabiliteres. Kommunalteknikk  2017 

2.4.6 Marikollen kunstgress Muligheten for helårsbruk av samtlige 
kunstgressbaner i Marikollen ved hjelp av 
oppvarming utredes, jamfør arbeidet med 
nærvarmeanlegget for Fjerdingby. 

Kommunalteknikk 
og 
rådmannskontoret 

 2017 

2.4.7 Sandbekken kunstgress Muligheten for helårsbruk av både 11’er og 7’er-
bane på Sandbekken ved hjelp av oppvarming 
utredes. 

Kommunalteknikk  2018 

2.4.8 Nye aktivitetsområder/ 

aktiviteter 

Det avholdes møter med mindre grupper og 

uorganiserte for å kartlegge behovet for anlegg til 

alternative idretter. 

Kultur- og 

fritidsenheten og 

kommunalteknikk 

 Løpende 
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 Hovedmålsetting for friluftsliv 
Kommunens innbyggere skal ha god tilgang til både Østmarka og Øyeren 

 

3.1 Tilgjengeligheten til Marka og Øyeren bedres gjennom god adkomst, sammenhengende turveier og utfartsparkeringer 

 Navn på tiltak Kort beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

3.1.1 Ferdsel langs Nitelva Det skal utarbeides en helhetlig strategi for turvei 
langs Nitelva. Strategien må ta stilling til plassering, 
standard og hensynet til natur.  

Kommunalteknikk  2018 

3.1.2 Skilting og merking Hovedferdselsårer i Marka skiltes og merkes i 
samarbeid med Skiforeningen og DNT. 

Kommunalteknikk  2017 - 2018 

3.1.3 Utfartsparkeringer Eksisterende utfartsparkeringer skiltes og informeres 
bedre om, og mulighetene for nye parkeringer 
utredes. 

Kommunalteknikk  2018 

3.1.4 Kongevegen Kongevegen utvikles i tråd med føringer i 
kulturminneplanen. 

Kultur- og 
fritidsenheten 

 2018 

3.1.5 Landbruksvei 
Ramstadsjøen – 
Hektnervegen 

Utrede muligheten for en oppgradering av veien 
mellom Ramstadsjøen og Hektnervegen slik at den 
kan benyttes til helårsferdsel. 

Kommunalteknikk  2019-2020 

3.1.6 Vedlikeholdsarbeid Koordinere arbeidet med vedlikehold av traséer i 
samarbeid med RØX, Skiforeningen og DNT. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.1.7 Marikollen – 
Åmotdammen – 
Blystadlia  

Utrede muligheten for å oppgradere traseen fra 
Marikollen (Brudalsvegen) til Åmotdammen og 
videre til Blystadlia til turveistandard i henhold til 
vedtak. 

Kommunalteknikk  2018 

3.1.8 Ramstadsjøen – 
Setertjern  

Utrede muligheten for å oppgradere traseen fra 
Ramstadsjøen til Setertjern, fortrinnsvis med 
turveistandard. 

Kommunalteknikk  2019-2020 
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3.1.10 Myrdammen rundt Utrede muligheten for en tursti/turvei rundt 
Myrdammen. 

Kommunalteknikk  2019-2020 

3.1.11 Fellemyra – Setertjern Utrede muligheten for en sykkeltrasé fra Fellemyra 
til Setertjern. 

Kommunalteknikk  2019-2020 

3.1.12 Dammensvika Utrede muligheten for en turvei/tursti i 
Dammensvika og forbi Rudsberget som kan knytte 
seg til fortau/gang- og sykkelsti videre. 

Kommunalteknikk  2019-2020 

3.1.13 Nordby Bruk Utrede muligheten for en tursti/turvei fra Nordby 
og rundt odden i forbindelse med utbygging på 
Nordby. 

Kommunalteknikk  2019-2020 

3.1.14 Hansefellåsen Utrede muligheten for en turvei fra Hansefellåsen til 
Marikollen i forbindelse med utbyggingen i 
Hansefellåsen.  

