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1. Innledning  
Det har vært et betydelig løft innenfor fagområdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 
Rælingen kommune de siste årene. Spesielt i Fjerdingbyområdet har det skjedd store 
endringer med nytt skianlegg i Marikollen og nye Fjerdingbyhallen. I den kommende 
planperioden fortsetter Rælingen kommune denne trenden, og spesielt Sandbekken og 
Løvenstad vil oppleve oppgraderinger. I tillegg satses det på å bevare de viktige 
friluftlivsdestinasjonene Ramstadsjøen og Åmotdammen i Østmarka ved å 
opprettholde vannspeilene slik vi kjenner de i dag. 
 
Å være fysisk aktiv kan være en kilde til glede, sosialt fellesskap og god helse. Ved å 
tilrettelegge for å drive både lek-, mosjons- og konkurranseaktivitet sikrer man at flere 
kan få positive erfaringer som bidrar til at den enkelte fortsetter å være aktiv livet ut. 
Utvikling av gode anlegg og arenaer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et viktig 
verktøy for å skape et godt oppvekstmiljø og gode levekårsforhold for kommunens 
innbyggere. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023 – 2034 skal 
legge grunnlaget for arbeidet innenfor fagfeltene de neste årene. Planen har til hensikt 
å sikre at utviklingen innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er behovsvurdert, 
planmessig og helhetlig. Den skal synliggjøre investeringsbehovet på idretts- og 
friluftlivsfeltet for de kommende tolv årene, og konkretisere hva som skal gjennomføres 
på kortere sikt. I tillegg skal den være et verktøy for å sikre forutsigbarhet for 
kommunens innbyggere, lag og foreninger. Planen har tittelen «mangfold i aktiviteter», 
noe som skal gjenspeiles i variasjon i tilbud og bredden i brukergruppene i kommunen.  

«Mangfold i aktiviteter – variasjon i tilbud og bredde i 
brukergrupper» 

Gjennom denne planen skal vi bygge videre på forrige kommunedelplan, vedtatt i juni 
2017. Planen tar for seg temaområdene «idrett», «fysisk aktivitet» og «friluftsliv», og 
redegjør for status og utviklingsbehov innenfor disse områdene. I lys av kunnskap om 
aktivitetsmønster og trender, kommunens prognoser for befolkningsvekst og utbygging, 
og ikke minst innkomne innspill fra lag, foreninger, råd og øvrige innbyggere, er det 
utformet målsetninger for fagfeltene. Videre er det utformet strategier og tiltak for å nå 
disse.  

Kommunedelplanen skal være retningsgivende for arbeidet med fagfeltene for alle 
kommunale enheter. På denne måten er den et ledd i arbeidet med kommunens 
satsningsområder for de kommende årene. Planen skal også bygge opp under 
kommunens visjon: Rælingen – den grønne, nære og inkluderende kommunen. 

1.1 Planens oppbygning 
I kapittel 3 presenteres temaområder og utviklingstrekk for henholdsvis idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv. Her beskrives status, behov, utfordringer og prioriteringer. 
Innenfor friluftsliv er en sentral del vedlegg 1 til denne kommunedelplanen. 
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Kommunens sti- og løypeplan er en temaplan utarbeidet parallelt med 
kommunedelplanen, og er Rælingens første av sitt slag. Det vises til sti- og 
løypeplanen flere steder i kommunedelplanen. Planen inneholder mål, strategier og 
tiltak spesifikt rettet mot arbeid med ferdselsårer.  

Med utgangspunkt i dette følger kapittel 4 med oversikt over målsetninger og strategier 
for Rælingen kommune for fagfeltene. I kapittel 5 fremgår prioriterte tiltak for 
planperioden. Tiltaksdelen inneholder både investeringsprosjekter, driftsprosjekter og 
administrative prosjekter. For de fleste prosjektene er det oppgitt årstall for 
gjennomføring og forventede investeringskostnader for kommunen. Det vil tas sikte på 
å overholde fremdriftsplanene som presenteres, men det er viktig å være klar over at 
det pågår flere krevende plan- og reguleringssaker som kan påvirke oppstart av tiltak, 
samt at uforutsette ting kan skje i byggeperioden. Investeringsprosjektene, inkludert 
eksakt tidspunkt for gjennomføring vil forankres årlig gjennom kommunestyrets 
behandling av investeringsportefølje og handlingsprogram. 

De vedtatte investeringsrammene for kommunen for den kommende tiårsperioden har 
vært førende for prioriteringen av kommunale tiltak. I planprosessen har det gjennom 
ulike medvirkningsmetoder blitt spilt inn en rekke forslag og ønsker om tiltak. Det er 
ikke rom for å imøtekomme alle ønsker. 

Først følger en overordnet status av kommunens arbeid med fagområdene de siste 
årene, og en evaluering av målene i forrige kommunedelplan. Føringer for planen 
omtales i kapittel 2.  

1.2 Erfaringer fra forrige planperiode 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2028 ble vedtatt av 
kommunestyret i juni 2017. I perioden 2017 – 2022 har utviklingen innenfor idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv vært stor i Rælingen. Forrige kommunedelplan hadde en 
omfattende tiltaksdel hvor både investeringsprosjekter og øvrig utviklingsarbeid 
inngikk. Det har blitt gjennomført en rekke prosjekter som har utvidet aktivitetstilbudet 
til innbyggerne, og også nødvendige investeringer for å sikre tilstrekkelig infrastruktur til 
aktivitetsområder. Som det fremgår av Figur 1 har kommunen investert for kr 190,7 
MNOK til fagfeltet i perioden. Rælingen skiklubb har investert for kr 30,4 MNOK til 
skianlegg, herunder nedfarter, lysanlegg, snøproduksjon, driftsbygg, preppemaskin og 
tidtakerbygg. I tillegg har kommunen fått innvilget kr 19,98 MNOK i spillemidler til sine 
tiltak og skiklubben kr 9,86 MNOK. Per 2022 er ytterligere søknadsbeløp på kr 16 
MNOK formelt i orden og forventes tildelt i løpet av de neste årene. Innenfor friluftsliv 
har kommunen mottatt ytterligere kr 2,42 MNOK i tilskudd gjennom andre ordninger. 
Kommunen har lyktes med å aktivt benytte seg av tilgjengelige støtteordninger, og 
dette må videreføres inn i ny planperiode.   
 
Detaljert oversikt over gjennomførte tiltak kommer frem av vedlegg 2.  
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Figur 1: Prosentvis fordeling investering idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2013-2021. Totalt kr 190,7 
MNOK 

Tiltaksdelen i forrige plan var hadde et optimistisk forhold til fremdrift på enkelte store 
prosjekter, noe som betyr at en ikke har kommet i mål med alt. Det gjelder spesielt 
prosjekter som krever regulering, herunder Nordby idrettsanlegg og 
Fjerdingbydammen og Brudalsvegen. Videre er flere delprosjekter i Marikollen 
idrettspark fortsatt i gjennomføringsfasen, mens andre enda ikke er påstartet. Det er 
arbeidet mye med konsepter for ny idrettshall og svømmeanlegg på Sandbekken. 
Forrige plan la derimot opp til en gjennomføring av disse prosjektene i løpet av 
planperioden, men dette er utsatt. Flere tiltak vil derfor videreføres fra forrige plan. 
 
Erfaringene fra forrige plan legger grunnlaget for den nye. Kommunedelplanen fra 
2017 hadde ikke et aktivt forhold til økonomi, og tiltaksdelen har vist seg å være mer 
ressurskrevende enn kommunens investeringsrammer til fagfeltet har kunnet håndtere. 
I arbeidet med kommunedelplanen for 2023-2034 er økonomi ilagt stor vekt. 
Kommunen skal jobbe aktivt med sine investeringsporteføljer gjennom perioden. I dette 
ligger det at kommunen har innarbeidede rutiner for å håndtere eventuelle 
kostnadsendringer eller endringer i rammebetingelser for gjennomføring av planlagte 
prosjekter, og kan følgende forankre behov for justeringer av tiltaksplaner.  
 
Kommunens administrative fagressurser er styrket de senere årene, og dette gir 
resultater. Spesielt innenfor friluftsliv og naturforvaltning er kommunens interne 
kompetanse nå på et solid nivå. Også innenfor idrett og fysisk aktivitet er 
administrasjonen utvidet i løpet av forrige planperiode, og ny kompetanse og 
perspektiver er tilført organisasjonen.  
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1.3 Begrepsavklaringer 
I kommunedelplanen benyttes en rekke ord og begreper innenfor fagfeltene, og det er 
derfor nødvendig med en begrepsavklaring. Begrepsavklaringen representerer også 
hva Rælingen kommune mener med de ulike uttrykkene i planperioden: 
 
Anleggsdekning er et begrep for å beskrive forholdet mellom anleggstetthet (antall 
anlegg/baner) og antall innbyggere.  
 
Friluftsråd er et fellesorgan for friluftslivet i Rælingen, valgt av friluftlivsrepresentanter i 
kommunen. Rådet er i hovedsak et organ for de frivillige friluftsorganisasjonene i 
kommunen, mens andre friluftsinteresser skal bli hørt der det anses som 
hensiktsmessig. Friluftsrådet er fristilt og selvstendig og fungerer som et rådgivende 
organ i kommunale saker.  
 
Inneflater 
Begrepsavklaring rundt “inneflater” er viktig for å forstå de ulike behovene for de ulike 
aktivitetene, samt å sikre at beslutningstakere forstår hva de faktisk vedtar og bygger. 
Alle inneflater har krav til lager og garderober, men antall og størrelse er ulik avhengig 
av størrelse på inneflaten. 
 
Alle «inneflater» har en flerbruksfunksjon, og brukes til skoleformål på dagtid, og har 
idrettslige- og kulturelle brukergrupper på kveld og helg. 

 

Idrettshall 
Idrettshall er en fullverdig spilleflate for idretter med størst arealbehov som for 
eksempel håndball og innebandy. I en idrettshall er det minimum en spilleflate 
på 20x40 meter + sikkerhetssone med 7 meter takhøyde. Idrettshall kan også 
være kjent som flerbrukshall, men også brukes på mindre haller som har ikke 
har spilleflate minst 20x40 meter. Dette kan være uheldig, og bør unngås. 
Rælingen kommune har to idrettshaller (Marikollen og Sandbekken), samt at 
Fjerdingbyhallen blir ferdigstilt i 2023. 
 