Utbyggingsservice  2018 

3.1.15 Brygger Jobbe med å utvikle tilgangen til Nitelva og Øyeren, 
med hovedfokus på bryggene på Hammeren og i 
området ved Årnestangen. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.1.16 Utredninger Det skal lages en skriftlig mal for utredninger for 
friluftslivstiltak som skal legges frem til politisk 
behandling, der det tas stilling til behov og formål, 
standard, naturverdier og andre hensyn. 

Kommunalteknikk  2017 
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3.2 Rekreasjonsområder blir videreutviklet og hverdagslandskapet tilrettelegges for fysisk aktivitet 

 Navn på tiltak Kort beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

3.2.1 Statlig sikra 
friluftsområder 

Tiltak i forvaltningsplanene utarbeides årlig i 
samarbeid med friluftsrådet og velforeninger i det 
aktuelle området 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.2.2 Speiderhytta Utstyrslager og toalett ved Huldrekolonien 
rehabiliteres slik at standarden på disse blir 
tilfredsstillende for brukerne. 

Kommunalteknikk  2017 

3.2.3 Sykkelparkering Det etableres sykkelparkering på alle kommunens 
badeplasser og større idrettsanlegg. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.2.4 Offentlige bålplasser Det etableres flere offentlig godkjente bålplasser i 
forbindelse med kommunens friluftsområder. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.2.5 Løypemaskin Gjennom dialog med frivillige ses det på 
muligheten for å investere i en ny løypemaskin. 

Kommunalteknikk  2017 

3.2.6 Dammer Det tas stilling til det videre liv for kommunens 
oppdemte vann og tjern. 

Kommunalteknikk  2018 

3.2.7 Nordre Øyeren Fortsette deltakelsen i ‘Mulighetenes arena - 
videreutvikling av Fetsund Lenser og Nordre 
Øyeren naturinformasjonssenter’ i samarbeid 
Akershus Fylkeskommune og andre kommuner i 
området.  

Kultur- og 
fritidsenheten og 
kommunalteknikk 

 Løpende 
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3.3 Øke tilgangen av fisk egnet for sportsfiske  

 Navn på tiltak Kort beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

3.3.1 Gytebekker Gytebekker for innlandsørret restaureres og skjøtes. Kommunalteknikk  Løpende 

3.3.2 Fiskeutsett Det settes ut innlandsørret der forhold og 
naturverdier ligger til rette for det. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.3.3 Vannprøver og kalking Det tas vannprøver under vårsesongen som danner 
grunnlag kalking av fiskevann. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.3.4 Tynningsfiske Det gjennomføres tynningsfiske av abbor, mort og 
ørekyte etter dialog mellom RJFF, OFA og RK. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.3.5 Artsmangfold Det fokuseres på variasjon i fiskeslag som 
utgangspunkt for et opplevelsesrikt og interessant 
fiske. 

Kommunalteknikk  Løpende 
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3.4 Adgang til fiske for alle 

 Navn på tiltak Kort beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

3.4.1 Fisketilgang Løse inn fiskekort i kultiverte vann i Marka. Kommunalteknikk  Løpende 

3.4.2 Tilrettelegging Tilrettelegge for fiske, så langt det er mulig, på en 
enkel og naturvennlig måte. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.4.3 Sporløs ferdsel Gjennomføre informasjonsarbeid rundt ‘skikk og 
bruk’, sporløs ferdsel og god bruk av naturen. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.4.4 Fiskemuligheter Gjennomføre informasjonsarbeid rundt 
kommunens fiskemuligheter og avholde årlige 
møter mellom RJFF, grunneierlaget og RK. 

Kommunalteknikk  Løpende 

3.4.5 Skoler Informere om aktiviteter og tilby turer til skolene. Kommunalteknikk  Løpende 

3.4.6 Fisketrykk Påse at fisketrykket ikke blir større en det natur og 
fiskebestander kan tåle, og drive oppsyn for å påse 
at dette følges.  