Basket- og volleyballhall 
Baskethall har en spilleflate på 20x32meter + sikkerhetssoner, mens 
volleyballhall har en spilleflate 16x24 meter. Begge med minimum 7 meter 
takhøyde. Slike haller har vært utfordrende å definere, og her har ofte 
begrepene blitt brukt om hverandre som flerbrukshall, idrettshall, stor gymsal 
eller stor aktivitetssal. I Rælingen kommune har vi en basketballhall (Rælingen 
Videregående skole) og en volleyballhall (Smedstad skole). I en utvidelse av 
Rud skole er det per nå planlagt en utvidelse fra gymsal til volleyballhall. 
 
Gymsal 
En gymsal er typisk bygget mellom 1950 til 1970 i Norge og realisert på en 
skole. De har som regel en spilleflate på 10x20 meter med 5 meter takhøyde, 
men det finnes mange unntak for den størrelsen. Gymsalene har ofte en 
flerbruksfunksjon med scenefasiliteter. En gymsal er ikke berettighet til 
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spillemidler. I Rælingen kommune har vi fem gymsaler lokalisert på Fjerdingby 
skole (10x14m), Nordby skole (10x18m), Blystadlia skole (11x21m), Løvenstad 
skole (10x18m) og Rud skole (9x18m). 
 
Aktivitetssal 
En aktivitetssal har ingen klare regler for bredde og lengde, men har klare 
arealkrav for å kunne motta spillemidler. Minstekravet er 150 m2 med 4 meter 
takhøyde. Aktivitetssaler er ofte lokalisert på siden av hallflater og egner seg for 
aktiviteter som krever lavere takhøyde. Typiske eksempler på aktiviteter er 
styrketrening, dans, kampsport, fekting etc. I Rælingen kommune har 
aktivitetssaler i Sandbekkenhallen og i Ravinen. 
 
Basishall/Turnhall 
Hall for turn omtales gjerne som basishall. Minimumsstørrelse for å kunne søke 
spillemidler er aktivitetsflate på 25x20 meter med takhøyde på 7 meter. I en 
turnhall må utstyr stå permanent ute som faste installasjoner. 
 

 
Idrettsråd er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og skal være et felles- og 
koordineringsorgan for idrettslagene inn mot kommunen. Alle kommuner som har tre 
eller flere idrettslag skal ha et idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold 
for idretten i kommunen og skal være en arena for samarbeid mellom idrettslagene, 
mellom lagene og kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.  
 
Interkommunale anlegg er større, kostnadskrevende anlegg der det er inngått 
bindene skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner om investering og drift. Hver 
kommune må delta med minimum 5% av anleggets godkjente kostnad i 
investeringstilskudd, og bidra med minimum 5 % av anleggets faktiske årlige 
driftskostnader i 20 år.  
 
Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som 
ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun 
utendørsanlegg. Målgruppen er fra 6 år og oppover. Rælingen kommune definerer 
nærmiljøanlegg på samme måte som Kultur- og likestillingsdepartementet gjør i 
bestemmelser for spillemidler. 
 
Lekeapparater er i motsetning til nærmiljøanlegg anlegg for barn fra 0-6 år. Det er 
typisk sklie, huske, sandkasse og større lekeinstallasjoner. Disse er som hovedregel 
ikke berettiget til å søke spillemidler. 
 
Ordinære anlegg er anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. 
Anleggskategorien omhandler både innendørs- og utendørsanlegg. 
 
Spillemidler er tilskudd til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og er en viktig 
delfinansieringskilde i investeringsprosjekter. Det kan søkes om tilskudd til ordinære 
anlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg. Tilskuddsordningen har en årlig 
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søknadsrunde med frist 15. januar. Kommunestyret behandler prioriteringsrekkefølgen 
for søknader fra Rælingen i desember hvert år.  
 
Statlig sikra friluftsområder kan betraktes som friluftslivets verneområder, og er 
områder som skal ivaretas og tilrettelegges for friluftslivsaktivitet for dagens og 
fremtidens generasjoner. De statlig sikra friluftslivsområdene anses som kommunens 
aller viktigste områder for opphold og utøvelse av friluftsliv. 
 
Turveier og turstier – se sti og løypeplan 
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2 Føringer for arbeidet med idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv 
2.1 Økonomiske forutsetninger 
Kommunedelplanen er ikke juridisk bindende eller økonomisk forpliktende. Den er 
ment som et styringsverktøy for politikken, administrasjonen og befolkningen i 
Rælingen kommune. Prioriterte tiltak må følges opp og være i samsvar med vedtak i 
kommuneplanens arealdel, samt i kommunens handlingsprogram der kommunal 
finansiering av et tiltak vedtas. 
 
For denne planen er det primært investeringsporteføljene til avdeling idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet og Eiendomsenheten som er relevante. Eiendomsenheten tar 
utgangspunkt i 100 MNOK årlig og tar for seg hele kommunens bygningsmasse. 
Eiendom sin investeringsportefølje berører også en rekke andre behov, spesielt skole 
og helse, og investeringene må ses på i et helhetsperspektiv utover hva som er tema i 
denne kommunedelplanen. For denne planen er det først og fremst investeringer 
knyttet opp mot inneflater for kroppsøving, svømmeanlegg og utendørs skolegårder 
som er relevant. 
 
Avdeling IFFs investeringsportefølje tar utgangspunkt i 10 MNOK årlig. I tillegg kommer 
tilskudd som spillemidler og andre eksterne finansieringsmåter. Store kostnader er 
bundet opp i forpliktelser gjennom tidligere vedtak i kommunestyret. Dette gjelder 
utvikling av Nordby idrettsanlegg, bevaring av damanleggene på Ramstadsjøen, og 
Åmotdammen, samt forventning om etablering av damanlegg i Fjerdingbydammen som 
vannmagasin til snøproduksjon i Marikollen Skisenter. Disse fire prosjektene binder 
opp over 75% av IFFs investeringsportefølje de neste 10 årene. 
 
Det er en bekymring at mindre aktivitetsanlegg ikke vil kunne bli realisert ettersom de 
store kostnadene er knyttet til de fire nevnte prosjektene. Økte kostnader vil gå utover 
de mindre prosjektene. 
 

2.1.1 Alternativ økonomisk dreining 
Dersom det er ønskelig å dreie midler for å realisere flere mindre prosjekter for idrett og 
friluftsliv, er alternativet å se på de fire store prosjektene. Eksempler på mulig dreining 
kan være å enten tappe ned Ramstadsjøen, som gir en mulig besparelse på ca 10 
MNOK, eller ta i bruk Åsvang istedenfor en ny 11er kunstgressbane på Nordby.  
 
Når det gjelder Nordbyprosjektet, så er det minst to muligheter: 1) Bygge en ny 11er 
kunstgressbane på Åsvang istedenfor Nordby. Dette vil gi en besparelse på ca 10-12 
MNOK. Skal det være med undervarme vil besparelsen være ca 8-10 MNOK. 2) 
Rehabilitere 7er banen på Nordby, drifte Åsvang videre som en gressbane 11er, og 
heller bygge noen mindre nærmiljøanlegg på Nordby skole. Dette vil kunne utgjøre en 
besparelse på opp mot 14-16 MNOK. Alternativ 1 fordrer å regulere tilbake både 
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Åsvang til idrettsformål og Nordby til LNF-område slik det var før. Det må også 
gjennomføres et grunnerverv for 5% av banen som er privat eid (sørvestlig hjørne). 
 
Nordbyprosjektet har i detaljreguleringen utfordringer med å erstatte jordbruksarealer, 
samt at det er kostnadskrevende å flytte idrettsanlegg for helt ny opparbeidelse av 
infrastruktur. Siden vedtaket ble fattet har det også blitt etablert gang- og sykkelvei som 
gjør at trafikksikkerheten ivaretas. Detaljreguleringsplanen for Nordby skal opp til 1. 
gangs behandling høsten 2022. Det vil være naturlig å behandle dette ved neste 
revisjon av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 
 

2.1.2 Alternative finansieringsmetoder 
Rælingen kommune er den største økonomiske bidragsyteren til bygging av anlegg for 
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Rælingen. Men de ideelle organisasjonene har også 
evnet å gjennomføre anleggsløft uten finansiering fra kommune, som for eksempel 
klubbhuset på Sandbekken som er bygget og finansiert av Løvenstad Fotballklubb. 
Fordelen med at idretten realiserer anlegg er at de ofte klarer å få anlegg til en lavere 
pris enn en kommune. Dette fordi de bruker sine samarbeidspartnere/sponsorer, som 
gjerne er leverandør på et spesialområde, som gir gunstige og rabatterte ordninger i 
bytte mot markedsføring. I tillegg har idrettslag vist at de kan gjennomføre deler av 
anleggsbyggingen på dugnad med sine store medlemsmasser. Idrettslag har også en 
større evne til å få eksterne aktører til å bidra finansielt, enten via 
spleiselag/folkefinansiering, fra det private næringslivet eller tilskudd fra stiftelser. 

 
Det er en risiko for idrettslagene å påta seg et stort økonomisk ansvar i 
anleggsutvikling. Å håndtere en høy gjeldsbyrde er et krevende langsiktig arbeid, og 
det er en risiko for at idrettslaget da henvender seg til kommunen for å komme seg ut 
av likviditetsproblemer. Idrettslag som må genere ekstra inntekter for å håndtere gjeld 
kan være negativt for idrettslagets primæroppgave som er selve aktiviteten. Et jag etter 
midler kan også være negativt for rekruttering til verv. Kommunen kan stille som 
garantist for idrettslagenes lån i henhold til §51 i kommuneloven. Det kan medføre at 
idrettslagene kan få innvilget lånetilsagn og/eller få gunstigere lånebetingelser fra 
banken. En slik kausjon må godkjennes av departementet.  

 
I utbyggingssaker har utbygger realisert nærmiljøanlegg og lekeplasser som kan gi økt 
aktivitet og mangfold av tilbud. For å få til gode og riktige anlegg i samarbeid med 
utbyggere må kommunen tidlig i utbyggingsfasen signalisere krav, forventninger og 
muligheter ovenfor utbygger. Det kan også være et alternativ at utbygger bidrar med 
kontantutlegg mot at kommunen realiserer anlegget. Med en slik løsning bærer 
kommunen en høyere økonomisk risiko, men det åpner også muligheten for statlig 
delfinansiering fra spillemidler. 