Kommunalteknikk  Løpende 

3.4.7 Forskningsprosjekt Følge med merket fisk i Ramstadsjøen for å 
kartlegge tilstanden for fisk i vannet. 

Kommunalteknikk  2017 
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Hovedmålsettinger for fysisk aktivitet 
Aktivitetsmulighetene i kommunen utvikles slik at de gir muligheter for at flere kan være aktiv 

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

 Navn på tiltak Kort beskrivelse Ansvarlig enhet Kostnad Når 

4.1.1 Drop-in Muligheten for ‘drop-ins’ i noen av kommunens 
haller og gymsaler utredes. 

Kultur- og 
fritidsenheten 

 2017 

4.1.2 Treningssenter Muligheten for et treningssenter/-rom i Rælingen 
utredes. 

Kultur- og 
fritidsenheten og 
rådmannskontoret 

 2017 

4.1.3 Utstyrsbank Det utredes muligheten for 
utstyrsbank/utstyrslåneordning i Rælingen. 

Kultur- og 
fritidsenheten 

 Løpende 

4.1.4 Bruk av kommunale 
anlegg 

Kommunen reviderer sine rutiner for tildeling av 
treningstider på alle kommunale idrettsanlegg og 
haller.  

Kultur- og 
fritidsenheten og 
kommunalteknikk 

 2017  - 2018 

4.1.5 
  

System for oppfølging 
av planen 

Det utarbeides et system for hvordan planen skal 
følges opp, der forholdet til det overordnede 
styringssystemet fremgår, og som tar stilling til nye 
tiltak og drift av disse. 

Kommunalteknikk  2017 
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2017 

ANSVARLIG ENHET Utvikling i året Løpende 

Navn på tiltak ID  Navn på tiltak  ID 

Kommunalteknikk  Isflater 
 Marikollen kunstgress (lysanlegg) 
 Langrennsstadion 
 Tilstandsplan for eksisterende anlegg på 

kommunal eiendom  
 Mal for utredninger 
 Speiderhytta (toalett og lager) 
 Løypemaskin 
 Forskningprosjekt (fisk) 
 System for oppfølging av planen 
 Kunstgressbane Nordby 
 Skilting og merking 
 Sambruk av arealer i Marikollen 

1.1.6 
2.4.5 
2.1.2 
2.3.3 
 
3.1.16 
3.2.2 
3.2.5 
3.4.7 
4.1.5 
2.4.1 
3.1.2 
2.1.7 

 Marikollen skipark 
 Levesykluskostnader 
 Drifts- og vedlikeholdsavtaler og invitasjon til 

dugnadsinnsats 
 Vedlikeholdsarbeid 
 Brygger 
 Statlig sikra friluftsområder 
 Sykkelparkering 
 Offentlige bålplasser 
 Nordre Øyeren 
 Gytebekker 
 Fiskeutsett 
 Vannprøver og kalking 
 Tynningsfiske 
 Artsmangfold 
 Fisketilgang 
 Tilrettelegging 
 Sporløs ferdsel 
 Fiskemuligheter 
 Skoler 
 Fisketrykk 

2.1.1 
2.3.1 
2.3.2 
 
3.1.7 
3.1.15 
3.2.1 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.7 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 
3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 

Kultur- og fritidsenheten  Nærmiljøveileder 
 Drop-in 
 Treningssenter 
 Nærmiljøanlegg Nordby 
 Bassengkapasitet 
 Bruk av kommunale anlegg 

1.1.2 
4.1.1 
4.1.2 
1.1.7 
2.2.5 
4.1.4 

 Marikollen skipark  
 Nye aktivitetsområder/aktiviteter 
 Utstyrsbank 

2.1.1 
2.4.8 
4.1.3 

Rådmannskontoret  Nærmiljøanlegg Smestad 
 Nærmiljøanlegg Marikollen 
 Dobbelthall i Marikollen 
 Utvidelse Smestad skole 
 Bassengkapasitet 

1.1.4 
1.1.5 
2.2.1 
2.2.3 
2.2.5 

   

Eiendomsenheten  Tilstandsplan for eksisterende anlegg på 
kommunal eiendom 

2.3.3  Opprusting av nærmiljøanlegg 
 Levesykluskostnader 

1.1.3 
2.3.1 

Utbyggingsservice  Drift i nærmiljø 
 Arealplanlegging 
 Tilgjengelighet 
 Kartlagte og verdsatte friluftsområder 