 
I Marikollen har Rælingen kommune som grunneier satt Rælingen skiklubb i stand til å 
utvikle skisenteret. Rælingen Skiklubb har inngått en avtale med privat aktør om 
massemottak i bakken som igjen finansierer utviklingen av alpinanlegget. Her har 
begge aktører vært innovative som sørger for et økt aktivitetstilbud til kommunens 
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innbyggere. Et slikt eksempel viser at kommunen evner å være kreativ og 
løsningsorientert når en idé blir lansert. Ved nye finansieringsmetoder vil det alltid være 
utfordringer og hindringer på veien som kommunen må ta stilling til, men Marikollen 
Skisenter viser også at resultatet kan bli noe mange innbyggere vil ha glede av.  
 
Både Rælingen Fotballklubb og Rælingen Skiklubb er i vurderingsfasen på hvorvidt de 
skal gjennomføre anleggsløft på egenhånd. Dette er knyttet opp mot behovet for 
klubbhus og skiheis. 
 
Anleggsbehovet i kommunen er høyt, og det er utfordrende å imøtekomme dette med 
finansiering fra kun offentlige og statlige midler. Erfaringer fra andre kommuner på 
Romerike viser at frivilligheten evner å realisere anlegg på egenhånd. Evner både 
kommune og frivillighet til å gjøre anleggsløft, vil det være stor gevinst for barn og unge 
for å skape et bedre og mer mangfoldig tilbud. 

 

2.2 Lokale føringer 
Kommuneplan 2022-2033, både samfunnsdel og arealdel, er spesielt førende for 
denne planen. Samfunnsdel med langsiktig arealstrategi ble vedtatt av kommunestyret 
i oktober 2021. Her fastsettes tre satsningsområder og tre mål for hvert område. Videre 
har kommunen fem strategier for å nå hvert mål. For kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv det særskilt fokus på målene knyttet til satsningsområdene «leve 
og mestre hele livet» og «nærområder med kvaliteter» og deres tilhørende strategier.  

https://www.ralingen.kommune.no/kommuneplanen.294285.no.html
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Figur 2: Rælingen kommunes satsningsområder og målsetninger (Kommuneplanen 2022-2033) 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er en av flere kommunale 
planverk. Arbeidet med fagområdene må følgende samkjøres med kommunens øvrige 
planer, deriblant kommunedelplaner for kultur og kulturmiljøer, for klima, energi og 
sirkulær økonomi og temaplan for trafikksikkerhet.  
 

2.3 Regionale føringer 
På fylkesnivå er det per 2022 ikke utarbeidet nytt planverk i etterkant av 

sammenslåingen til Viken fylke, men arbeidet pågår. Gjeldende planverk er derfor: 

• Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – aktivitetsløftet (Akershus 

fylkeskommune, 2016) 

• Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle - Aktiv i Viken 2021-2022 

(Viken fylkeskommune, 2021) 

 

2.4 Nasjonale føringer 
Barn og unge og kvalitet i idrettsanlegg er to viktige fokusområder i norsk 
idrettspolitikk. Spillemiddelordningen er viktig for å få realisert flest og best mulig 
anlegg, både ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg, lokalt og regionalt, 
og bestemmelsene legger føringer for utformingen av flere anleggstyper. Videre er det 

https://viken.no/_f/p1/i075a8ede-f4d5-40e9-b656-1aeb5847ec84/regional-plan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-i-akershus-2016-2030.pdf
https://viken.no/_f/p1/i075a8ede-f4d5-40e9-b656-1aeb5847ec84/regional-plan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-i-akershus-2016-2030.pdf
https://viken.no/_f/p1/i53939196-4a23-41f8-b561-d334122bee03/felles-handlingsprogram-vedtatt-ft-1702202114457-3.pdf
https://viken.no/_f/p1/i53939196-4a23-41f8-b561-d334122bee03/felles-handlingsprogram-vedtatt-ft-1702202114457-3.pdf
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utarbeidet en rekke dokumenter som er ment å sikre bred og økende aktivitet innenfor 
idrett, selvorganisert aktivitet og friluftsliv. Følgende dokumenter er aktuelle: 
 

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Spillemidler 

(revideres årlig av KUD) 

• Meld. St. 26 (2011-2012): Den norske idrettsmodellen 

• Meld. St. 18 (2015-2016): Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet 

• Handlingsplan for friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet (Klima- og 

miljødepartementet, 2018) 

• «Sammen om aktive liv» - Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 

(Departementene, 2020) 

• «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett» - Regjeringens idrettsstrategi 

(Kulturdepartementet, 2021) 

 

I tillegg, er det en rekke lover og forskrifter som gir føringer for hva man kan få til og 

hvordan dette må gjøres. Noen av de mest fremtredende lovverkene er:  

• Markaloven (lov av 05.06.2009) 

• Naturmangfoldloven (lov av 19.06.2009) 

• Kulturminneloven (lov av 09.06.1978) 

• Plan- og bygningsloven (lov av 27.06.2008) 

• Forurensningsforskriften (lov av 01.06.2004) 

• Likestillings- og diskrimineringsloven (lov av 16.06.2017) 

 

FN har vedtatt 17 mål for en bærekraftig utvikling. Noen av disse målene er spesielt 
aktuelle for arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og i Rælingen trekkes disse 
frem: 
 
 

 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/
https://intranett.ralingen.ansatt.oikt.net/
https://intranett.ralingen.ansatt.oikt.net/
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7f819b4ef66e4e559476ec9b235b6a96/regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7f819b4ef66e4e559476ec9b235b6a96/regjeringens-idrettsstrategi-nett.pdf


 
  

 14 

 

2.3 Organisering og medvirkning 
Planprosessen har vært gjennomført med en organisering som skal sikre eierskap til 
planen og gi påvirkningsmuligheter til mange. Dette har vært å anse som 
suksesskriterier for et godt sluttprodukt. På denne måten har også planprosessen vært 
en viktig anledning for kommunens administrasjon til å gjennomgå de ulike enheter og 
avdelingers roller i arbeidet med fagfeltene. Arbeidet med kommunedelplanen er ledet 
av avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (IFF). Avdelingsleder, fagleder idrett og 
fagleder friluftsliv har utgjort den administrative prosjektgruppa.  
 
Administrative arbeidsgrupper 
Det har vært arbeidsgrupper innenfor temaene idrettsbygg, utendørs idrettsanlegg, 
nærmiljø og friluftsliv. Gruppene har vært tverrfaglige og totalt har representanter fra 
enhetene kommunalteknikk, kultur og fritid, eiendom, utbyggingsservice, familie og 
helse, kommunedirektørens enhet og landbrukskontoret deltatt. Det har blitt 
gjennomført to – tre møter i alle arbeidsgrupper, hvor utfordringer og muligheter 
innenfor hvert tema har blitt diskutert. Mål og strategier er forankret i arbeidsgruppene, 
og alle involverte har hatt planen til gjennomlesning før politisk behanlding.  
 
Det har blitt avholdt særmøter internt i kommunen etter behov. Det gjelder spesielt for 
koordinering rundt prosjekter knyttet til idrettsbygg, samt arealplanlegging.  
 
Styringsgruppe 
Representant fra kommunedirektørens ledergruppe, enhetsledere fra kommunalteknisk 
enhet, eiendomsenheten, enhet for bygg- og eiendomsutvikling, utbyggingsservice, 
enhet for kultur og fritid, samt spesialrådgiver samfunnsplanlegging har utgjort 
prosjektets styringsgruppe.  
 
Politisk medvirkning 
Utvalg for kultur og nærmiljø har vært politisk referansegruppe for planarbeidet. I 
etterkant av vedtatt planprogram har det blitt gjennomført fem møter. Temaer har vært 
oppdateringer på planarbeidet, drøfting av utfordringer og prinsipielle avklaringer, samt 
prioritering av investeringstiltak. Innspill herfra gjenspeiles i planens målsetninger. 
Øvrige politiske utvalg og råd har behandlet både planprogram og plandokument, og 
flere har gitt gode innspill i disse forbindelser. Det har blitt holdt orienteringer om 
arbeidet i utvalg for oppvekst og utvalg for klima og miljø.  
 
Ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre 
Det har vært gjennomført to arbeidsøkter med ungdomsrådet og en med barn- og 
unges kommunestyret. Øktene har vært rettet mot å få en forståelse for hva som 
opptar den yngre delen av innbyggerne i kommunen, hvordan de opplever dagens 
tilbud og hva de ønsker seg for at Rælingen skal være et godt sted å vokse opp. 
Begge grupper har bidratt på svært god måte.  
 
Idretts- og friluftslivsaktører 
Idrettsrådet og friluftsrådet har hatt hovedansvaret for medvirkningen fra frivillige 
organisasjoner, og har koordinert og prioritert innspill på vegne av sine 
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medlemsorganisasjoner. Rådenes oppgave har vært å gjøre en helhetlig vurdering av 
sine fagfelt. Det har blitt gjennomført en rekke møter med rådene, hvor både 
utfordringer, behov og prioritering av tiltak har blitt diskutert. Friluftsrådet har vært 
spesielt involvert i sti- og løypeplanen.  
 
Det har blitt opprettet et eget forum for utendørsområdene i Marikollen idrettspark, hvor 
aktører fra de ulike idrettene og grenene i idrettsparken har deltatt og også 
representant for friluftslivet. Det har blitt gjennomført to møter, og aktørene har i 
perioden arbeidet godt med tanker om videreutvikling av området.  
 
Øvrig medvirkning 
Fra juni 2021 til oktober 2021 ble det gjennomført en åpen innspillsrunde, en slags 
spørreundersøkelse, via kommunens digitale plattformer. Målet var å treffe de som ikke 
deltar i organiserte aktiviteter. Det kom totalt 72 innspill, hvorav flertallet rettet seg mot 
friluftsliv og nærmiljøanlegg.  
 
FAU og SU ved alle skoler i kommunen har blitt invitert til å gi sine innspill i 
planprosessen. De ble oppfordret til å særlig gi innspill knyttet til skoleområder og «den 
utvidede skolegården» - områder som benyttes til tur, undervisning eller er nært knyttet 
til skolen på annet vis. Det kom innspill fra Rud skole. 
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3 Temaområder og utviklingstrekk 
Planens tittel «mangfold i aktiviteter» bygger på at kommunen har et potensial i 
videreutviklingen av bredde i aktivitetstilbudet, samtidig som kommunen har mangfold i 
befolkningen, noe det også er ønskelig at skal gjenspeile seg blant de som er aktive. 
Kommunen bruker i all hovedsak begrepene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i sitt 
arbeid. Disse begrepene favner bredt, men representerer også denne planens 
overordnede temaområder. Selv om det er tre adskilte temaområder, overlapper 
arbeidet med disse på svært mange områder. 
 
I dette kapitlet presenteres en status for Rælingen innenfor hvert temaområde. I 
kapitlet drøftes også utfordringer og utviklingstrekk/behov. Dette legger grunnlaget for 
de målsetninger og strategier som er utarbeidet for hvert temaområde. Først 
gjennomgås noen overordnede trekk og felles utfordringer. 
 

3.1 Generelle utfordringer 
 

3.1.1 Arealknapphet og befolkningsvekst 
Befolkningsutvikling- og sammensetning kan sies å være den viktigste utfordringen 
knyttet til arbeid med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i årene som kommer. 
Befolkningsveksten i Rælingen har de siste årene ligget litt over landsgjennomsnittet. 
Utviklingen har vært sammenlignbar med kommunene i Akershus, men spesielt 
Smestadområdet har bidratt til vekst de siste årene. Kommunens prognoser forventer 
høy utbygging fremover, med 2% vekst i gjennomsnitt. Høyest befolkningsvekst 
forventes i 2024-2029, midt i planperioden for denne planen. Selv om det er knyttet 
stor usikkerhet til befolkningsprognosene gir de en god pekepinn på hva vi kan vente 
oss, og arbeidet med å tilrettelegge for en aktiv hverdag for innbyggerne må 
planlegges i lys av dette. Økt antall innbyggere legger et press på anlegg for organisert 
idrett. Samtidig er flertallet voksne og eldre. Deres bevegelsesmønster og behov er i 
endring, noe som gir et behov for varierte arenaer og områder for egenorganisert fysisk 
aktivitet. I tillegg til dette er tilrettelegging for tur i skog og mark like aktuelt som alltid.  
 
Parallelt med at kommunen skal legge til rette for vekst vil behovet for oppholdsarealer, 
møteplasser og aktivitetsanlegg øke. Tilbudet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er en 
del av infrastrukturen for å ha attraktive boområder. Spesielt i nord ser vi at 
befolkningsveksten kan føre til arealknapphet. Rælingen kommune må være smartere, 
mer effektiv og kreativ i arealutnyttelsen, samt legge vekt på flerbruk og helårsbruk av 
arealer og anlegg. De prioriterte vekstområdene for kommunen fremover er Fjerdingby, 
Rud og Løvenstad. I et aktivitetsperspektiv er hele kommunen viktig.  
 

3.1.2 Jordvern 
Mål 5 i Rælingens kommuneplan beskriver at kommunen skal ha en arealbruk som 
ivaretar naturområder og naturmangfoldet, både for bruk og vern av naturen. Videre 
sier strategi 5.5 blant annet at kommunen skal ha en nullvisjon for nedbygging av 
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matjord. Noen ganger kan omdisponering av matjord og landbruksarealer være 
nødvendig. Kravet om erstatningsareal, og jordlovas rammer for hva som godkjennes 
som slikt areal, gjør det dog vanskelig å erstatte på en god måte. Videre er det svært få 
områder i kommunen som egner seg som erstatningsareal uten at det går på 
bekostning av andre naturområder og de kvalitetene som kan finnes her.  
 
Nordby idrettsanlegg er avsatt i kommunens arealplan på eksisterende landbruksareal. 
Dette er også det eneste arealet som er avsatt til idrettsformål hvor det ikke allerede er 
etablert idrettsanlegg. Til tross for at det er få avsatte arealer til aktivitetsformål i 
kommunen, bør det ikke legges opp til flere anlegg på områder som i dag har status 
som landbruksareal.  
 

3.1.3 Marka 
Av kommunens totale areal på 72 km2 inngår så mye som rundt halvparten av arealet i 
Østmarka. Østmarka er omfattet av markaloven, som slår fast at bygge- og 
anleggstiltak i utgangspunktet er forbudt. Markalovens formål er å verne friluftslivet og 
naturen mot inngrep, og Østmarka er et svært viktig område for kommunens 
innbyggere til utøvelse av nettopp friluftsliv.  
 
Parallelt med forventet befolkningsvekst i kommunen vil behovet for grøntområder og 
aktivitetsanlegg øke. Med bakgrunn i eksisterende arealknapphet i kommunen og 
forventet befolkningsvekst kan presset på tilretteleggingen i marka øke. All 
tilrettelegging innenfor markagrensa skal være i tråd med formålet til markaloven. 
Unntak fra det generelle byggeforbudet kan kun skje gjennom en konkret dispensasjon 
i den enkelte sak, eller som ordinær tillatelse dersom tiltaket er i tråd med 
reguleringsplan eller kommuneplan som er stadfestet i henhold til markaloven. 
Tilrettelegging innenfor markagrensa kan være en tidkrevende prosess, og det kan 
være utfordrende å forutsi utfallet av en dispensasjonssøknad.  
 
Engasjementet er stort for anleggsutvikling og tilrettelegging for idrett og friluftsliv, og 
innenfor markagrensa er det store arealer som ikke er utbygd. Samtidig er Østmarka, 
og andre mer eller mindre urørte områder, under press for den stykkvise bit-for-bit-
utviklingen, på tross av et lovverk som regulerer tilretteleggingen. Kommunen sitter 
ikke på siste ordet i dispensasjonssaker knyttet til markaloven, men har likevel et 
ansvar for å bidra til å prioritere og styre utviklingen i riktig retning. Marka skal være en 
arena for utøvelse av friluftsliv, og i dette inngår kanskje noe tilrettelegging innenfor 
lovens formål, samtidig som det er avgjørende å ivareta naturverdiene og de 
kvalitetene som gjør at marka er så viktig for friluftslivet.  
 
Sti- og løypeplanen (vedlegg 1) skal blant annet bidra til en helhetlig planlegging av 
ferdselsårene i marka. Videreutvikling i tråd med sti- og løypeplanens mål, strategier 
og tiltak vil sikre behovsvurdert tilrettelegging med minst mulig konsekvens på 
naturverdier og at ferdselen kanaliseres bort fra sårbare områder. Noen av 
kommunens aller viktigste områder for rekreasjon og friluftsliv ligger i marka, slik som 
Åmotdammen og Myrdammen. De to badeplassene er også sikret for friluftslivet, ved 
at områdene er såkalt statlig sikra friluftslivsområder. Områdene er derfor allerede 



 
  

 18 

 

preget av tilrettelegging og høye besøkstall. Det anbefales å konsentrere 
tilretteleggingen til noen få prioriterte områder, fremfor bred tilrettelegging. Den 
konsentrerte tilretteleggingen bør også ses i sammenheng med utviklingen av 
ferdselsårene.  
 
Flere av de behovsvurderte tiltakene som kommunedelplanen legger opp til kan være i 
konflikt med eller forutsetter dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven. Eksempler 
på dette er etablering av turveier, oppdemming av Fjerdingbydammen, og rehabilitering 
og videreutvikling i de statlig sikra områdene. Prinsippene om behovsvurdert 
tilrettelegging, fokus på flerbruk, helårsbruk, kanalisering og effektiv arealutnyttelse bør 
også gjelde for videreutviklingen av anlegg og mindre tiltak innenfor markagrensa. 
 

3.1.4 Klimaendringer 
Klimaendringer vil kunne påvirke tilretteleggingen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 
tiden fremover og må hensyntas. Mildere vintre med mindre snø og mer nedbør kan 
påvirke sesongaktiviteter, øke slitasjen på anlegg, samt påvirke aktivitetsvalg og 
trender. I planlegging og etablering av anlegg vil særlig overvannshåndtering være en 
viktig del av arbeidet.  
 

3.1.5 Aktivitetsmønster 
Ulike grupper av befolkningen bruker ulike typer anlegg og er aktive på ulike måter. 
Friluftsområder er de viktigste arenaene for idrett og fysisk aktivitet blant voksne, for 
barn er det idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, mens for familien er det nærturterreng 
som benyttes mest. Denne planen skal prioritere tiltak på tvers av fagområdene idrett, 
friluftsliv og selvorganisert aktivitet. For å kunne prioritere tiltak opp mot hverandre er 
det viktig å se innspill, anleggsdekning og bruken i sammenheng. Statistisk sentralbyrå 
(SSB) sin levekårsundersøkelse gir et innblikk i hvordan nordmenn flest utøver fysisk 
aktivitet. Undersøkelsen viser deltakelse på ulike fritidsaktiviteter for personer i alderen 
16 år og over. 



 
  

 19 

 

 
Figur 3: Prosentvis deltakelse i aktiviteter på landsbasis årlig.  Kilde: Statistisk sentralbyrås 
levekårsundersøkelse. 

 
Deltakelsen på aktiviteter vil variere med kommunenes tilbud og miljøer. Grafen viser 
allikevel viktigheten av tilgangen til anlegg og områder for selvorganisert fysisk aktivitet 
for den voksne delen av befolkningen. Voksne trener mer, over lenger tid og med 
høyere intensitet enn før, men samtidig er hverdagen for mange preget av mye 
stillesitting. For kommunen vil det være viktig med en tverrfaglig tilnærming til denne 
utfordringen. I tråd med kommunedelplan for klima, miljø og sirkulær økonomi og 
trafikksikkerhetsplanen, kan det oppmuntres til grønn mobilitet og aktive forflytninger, 
holdningsskapende arbeid i skolen og tilgjengeliggjøring av anlegg og områder som 
innbyr til at befolkningen kan være i aktivitet når det passer dem best.  
 
 

3.1.6 Barrierer for deltakelse 
Barn og unge fra familier med minst ressurser deltar mindre regelmessig i organiserte 
fritidsaktiviteter enn barn og unge fra familier med mest ressurser. Det er spesielt 
tydelig for aktiviteter i regi av idrettslag, men også når det gjelder kultur- og andre 
fritidsaktiviteter. Undersøkelser viser at det rammer jenter i noe større grad enn gutter, 
og deltagelsen avtar etter hvert som barna blir eldre.  
 