1.1.1 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.4 
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2018 

 

 

ANSVARLIG ENHET Utvikling i året Løpende 

Navn på tiltak ID  Navn på tiltak  ID 

Kommunalteknikk  Isflater 
 Tilstandsplan for eksisterende anlegg på 

kommunal eiendom  
 Langrennsanlegg 
 Brudalsvegen 
 Marikollen – Åmotdammen – Blystadlia 
 Sandbekken kunstgress 
 Marikollen kunstgress 
 Sandbekken kunstgress 
 Kunstgressbane Nordby 
 Ferdsel langs Nitelva 
 Skilting og merking 

1.1.6 
2.3.3 
 
2.1.2 
2.1.3 
3.1.8 
2.4.4 
2.4.6 
2.4.7 
2.4.1 
3.1.2 

 Marikollen skipark 
 Levesykluskostnader 
 Drifts- og vedlikeholdsavtaler og invitasjon til 

dugnadsinnsats 
 Vedlikeholdsarbeid 
 Brygger 
 Statlig sikra friluftsområder 
 Sykkelparkering 
 Offentlige bålplasser 
 Nordre Øyeren 
 Gytebekker 
 Fiskeutsett 
 Vannprøver og kalking 
 Tynningsfiske 
 Artsmangfold 
 Fisketilgang 
 Tilrettelegging 
 Sporløs ferdsel 
 Fiskemuligheter 
 Skoler 
 Fisketrykk 

2.1.1 
2.3.1 
2.3.2 
 
3.1.7 
3.1.15 
3.2.1 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.7 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 
3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 

Kultur- og fritidsenheten  Nærmiljøanlegg Nordby 
 Bassengkapasitet 
 Alternative aktiviteter 
 Kongevegen 
 Bruk av kommunale anlegg 

1.1.7 
2.4.2 
2.1.4 
3.1.4 
4.1.4 

 Marikollen skipark  
 Nye aktivitetsområder/aktiviteter 
 Utstyrsbank 

2.1.1 
2.4.8 
4.1.3 

Rådmannskontoret  Nærmiljøanlegg Smestad 
 Nærmiljøanlegg Marikollen 
 Dobbelthall i Marikollen 
 Bassengkapasitet 

1.1.4 
1.1.5 
2.2.1 
2.2.5 

   

Eiendomsenheten  Tilstandsplan for eksisterende anlegg på 
kommunal eiendom 

2.3.3  Opprusting av nærmiljøanlegg 
 Levesykluskostnader 

1.1.3 
2.3.1 

Utbyggingsservice  Hansefellåsen 3.1.14 
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2019 

 

ANSVARLIG ENHET Utvikling i året Løpende 

Navn på tiltak ID  Navn på tiltak  ID 

Kommunalteknikk  Isflater 
 Langrennsanlegg 
 Brudalsvegen 
 Kunstgressbane Nordby 
 Ferdsel langs Nitelva 
 Skilting og merking 
 Landbruksvei Ramstadsjøen – Hektnervegen 
 Ramstadsjøen – Setertjern 
 Myrdammen rundt 
 Fellemyra – Setertjern 
 Dammensvika 
 Nordby bruk 

1.1.6 
2.3.3 
2.1.3 
2.4.1 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.6 
3.1.9 
3.1.10 
3.1.11 
3.1.12 
3.1.13 

 Marikollen skipark 
 Levesykluskostnader 
 Drifts- og vedlikeholdsavtaler og invitasjon til 

dugnadsinnsats 
 Vedlikeholdsarbeid 
 Brygger 
 Statlig sikra friluftsområder 
 Sykkelparkering 
 Offentlige bålplasser 
 Nordre Øyeren 
 Gytebekker 
 Fiskeutsett 
 Vannprøver og kalking 
 Tynningsfiske 
 Artsmangfold 
 Fisketilgang 
 Tilrettelegging 
 Sporløs ferdsel 
 Fiskemuligheter 
 Skoler 
 Fisketrykk 