7
7

7
1

5
5

4
6

4
3

3
9

3
7

3
7

3
7

3
6

2
9

2
3

2
2

2
1

2
0

1
7

1
4

1
3

9 8 7 7 7 5 4 4 4 3 3 2 2



 
  

 20 

 

Deltagelse i samfunnet er en viktig forutsetning for å lykkes videre i livet. Hvor og 
hvordan et barn er født og oppvokst skal ikke være en forutsetning for å kunne delta i 
fritidsaktiviteter i Rælingen kommune. Uavhengig av etnisitet, økonomi, alder, kjønn 
eller nedsatt funksjonsevne, skal Rælingen kommune arbeide for at alle opplever en 
god og betydningsfull oppvekst full av mestring. Utenforskap og ensomhet er en trussel 
mot fellesskapet. Et inkluderende samfunn styrker båndene mellom mennesker, og 
skaper et varmere samfunn. Samspillet mellom enkeltmennesket, lag og foreninger og 
offentlige virksomheter er viktig. Frivillige, et levende organisasjonsliv og innbyggere 
som engasjerer seg, bidrar til gode lokalsamfunn. 
 
Det er en rekke tiltak som kan iverksettes for å hindre utenforskap og sørge for 
deltagelse. Kommunen har allerede gratis trening for barn- og unge i idrettshall og 
svømmebasseng, utlån av utstyr gjennom BUA og tilrettelagte fritidstilbud. Dette er 
eksempler på tiltak som kan styrkes for å sørge for at alle skal med. 
 

3.2 Idrett  
Kommuner tilrettelegger for aktivitet, og lag, foreninger og andre driver aktiviteten. 
Følgende er det en forventning at Rælingen kommune tilbyr anlegg og arealer til 
idrettsformål. Med idrett mener vi primært organisert aktivitet, for eksempel organisert 
gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  
 
Gjennom deltakelse i organisert idrett kan folk oppleve tilhørighet og samhold og det er 
en arena for integrering. Deltakelse i organisert idrett i barne- og ungdomsalder legger 
også grunnlag for å ha en aktiv livsstil resten av livet. I Rælingen er det pr. 31.12.2021 
13 registrerte idrettslag. Figur 4 viser hvilke aktiviteter som tilbys gjennom disse 
idrettslagene og hvor mange aktive medlemmer de respektive idrettene har. Flertallet 
av de som er aktive i idrettslagene i kommunen har fotball som sin aktivitet. 
Fotballaktiviteten er fordelt på tre idrettslag. For de andre idrettene som tilbys av 
idrettslag registrert i kommunen er det ett idrettslag eller undergruppe som driver 
aktiviteten. Flertallet av idrettslagene har flere medlemmer enn de som er registrert 
som aktive, og totalt er det 2619 medlemskap i idrettslag i Rælingen. Foreningslivet i 
idretten i Rælingen er dermed vesentlig større enn Figur 4 gir uttrykk for. Samtidig skal 
en huske på at idretten teller medlemskap, noe som vil si at mange kan være 
medlemmer i flere idrettslag og dermed telles med flere ganger.  
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Figur 4: Aktive medlemmer i idrettslag i Rælingen 2021. Kilde: Viken idrettskrets, samlet rapportering 2021 

 

Sammenlignet med andre kommuner i Viken er Rælingen per 2020 tredje siste på 
listen over antall medlemmer per 1000 innbygger. I lys av kommunens 
anleggssammensetning og nærhet til kommuner med andre tilbud vet vi at det er flere 
av Rælingens innbyggere som er aktive i idrettslag i andre kommuner. Samtidig er det 
folk fra andre kommuner som deltar i aktiviteter i Rælingen. Totalt sett har idrettslagene 
i Rælingen opplevd vekst i medlemsmasse gjennom forrige planperiode. Det gjelder 
spesielt for fotball og skiidrett, grener det har blitt satset på i anleggsutviklingen de 
senere årene. Til tross for at det ikke har blitt bygget nye danseanlegg, har også 
danseklubben opplevd medlemsvekst. Tallene i Figur 4 er basert på 2021, et år hvor 
mange idretter ikke kunne drive sin aktivitet. 
 
Anlegg for tradisjonelle idretter som fotball, håndball og ski gjør at andre har få eller 
ingen steder å utøve sin aktivitet. I dag opptar de tradisjonelle idrettene også det meste 
av tiden i innendørsanleggene. Å gi et bedre tilbud til andre idretter er krevende, og 
innebærer vilje til å satse. Samtidig er det et viktig prinsipp for Rælingen å ta vare på 
de etablerte og eksisterende idrettslagene i kommunen, der tilbudet er godt og 
aktiviteten er høy. Grunnet de økonomiske forutsetningene, omtalt i punkt. 2.2, er det 
gjort prioriteringer for å i størst mulig grad ta vare på de tilbudene som fungerer godt.  
 

3.2.1 Idrettsbygg 
Med idrettsbygg mener vi anlegg for innendørsaktivitet i ulike halltyper, saler, fleksible 
rom og bad, samt spesialanlegg for ulike idretter som for eksempel friidrett, 
skøyteidrett, skyting og turn.  
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Idrettshaller, gymsaler og aktivitetssaler 
Innunder samlebetegnelsen “inneflater” finnes det en rekke ulike anleggsnavn. 

Begrepsavklaring fremgår i punkt 1.3. 

Rælingen kommune har i dag to hovedbrukere av alle innendørsflater: håndball og 

innebandy. Dans utøves i egne aktivitetssaler i kjelleren under Sandbekkhallen. 

Klatring er lokalisert i Marikollhallen med en klatrevegg i enden av hallen. 

Idrettshaller bør utelukkende samlokaliseres med skoler for å imøtekomme kravene 

knyttet til kroppsøvingsfaget. Utdanning er primærbehovet for inneflater i Rælingen, 

men gir en merverdi da også idretten kan utnytte flatene på kvelder og helger. 

Allikevel, et viktig aspekt i planleggingen av slike bygg er at idretten er største 

brukergruppe med ca 60% av tiden sammenlignet med skole. Det er derfor viktig å 

imøtekomme idrettens behov og krav i utforming av anlegg for å få funksjonelle bygg. 

Dette er positivt i et samfunnsøkonomisk perspektiv og kan bidra til god folkehelse i 

befolkningen.  

Eksempler på aktiviteter som ikke tilbys i Rælingen kommune er blant annet volleyball, 

badminton, basketball, kampsport, turn, styrkeløft, bordtennis, isidretter med mer. En 

økt hallkapasitet kan føre til et økt mangfold av aktiviteter. Det fordrer at kommunen 

prioriterer nye aktiviteter ved tildeling av treningstid. 

Det er behov for utvikling av inneflater i Rælingen. Idrettsmiljøene håndball og 

innebandy har meldt inn et behov for en fjerde hallflate (20x40m). I kommende 

planperiode er det ikke prioritert noen ny hallflate, men det er planlagt en utvidelse av 

Rud fra gymsal (10x20m) til en mindre hall (16x24m). Rud skole sin arealdisponering 

av tomten begrenser muligheten for å bygge en fullverdig idrettshall (20x40m).  Ved 

inngangen til planperioden vil Rælingen kommune ha tre idrettshaller, noe som gir i 

overkant av 6100 innbyggere per hallflate. Basket-, volleyballhaller og gymsaler er 

utfordrende å måle, men har utvilsomt en verdi for aktivitet, spesielt knyttet opp mot de 

barn under 10 år. Norges håndballforbund opererer med normtallet 5000 innbyggere 

per flate, og Rælingen ligger følgende bak idrettens ønskede nivå. Anleggsutviklingen i 

forrige planperiode har allikevel bidratt til løft for innendørsidrett gjennom både 

etablering av ny idrettshall i Fjerdingby, rehabilitering av gulv i Marikollhallen og 

etablering av en mindre hall ved Smestad skole. Fjerdingbyhallen tas i bruk fra 2023. 

Det forventes at hovedbrukerne vil merke stor forskjell og at de i større grad kan drive 

sin aktivitet i tilpassede anlegg, samtidig som det frigir tid i kommunens øvrige haller og 

saler for annen aktivitet. Dansesalen og flexisalen i Ravinen er også nye tilskudd til 

kommunens samling av inneflater. 

Det er et stort behov for rehabilitering av Sandbekkhallen. Det er planlagt rehabilitering 
av eksiterende flerbrukshall på Sandbekken i planperioden. Dette henger sammen 
med det øvrige skoleprosjektet og utvikling av Løvenstad- og Sandbekkenområdet.  
Alternativer for utvikling av Sandbekken skole med ulike konsepter for inneflater vil bli 
behandlet i egne politiske saker. De ulike alternativene vil ha ulike konsekvenser for 
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bruk og økonomi. Disse sakene blir viktige avgjørelser for hvilke tilbud som kan tilbys 
på Løvenstad i fremtiden. Kommunen må ta stilling til om det skal bygges en ekstra 
hallflate, bygge en ekstra aktivitetssal, bygge en ekstra turnhall eller kun rehabilitere 
eksiterende hall uten noen form for kapasitetsøkning. 
 

Svømmeanlegg 
Tilgang til svømmeanlegg er viktig for alle aldersgrupper, herunder til 
svømmeopplæring, rekreasjon/lek og svømmetrening. Rælingen kommune har i dag 
tre bad. Det er svømmehaller i Sandbekkhallen (25 meter) og på Marikollen 
ungdomsskole (12,5 meter), i tillegg til et mindre vanntilvenningsbasseng på Blystadlia 
skole. For Rælingen er badenes aller viktigste funksjon å imøtekomme skolens behov 
for svømmeopplæring, og det er dette som er premissgivende for etableringen av 
svømmeanlegg. Samtidig brukes anleggene hver dag til organisert idrett, fysioterapi og 
svømmekurs, samt at det er åpne folkebad flere ganger i uka.  
 
Fra idrettens side meldes det om behov for både mer bassengtid og mer bassengflate. 
På lik linje med idrettshallen skal Sandbekken bad erstattes med nytt bad. Et nytt 
anlegg vil sikre at kapasitet for skolens svømmeopplæring opprettholdes og sikre 
kommunen mot nedetid i anlegget. Sistnevnte vil også være positivt for idretten. 
 
I dag brukes bassengene i Marikollen og på Sandbekken også til folkebad. 
Folkebadene er en arena for lek, rekreasjon og mosjonering, og er tilgjengelig for folk i 
alle aldre. Behov for folkebad må sees i et regionalt perspektiv, spesielt med tanke på 
et mulig planlagt større kommersielt badeland på Strømmen.  
 

Andre halltyper 
For å øke mangfoldet av aktivitetstilbud i Rælingen kommune er det behov for 

innendørsanlegg med eksklusive arenakrav som for eksempel ishall, turnhall eller 

friidrettshall. I nasjonalt og regionalt perspektiv er det behov for samtlige anlegg, og de 

ville blitt fylt med aktivitet fra dag én. Det er imidlertid ikke rom for å prioritere slike 

anlegg i planperioden. 

 

3.2.3 Utendørs idrettsanlegg 
Rælingen har store utendørsflater som benyttes til idrett, herunder fotball og ulike 
skiidretter. Anleggene brukes både til organisert og egenorganisert aktivitet. 
Utendørsflater til idrettsformål er arealkrevende, og Rælingen er en kommune med 
begrensede muligheter til å finne nye arealer til formålet. Dette legger føringer for 
mengden og typen anlegg i kommunen.  
 

Fotballanlegg 
Fotball er idretten med høyest antall aktive utøvere i Rælingen. I dag finnes totalt seks 
kunstgressbaner i kommunen, hvorav fire har undervarme og helårsdrift. Kommunen 
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eier banene med tilleggselementer som lysanlegg, mens fotballklubbene drifter sine 
respektive hjemmebaner. 
 
Tabell 1: Kunstgressbaner i Rælingen 

Bane Størrelse Undervarme Innfyll Sist rehabilitert 

Marikollen 1 
11’er 

64x100m Ja Gummigranulat 2018 

Marikollen 7er 60x40m Ja Biofill 2018 

Marikollen 2 
11’er 

64x100m Nei Gummigranulat 2014 

Sandbekken 
11er 

64x100m Ja Gummigranulat 2018 

Sandbekken 7er 60x40m Ja Biofill 2018 

Nordby 7er 50x32 m Nei Gummigranulat 2009 

 
I løpet av forrige planperiode har fire av banene blitt rehabilitert, vintertilbudet har blitt 
utvidet med undervarme på 7’er-banen på Sandbekken og alle baner har i perioden 
2017 – 2021 fått nye lysanlegg. Samtidig har naturgressbanen på Åsvang ikke vært i 
bruk siden 2018, og tidligere gressarealer i Marikollen har blitt omdisponert til andre 
typer aktivitetsområder. Både idrettslag og idrettsrådet melder om betydelig 
underdekning av flater, og om behovet for at både eksisterende og eventuelle nye 
anlegg er tilrettelagt for helårsdrift.  
 
Fotballflater er svært arealkrevende. Det er avsatt areal til en ny kunstgressbane på 
Nordby, men ellers vil en økning av antall flater måtte tilstrebes ved sambruk med 
andre typer flater, ved effektivisering av tilgjengelig areal i tilknytning til eksisterende 
baner og i skolegårder. Det skal ikke være et mål å tilrettelegge for kamparenaer i 
skolegårder, men det vil vurderes om det kan etableres mindre treningsflater enkelte 
steder. I planperioden er det prosjekter på Rud og Sandbekken hvor det kan være 
aktuelt å se på dette.  
 
Etablering av en 11’er-bane på Nordby vil forbedre anleggssituasjonen for 
fotballidretten. Lokaliseringen fordrer dog at flere av klubbene i kommunen legger sin 
aktivitet vekk fra sine hjemmearenaer, da det ikke forventes at YRUIL fyller banen med 
aktivitet på egenhånd. Prosjektet forventes ikke å gjennomføres før i slutten av 
planperioden. I forbindelse med vurderingen av behov for fotballflater er det også 
aktuelt å se på en mulig bruk av den gamle banen på Åsvang. Her har kommunen et 
eksisterende areal til disposisjon, men som er tenkt tilbakeført til landbruksareal ved 
etablering av ny bane ved Nordby skole. I lys av forventede kostnader for etablering av 
ny bane, idrettens uttalte behov for flater på kort sikt og at det er trafikksikre 
forbindelser til Åsvang sees det på som interessant å vurdere hvorvidt denne flaten kan 
tas i bruk igjen.  
 
I Rælingen jobbes det aktivt med tilskuddsordninger for å delfinansiere 

anleggsprosjekter. De til enhver tid gjeldende bestemmelser for spillemidler følges 

derfor, og hovedregelen er at kunstgresset må være minst ti år gammelt for å 
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kvalifisere til å motta tilskudd til rehabilitering. Fire av kommunens baner ble rehabilitert 

i forrige planperiode, mens de resterende aldri har blitt rehabilitert. Kunstgressbane 2 

(KG2) i Marikollen blir ti år gammel i 2024, mens 7’er-banen på Nordby allerede er 13 

år gammel. Grafen under viser forventet behov for rehabilitering i lys av brukstimer på 

de ulike anleggene. Brukstimer er beregnet fordelt på skolene på dagtid og organisert 

idrett på ettermiddag og kveld. Den grønne streken indikerer forventet levetid på en 

kunstgressbane, 20 000 brukstimer. Brukstimer for hvert anlegg regnes fra etablering 

eller siste rehabilitering. 

 

Figur 5: Antall brukstimer på kunstgressbaner vs. behov for rehabilitering 

 

Figur 5 viser at alle kunstgressbaner i kommunen har et teoretisk rehabiliteringsbehov i 
løpet av planperioden. Som nevnt innledningsvis for temaområdet er en sentral del av 
det å opprettholde dagens idrettstilbud å ha et behovsvurdert forhold til både 
rehabilitering og nybygging av anlegg. I kommunens gjeldende investeringsportefølje 
er det kun lagt opp til rehabilitering av KG2 i Marikollen i planperioden. Om 
tilstandsrapporter avdekker behov for rehabilitering av øvrige flater, må dette vurderes 
opp mot andre prosjekter. Det vil da være naturlig å vurdere dette opp mot andre 
kunstgressprosjekter, fortrinnsvis Nordby idrettsanlegg (se også kapittel 2.1.1).  
 
En sentral del av arbeidet med fotballanlegg fremover er knyttet til utfordringer med 
gummigranulat på avveie. Forurensningsforskriften Kap. 23A legger føringer for 
utforming og drift av alle idrettsanlegg med løst plastholdig fyllmateriale, og gjeldende 
for flertallet av kommunens kunstgressbaner. Rælingen har fra 2018 hatt to baner med 
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biologisk innfyll. Det sees på som hensiktsmessig at valg av kunstgressystem vurderes 
for alle baner i forbindelse med rehabilitering eller nyetablering. Kunstgressmarkedet er 
i utvikling, og valg av systemer må tilfredsstille kommunens krav til forventet levetid, 
spillkvalitet og kostnader. Kravene i forskriften gjør seg gjeldene når baner etableres 
eller rehabiliteres, men tiltak for å hindre plast på avveie bør vurderes innført tidligere.  
 

Skianlegg 
Skianlegg omfatter arenaer for alle typer skigrener, og i Rælingen er det et godt tilbud 

for de fleste skiidretter. Vi har anlegg for langrenn, alpint, hopp, snowboard og freeski. 

Alle skianlegg er samlokalisert i Marikollen, og er også sammenkoblet med øvrig 

skiløypenett i kommunen.  

Det er gjennomført store løft for skianlegg i forrige planperiode. Prosjektene er ikke 

ferdigstilt og utviklingen fortsetter inn i ny periode. Det finnes nå et kompakt anlegg for 

langrenn og rulleski, to rekrutteringsbakker for hopp og et alpinanlegg som ved 

ferdigstillelse har fem nedfarter i tillegg til et romslig skileikområde. I alpinanlegget 

etableres også elementer spesielt egnet for randonee, snowboard og freeski, noe som 

gjør at anlegget tiltrekker seg et bredt spekter av brukere. Langrennsanlegget eies av 

Rælingen kommune, mens de øvrige anleggene eies av Rælingen skiklubb. 

Effekten av de gjennomførte og pågående prosjektene sees allerede og ventes å 

fortsette å øke i tiden fremover. Det gjelder for både egenorganisert bruk av anleggene 

og organisert aktivitet av innenbygds og utenbygds klubber. Økte bruk og besøkstall 

hele året ventes på grunn av både at anlegg og områder blir ferdigstilt, at fullverdig drift 

igangsettes, samt at folk blir mer kjent med anlegget.  

Kapasiteten på anleggsflater for skiidrett i kommunen er tilfredsstillende og fokuset 

fremover prioriteres til å ferdigstille pågående prosjekter, videreutvikle og optimalisere 

eksisterende anlegg. Samtlige skianlegg har, eller skal få, snøproduksjonsanlegg. 

Dette sikrer aktiivitetstilbud i snøfattige vintre og forlenger sesongen. En viktig 

forutsetning for kunstnø er tilgang til vann. Denne tilgangen finnes ikke på en 

tilfredsstillende måte i dag. Å sikre en god løsning for tilgang til tilstrekkelige mengder 

vann skal prioriteres i planperioden.  

Marikollen idrettspark omtales også i eget punkt 3.2.6.  

Klatreanlegg 
Klatring ligger i skjæringspunktet mellom idrett og friluftsliv og appellerer til mange. 

Både organisert idrett og kommersielle aktører har opplevd økt interesse og utbredelse 

de senere årene.  

Ved Tristilåsen, omtrent 1 kilometer inn i skogen på blåmerket sti ligger Rælingens 

eneste klatrefelt. Det er en lavlandsklippe med høyde som varierer mellom fire og 15 

meter og feltet har 15 fullboltede klatreruter med vanskelighetsgrad som varierer fra 4 

til 6.  
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Det norske klimaet er ikke alltid egnet for utendørsklatring, noe som gjør klatring 

innendørs vel så attraktivt. Som nevnt under punkt 3.2.1 er det klatrevegg i 

Marikollhallen i dag. Denne må det, i samarbeid med idrettslaget, sees på hvordan kan 

utvides dersom det skal være et reelt klatretilbud i Rælingen i årene som kommer.  

Orientering 
Både Østmarka og bebygde strøk er nedslagsfelt for orienteringsidretten. Anleggene er 

orienteringskart og idrettslag står selv for utviklingen av disse. Idrettslag har bedre 

kunnskap om slike kart enn kommunen og det sees på som hensiktsmessig at idretten 

selv har denne oppgaven Kommunen ønsker allikevel å veilede i arbeidet dersom det 

er behov, primært med tanke på søknad om finansiering gjennom tilskuddsordninger. I 

Rælingen er orienteringsklubben også en viktig bidragsyter i Stolpejakten. 

Det har de senere årene blitt arrangert flere orienteringsløp i Rælingen, av både 

nasjonal og lokal karakter. Ved større arrangement er det behov for å ha tilgang til 

lokaler innendørs. Kommunen vil strekke seg for å tilrettelegge for at slike arrangement 

skal kunne gjennomføres i Rælingen. 