2.1.1 
2.3.1 
2.3.2 
 
3.1.7 
3.1.15 
3.2.1 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.7 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 
3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 

Kultur- og fritidsenheten  Nærmiljøanlegg Nordby 
 Bassengkapasitet 
 Alternative aktiviteter 
 Kongevegen 

1.1.2 
2.4.2 
2.1.4 
3.1.4 

 Marikollen skipark  
 Nye aktivitetsområder/aktiviteter 
 Utstyrsbank 

2.1.1 
2.4.8 
4.1.3 

Rådmannskontoret  Nærmiljøanlegg Smestad 
 Nærmiljøanlegg Marikollen 
 Dobbelthall i Marikollen 
 Rehabilitering Sandbekkhallen og Sandbekken 

svømmehall 
 Hallkapasitet 

1.1.4 
1.1.5 
2.2.1 
2.2.2 
 
2.2.4 

   

Eiendomsenheten  2.3.3  Opprusting av nærmiljøanlegg 
 Levesykluskostnader 

1.1.3 
2.3.1 

Utbyggingsservice  Hansefellåsen 3.1.14 
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2020 

 

 

 

ANSVARLIG ENHET Utvikling i året Løpende 

Navn på tiltak ID  Navn på tiltak  ID 

Kommunalteknikk  Langrennsanlegg 
 Brudalsvegen 
 Ferdsel langs Nitelva 
 Skilting og merking 
 Landbruksvei Ramstadsjøen – Hektnervegen 
 Ramstadsjøen – Setertjern 
 Myrdammen rundt 
 Fellemyra – Setertjern 
 Dammensvika 
 Nordby bruk 

2.3.3 
2.1.3 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.6 
3.1.9 
3.1.10 
3.1.11 
3.1.12 
3.1.13 

 Marikollen skipark 
 Levesykluskostnader 
 Drifts- og vedlikeholdsavtaler og invitasjon til 

dugnadsinnsats 
 Vedlikeholdsarbeid 
 Brygger 
 Statlig sikra friluftsområder 
 Sykkelparkering 
 Offentlige bålplasser 
 Nordre Øyeren 
 Gytebekker 
 Fiskeutsett 
 Vannprøver og kalking 
 Tynningsfiske 
 Artsmangfold 
 Fisketilgang 
 Tilrettelegging 
 Sporløs ferdsel 
 Fiskemuligheter 
 Skoler 
 Fisketrykk 

2.1.1 
2.3.1 
2.3.2 
 
3.1.7 
3.1.15 
3.2.1 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.7 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 
3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 

Kultur- og fritidsenheten  Alternative aktiviteter 
 Kongevegen 

2.1.4 
3.1.4 

 Marikollen skipark  
 Nye aktivitetsområder/aktiviteter 
 Utstyrsbank 

2.1.1 
2.4.8 
4.1.3 

Rådmannskontoret  Nærmiljøanlegg Marikollen 
 Rehabilitering Sandbekkhallen og Sandbekken 

svømmehall 

1.1.5 
2.2.2 
 

   

Eiendomsenheten    Opprusting av nærmiljøanlegg 
 Levesykluskostnader 

1.1.3 
2.3.1 

Utbyggingsservice   
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Handlingsprogram 2017 – 2020 

Foreløpig oversikt over hvilke tiltak i kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2020 det skal søkes om spillemidler 

til.  

Dette handlingsprogrammet revideres årlig, og tar utgangspunkt i tiltakene som fremgår av kommunedelplanens tiltaksdel, og det er 

tiltaksdelen som viser den totale oversikten over kommende prosjekter. Årlig prioritering av spillemiddelsøknader gjøres i egen 

politisk sak og det poengteres at de nødvendige utredninger må gjøres på enkelte av prosjektene før evt. gjennomføring besluttes. 

Utredningene vil kunne føre til at tiltakene gjennomføres eller at de viser seg ikke gjennomførbar. Disse utredningene vil også si 

noe om hvilket omfang tiltaket får. Utredningene for friluftslivstiltak vil gjøres etter mal som skal utvikles i 2017. 