Klubbhus og servicebygg 
Det finnes to klubbhus med garderobefasiliteter i tilknytning til idrettsanlegg, Løvenstad 

klubbhus og Marikollen klubbhus. I Marikollen finnes også ulike driftsbygg, 

tidtakerbuer, kiosk og speakertårn som idretten selv har etablert. I tillegg planlegges 

det for nytt klubbhus på Nordby. Kommunestyret vedtok i 2018 (sak 18/18) å avvikle 

sitt eierskap i Marikollen klubbhus, og på denne måten sørge for likhet mellom de ulike 

klubbhusene og deres eierforeninger. I dette ligger det at kommunen i utgangspunktet 

ikke skal involvere seg i klubbhus. Det er gjort et unntak med bevilgning til nytt 

klubbhus på Nordby på 9 MNOK (12.06.2019).  

Det er behov for å rehabilitere og videreutvikle Marikollen klubbhus. Klubbhuset deles 

av alle idrettsaktører i idrettsparken, men lokalene er ikke optimale for klubber i vekst, 

med endrede behov og nye idéer. Både skiklubben og fotballklubben har behov for 

større og mer moderne lokaler. Fremover må de se på sine behov og muligheter for 

tilfredsstillende løsninger, enten det er sammen eller hver for seg. Rælingen 

fotballklubb ønsker å bygge eget klubbhus nærmere sine aktivitetsflater. 

Nødvendige fasiliteter ved idrettsanlegg er en forutsetning for den organiserte 
aktiviteten. Felles for alle steder og prosjekter er at kommunen skal veilede og 
samarbeide med klubbene om best mulig løsninger for deres prosjekter.  
 
Friidrett 

Kommunen eier 18% av Romerike Friidrettsstadion. Dette er et interkommunalt anlegg 

hvor kommunen har bidratt med investeringsmidler, og årlige driftskostnader. Det er 

behov for en innendørs friidrettshall på Nedre Romerike, og det er naturlig at et slikt 

anlegg også vurderes som et interkommunalt anlegg. Det foreligger ingen initiativ på 
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dette per nå, og det vil være utfordrende å kunne medfinansiere i et slikt anlegg i 

planperioden. 

Andre anleggstyper 
Utendørsanlegg til eksempelvis tennis, sykling og større kunstisanlegg finnes ikke i 

Rælingen i dag og det er heller ingen etablerte miljøer for disse idrettene i kommunen. 

Anlegg og anleggselementer rettet mot disse aktivitetsformene kan ivaretas som 

nærmiljøanlegg, og for Rælingen er det naturlig at det er innenfor denne kategorien at 

slike anlegg vurderes. I større skala må kommunen ha en regional tilnærming til slike 

anlegg. For sykkelsport er det aktuelt å se på mulighetene for tilrettelegging i 

alpinanlegget i Marikollen. Her er målet å skape aktivitet hele året og downhillsykling er 

særlig egnet.  

 

3.2.4 Drift av kommunale idrettsanlegg 
Riktig og tilstrekkelig drift og vedlikehold av idrettsanlegg er avgjørende for at de skal 
bli brukt. Samtidig er kvalitet i drifta nødvendig for å imøtekomme kvalitetskrav fra 
leverandører og lovverk. For enkelte anleggstyper er det også direkte knyttet til 
sikkerhet for brukerne.  
 
Dagens drift av idrettsanlegg er forskjellig fra innendørsanlegg og utendørsanlegg. 
Dette til tross for at begge typer benyttes av både skoler og barnehager på dagtid, og 
lag og foreninger på kveldstid og i helger. Hovedansvaret for drift av 
innendørsanleggene ligger til Rælingen kommune, ved eiendomsenheten. 
Hovedbrukerne av anleggene bidrar i driften. Håndballklubben bidrar med fjerning av 
klister, svømmeklubben drifter folkebad på lørdager, og klatreklubben leier 
klatreveggen i Marikollhallen og har følgende driftsansvar. Klatreklubben forvalter også 
bruken av veggen.  
 
Drift av ordinære utendørsanlegg baserer seg på en ansvarsfordeling mellom 
kommunen og de frivillige idrettslagene som har de ulike anleggene som sine 
respektive hjemmearenaer. For fotballanleggene er det inngått driftsavtaler med 
fotballklubbene, som betyr at de har hovedansvaret for den daglige driften av 
anleggene. Større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter, samt oppgraderinger 
(investeringer) faller til anleggseier. Hvordan klubbene velger å utføre sine oppgaver 
(med interne ressurser/dugnad eller betale eksterne aktører) er opp til dem. I 
langrennsanlegget preparerer kommunen løyper om vinteren og koster rulleskitraséen i 
sommerhalvåret. Rælingen skiklubb står for den praktiske gjennomføringen av 
snøproduksjon i anlegget. Marikollen skisenter (alpin- og hoppanlegg) eies og driftes i 
sin helhet av Rælingen skiklubb. Kommunen (via avd. IFF) utbetaler årlig et 
driftstilskudd til utendørsklubbene. Driftstilskuddet baserer seg på en fordelingsnøkkel 
utarbeidet av Rælingen idrettsråd i 2016. Summen kommunen har til fordeling i 
driftstilskudd er uendret siden 2016, mens driftskostnadene har økt for klubbene. 
 
Det er svært viktig at ressursene som i dag brukes til drift av de kommunale 
idrettsanleggene benyttes på en mest mulig forsvarlig måte og at det er tilstrekkelig 
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kvalitet i drifta av kommunens anlegg. Kommunen har i lengre tid jobbet mye med å få 
en helhetlig og rettferdig drift av kommunens idrettsanlegg, men det er fortsatt en vei å 
gå før en helhetlig driftsmodell er iverksatt. Driftsmodellen har også til hensikt å sikre 
forutsigbarhet, både for anleggseier og brukergrupper. Samarbeid med idrettslag vil 
være nøkkelen i tiden fremover også, og det skal prioriteres å inngå nye avtaler. 
Avtalene må inneholde ansvarsfordelinger, økonomiske forpliktelser og eventuelle 
disposisjonsretter.  
 
Rælingen kommune drifter badeplasser, grøntområder, samt løypenett og isbaner på 
vinterstid. For å kunne drifte dette er kommunen avhengig av en utstyrspark med 
maskiner og kjøretøy, og det er behov for jevnlige utskiftninger. Dette omtales i 
tiltaksdelen som investeringer i planen. Utskiftning av maskiner og kjøretøy legger til 
grunn en 10-årig frekvens på store maskiner som traktor, løypemaskin eller lignede, og 
5-årig frekvens på mindre maskiner som ATV, snøscooter, biler, gressklippere eller 
lignende. 
 

3.2.5 Bruk av kommunale idrettsanlegg 
Å tilgjengeliggjøre anlegg til bruk av lag, foreninger og andre er blant det mest konkrete 
kommunen kan gjøre for å tilrettelegge for at befolkningen kan være aktive. I Rælingen 
har vi gode tradisjoner for at lag, foreninger og andre som ønsker det kan bruke våre 
anlegg og lokaler til fritidsaktivitet.  
 
På lik linje med dagens driftsform, forvaltes bruken av kommunens anlegg forskjellig 
blant anleggstypene. Innendørsanleggene forvaltes i samme ordning som utleie av 
øvrige kommunale lokaler som gymsaler og mindre flerbrukshaller. Ordningen baserer 
seg på at brukerne tildeles brukstid etter årlig søknad. Leie av idrettsanlegg belastes 
brukerne etter kommunens prisregulativ. Hovedregelen er gratis trening for barn og 
unge opp til 16 år. For utendørsanleggene varierer styring av bruk mellom at 
kommunen har ansvar for langrennsanlegget og at fotballklubbene disponerer banene 
de drifter selv. Disposisjon av utendørsanleggene er et naturlig punkt i nye driftsavtaler. 
 
Det har blitt arbeidet med nye rutiner for tildeling av langtidsleie i kommunale lokaler, 
og endringer kunne sees fra høsten 2021. Kommunen administrerer tildelingen og 
følger opp endringer gjennom leieperioden. Våren 2022 ble kurs i forbindelse med 
tilsynsordningen digitalisert, et grep som forenkler overholdelse av brukernes 
forpliktelser betraktelig. Det er dog flere aspekter ved bruk av anlegg enn tildeling av 
treningstid. Fra kommunens side er det viktig å fortsette å optimalisere bruken av 
anleggene og parallelt videreutvikle dialogen med kommunens idrettsaktører. Målet er 
å skape mest og best mulig bruk av tilgjengelige anlegg. I tillegg til å maksimere 
brukstimer, vil en gjennom god og oversiktlig koordinering få bedre oversikt over 
anleggsbehovet i kommunen.  
 
Fremover vil det være viktig for kommunen å være åpen for alternative idretter i 
eksisterende anlegg, både innendørs og utendørs. Dette er vår mulighet til å skape nye 
typer aktiviteter i kommunen. I tillegg til å arbeide med bruk av dagens idrettslokaler 
har kommunen et potensial i merbruk av øvrige lokaler i våre bygg. Både klasserom, 
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større møterom og forsamlingslokaler kan imøtekomme krav til lokaler for flere 
aktiviteter, både for unge og eldre. Ambisjonen for bruk av idrettsanlegg i planperioden 
vil være å gjøre det enklest mulig for både brukere og forvaltningen å skape aktivitet.  
 

3.2.6 Marikollen idrettspark 
Marikollen idrettspark har en kompleksitet av ulike brukergrupper som krever særskilt 
oppmerksomhet og tydelig rolleavklaringer. Idrettsparken består av ordinære anlegg og 
nærmiljøanlegg tilrettelagt for aktivitet hele året. Det er spesielt fotball og ulike grener 
innenfor skiidrett som er i fokus.  
 
Utviklingen av Marikollen idrettspark har vært en sentral del av arbeidet med 
idrettsfeltet i kommunen i lang tid, og arbeidet vil pågå gjennom denne planperioden 
også. Utviklingen av idrettsparken inkluderer både idrettsanlegg, parkeringsplasser og 
annen infrastruktur. I den forrige kommunedelplanen ble en utviklingsperiode på 
minimum fem år presentert. Fem år er gått og det ventes fortsatt at det vil gå minimum 
fem år før den planlagte utviklingen er gjennomført. Dette inkluderer sikring av 
tilstrekkelig vannmagasin for snøproduksjon, samt utbygging av gjenstående nedfarter 
og tilhørende infrastruktur i alpinanlegget. I perioden vil det være viktig for kommunen 
å fortsette utviklingen i tråd med reguleringsplanen, og å prioritere ferdigstillelse av 
delprosjektene som kommunen har ansvar for på hensiktsmessige tidspunkt. All 
utvikling må skje med utgangspunkt i det vi vet om langsiktige behov.  
 