Prosjektene forutsetter også økonomisk bevilgning og er ikke satt opp i prioritert rekkefølge på hvert år. Spillemiddelsøknad er ikke 

nødvendigvis satt opp med samme år som utviklingsåret, noe som blant annet har sammenheng med at frist for 

spillemiddelsøknader er 15.januar og at det da i enkelte tilfeller er hensiktsmessig å søke spillemidler etter at tiltaket er igangsatt. 

Dette forutsetter at prosjektet er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggestart/prosjektstart. På grunn av etterslep på 

utbetalingen av spillemidler er det kun et fåtall av prosjektene som får utbetalt spillemidler i søknadsåret, for alle søknader som ikke 

får tilsagn må søknaden gjentas/fornyes året etter helt til tilsagn blir gitt. 

Spillemiddelsøknader for 2017 ble sendt i januar 2017 og oversikten nedenfor viser kun nye søknader, ikke gjentatte søknader. 

2018 

Navn på tiltak Søker ID 

Marikollen skipark – langrennsstadion med skibro (med asfalt 
og lys)  

Rælingen kommune 2.1.2 

Marikollen ungdomsskole/Marikollen idrettspark – 
nærmiljøanlegg (flere nærmiljøanlegg) 

Rælingen kommune 1.1.5 

Fjerdingby ungdomsskole – dobbelthall Rælingen kommune 2.2.1 

Smestad skole – idrettshall Rælingen kommune 2.2.3 

Marikollen skipark – alpinbakke 2 Rælingen skiklubb 2.1.1 

Marikollen skipark – alpinbakke 2 belysning Rælingen skiklubb 2.1.1 

Marikollen skipark – hopp snøproduksjon  Rælingen skiklubb 2.1.1 

Marikollen idrettspark – rehabilitering kunstgress Rælingen kommune 2.4.6 

Sandbekken – rehabilitering kunstgress Rælingen kommune 2.4.4 
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2019 

Navn på tiltak Søker ID 

Nordby – kunstgressbane  Rælingen kommune 2.4.1 

Nordby – klubbhus Ytre Rælingen UIL 2.4.1 

Marikollen skipark – langrennsanlegg (med asfalt og lys) Rælingen kommune 2.1.2 

Brudalsvegen – turvei Rælingen kommune 2.1.3 

Marikollen – Åmotdammen – Blystadlia – turvei Rælingen kommune 3.1.8 

Smestad skole – nærmiljøanlegg  Rælingen kommune  1.1.4 

Marikollen skipark – alpinbakke 3 Rælingen skiklubb 2.1.1 

Marikollen skipark – alpinbakke 3 belysning Rælingen skiklubb 2.1.1 

Marikollen skipark – alpinbakke 3 snøproduksjon  Rælingen skiklubb 2.1.1 

Marikollen skipark – slepeheis  Rælingen skiklubb  

Marikollen skipark – tilførselsledning, pumpehus og 
stamledning 

Rælingen 
kommune/Rælingen 
skiklubb 

2.1.1 

Fellemyra – Setertjern – turvei/sykkelvei Rælingen kommune 3.1.11 

Nordby skole - Nærmiljøanlegg Rælingen kommune 1.1.2 

Sandbekkhallen – rehabilitering (m/svømmehall) Rælingen kommune 2.2.2 
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2020 

Navn på tiltak Søker ID 

Marikollen skipark – alpinbakke 4 Rælingen skiklubb 2.1.1 

Marikollen skipark – alpinbakke 4 belysning Rælingen skiklubb 2.1.1 

Marikollen skipark – alpinbakke 4 snøproduksjon  Rælingen skiklubb 2.1.1 

Ramstadsjøen – Setertjern – turvei Rælingen kommune 3.1.9 

Ferdsel langs Nitelva Rælingen kommune 3.1.1 

Myrdammen rundt – tursti Rælingen kommune 3.1.10 

Kongevegen – turvei Rælingen kommune 3.1.4 

 

 

 

 