Parallelt med utviklingen av anlegget har Rælingen kommune, Rælingen skiklubb og 
Rælingen fotballklubb holdt åpent de delene av idrettsparken som kan benyttes, både 
gamle og nye aktivitetsflater. På denne måten har aktivitetstilbudet i kommunen stadig 
økt, og man har kontinuerlig kunnet høste verdifull erfaring med både drift og bruk av 
området. Denne erfaringen er også med på å legge premissene for det videre arbeidet. 
Til tross for at idrettsanleggene i Marikollen ikke er definert som interkommunale 
anlegg, har forrige planperiode bekreftet at de har en regional verdi. Det gjelder 
spesielt for skianleggene. Enkelte elementer kan også sies å ha en nasjonal verdi for 
idrettsgrener innenfor snowboard og freeski. Her samarbeider skiklubben med 
nasjonale særforbund. Det er viktig at kommunen bygger opp under slike initiativ og 
støtter idrettslagene i samarbeid med andre idrettsaktører.  
 
Rælingen kommune er grunneier i Marikollen idrettspark, mens Rælingen skiklubb 
disponerer arealer til utvikling og drift av alpinanlegget gjennom en samarbeidsavtale. 
Det er påstartet arbeid med revidering av samarbeidsavtalen. Den nye avtalen skal i 
større grad ta for seg ansvarsfordelinger i drift av området, spesielt etter at 
Fjerdingbydammen er etablert.  
 
Marikollen er et område med et bredt tilbud for både organisert og egenorganisert 
aktivitet hele året. I tillegg er det et viktig utgangspunkt for ferdsel i marka, og er i så 
måte sentral innenfor alle av kommunedelplanens temaområder. Videre er nærmeste 
nabo torget i Fjerdingby sentrum. Med flere tilbud og brukere i området øker også 
forventingene til helhetlig drift og godt samspill. I planperioden vil det bli jobbet med 
området som en arena for både aktivitets- og næringsutvikling. Sistnevnte innenfor de 
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muligheter som spillemiddelbestemmelsene åpner for når det gjelder bruk av 
aktivitetsanlegg som er delfinansiert av ordningen.  
 
I lys av det brede tilbudet, er det også mange interessenter. For at vi skal lykkes med å 
utvikle, drifte og bruke idrettsparken på en så god måte som mulig er en forutsetning 
godt samarbeid mellom alle involverte aktører. Det gjelder både mellom kommunen og 
idrettslagene med sine respektive undergrupper, samt mellom de ulike lagene og 
gruppene. Brukergruppene vokser, behovene utvider seg og nye ønsker kommer til. 
Som nevnt under punkt 3.2.3 vil et sentralt tema i Marikollen fremover være klubbhus 
Sammen med idrettslagene skal kommunen finne den beste løsningen for at alle 
idretter får dekket sine behov for garderober, møtelokaler, kontorer og sosiale rom. 
Sammen må vi også møte felles utfordringer i området, deriblant parkeringskapasitet 
og en utvikling mot helårsaktivitet for alle idretter.  
 

3.2.7 Nye idretter 
Med utgangpunkt i punktene ovenfor kan idrettstilbudet i Rælingen i dag beskrives som 
relativt tradisjonelt. Samtidig gjør nye idretter og aktivitetsformer seg stadig gjeldende, 
for eksempel e-sport. E-sport står for elektronisk sport og er videospill i formalisert 
konkurranseform. Datakultur og e-sport er sterkt voksende i Norge, men er per i dag 
ikke en offisiell idrett eller gren i NIF. Dette fører til liten oversikt over lag/klubber i 
Rælingen og resten av regionen. Gjennom resultater fra Ungdata-undersøkelsen 2022 
vet vi allikevel at 62 % av guttene og 24 % av jentene på ungdomstrinnet og 
videregående skole i Rælingen bruker minst to timer daglig på elektroniske spill.  
 
Kommunens rolle på området vil være å veilede de som vil organisere seg og vurdere 
bruk og tilgjengeliggjøring av eksisterende lokaler. Å tilrettelegge for e-sport i 
tilknytning til idrettsanlegg vil kunne styrke idrettsanleggene som en sosial møteplass 
for flere grupper. Dette er noe som skal vurderes. En slik tilrettelegging bør skje i 
samarbeid med blant annet ungdomsklubber og idrettslag.  
 
En annen aktivitetsform som i nyere tid er tatt opp i den organiserte idretten er 
hinderløp. På landsbasis er det kun én hinderløpklubb som er underlagt den 
organiserte idretten. Dette er en nasjonal klubb som i januar 2022 ble registrert som 
medlem av Rælingen idrettsråd. Miljøet finnes dermed allerede i kommunen, og i løpet 
av planperioden vil det være interessant å vurdere hvordan det kan tilrettelegges for 
dette i kommunen.  
 
Samtidig som kommunen skal være åpen for helt nye idretter, er det også mange godt 
kjente grener som kan være nye for Rælingen. Kommunen skal ta imot nye miljøer 
som ønsker å etablere seg i kommunen og hele tiden vurdere hvordan det kan 
tilrettelegges for at de kan drive sin aktivitet. I dette er det viktig å huske på at det ikke 
er alle idretter som har behov for nye anlegg, men at tilbud kan skapes ved å utvide 
bruken av de anleggene og områdene vi allerede har.  
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3.2.8 Samarbeid med idrettsaktører 
I tråd med kommuneplanens mål og strategier skal kommunen «samarbeide med 
innbyggere og frivillige om et variert kultur- og aktivitetstilbud» (3.2) og «bygge på vilje 
til frivillig innsats og oppmuntre ildsjeler» (3.3). Dette er et kontinuerlig arbeid som har 
pågått over tid, og som fortsatt vil være i fokus fremover. Et godt samarbeid med 
idrettsaktørene fordrer at kommunen selv har avklarte rollefordelinger og gode 
samarbeids- og dialogrutiner internt.  
 
Rælingen kommune har en rolle som både veileder, anleggseier og myndighet. 
Kommunens idrettsadministrasjon har en viktig rolle i å være synlig for idrettsaktørene 
og å gjøre det enklest mulig for idrettsaktører å drive aktivitet i kommunen. I dette 
ligger det også å tilrettelegge for samarbeid mellom idrettsaktører og bygge opp under 
forumer for dette. For det totale tilbudet til kommunens, og regionens, innbyggere, er 
det også viktig at vi anerkjenner frivillighetens egne styrker og ressurser. Det er 
idrettsaktørene selv som har best kunnskap om å drive sin idrett, hva som kreves av et 
anlegg, hvordan gjennomføre arrangement og hvordan rekruttere frivillige.  
 
Rælingen kommune har et idrettsråd. Idrettsrådet er et organisasjonsledd i NIF og skal 
være et koordineringsorgan mellom idrettslag og kommunen, og mellom lagene og 
idrettskretsen. Rådet skal være en arena for samarbeid, og kommunen forventer 
nettopp dette. Det fordrer at rådet er aktivt og engasjert, men også at kommunen setter 
det i stand til å være et fungerende bindeledd. Det kan kommunen gjøre ved å invitere 
idrettsrådet til å uttale seg i alle aktuelle saker innenfor fagfeltet, samt å oppfordre 
idrettslag til å fremme saker til idrettsrådet for forankring. Kommunen og idrettsrådet 
har en samarbeidsavtale. Denne bør revideres i planperioden.  
 

3.3 Fysisk aktivitet 
Nasjonale anbefalinger legger opp til at det ikke er så viktig hvor aktiv en er, men at det 
er viktig å ikke være inaktiv. Å være i aktivitet er positivt for både den fysiske og 
psykiske helsen, uavhengig av om aktiviteten er kort eller langvarig og av lav eller høy 
intensitet. Alle minutter teller med i det totale regnskapet.  
 
Det er nedgang i folks deltakelse i organisert idrett fra ungdomsårene, og vi vet at 
voksne i større grad er aktive på egenhånd eller benytter seg av andre tilbud for være i 
aktivitet. Vi vet og at de som deltar i organiserte aktiviteter og idrett også er aktive på 
egenhånd. Samtidig er det en stor gruppe som ikke er fysisk aktive på fritida. For å 
sikre at det å være i fysisk aktivitet er et naturlig valg for befolkningen gjennom hele 
livet, må det tilrettelegges for at folk på en enkel måte kan være aktive i sitt nærmiljø.  
 
 

3.3.1 Kvalitet i omgivelser 
Noe av nøkkelen for at folk skal være aktive i sitt nærmiljø er kvalitet i omgivelsene. 
Dette kan være tilgjengelighet til ferdselsårer i skogen, men også aktivitetstilbud i 
boligområder. For å få til dette er det viktig å jobbe med stedsutvikling og kvalitet i 
anlegg og områder, slik at disse innbyr til å være i aktivitet. Dette krever at man er 
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fremoverlent og følger med på trender, samtidig som man har kontakt med 
innbyggerne. Videre krever det også at man tør å se på nye finansieringsmetoder og 
samarbeid.  
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt målsetninger om å skape møteplasser 
og å tilrettelegge for grønne lunger i alle boområder (strategi 7.2, 7.5 og 8.3). Planene 
for boligutvikling i kommunen legger opp til fortetting i nord. Vi forventer at en økende 
del av kommunens innbyggere vil bo i leiligheter eller hus med små hager. Jo færre 
kvadratmeter folk bor på og jo mindre hager de har, jo større blir behovet for andre 
områder å oppholde seg på. I arealplanlegging og reguleringssaker må det sikres 
tilstrekkelige grønne områder og annet areal for opphold. I boligutvikling må anlegg for 
lek og aktivitet ha god kvalitet, og kommunen skal sørge for dette gjennom tverrfaglig 
samarbeid.  
 
For å lykkes med å skape aktivitetsområder som også er attraktive møteplasser må vi 
se fysiske og sosiale komponenter i sammenheng. I planlegging og etablering av 
anlegg og områder må kommunen fokusere på omkringliggende areal og sosiale 
soner. Kommunen må også tørre å tenke på at ulike kjønn, aldersgrupper og 
bakgrunner har ulike preferanser når det kommer til utforming av områder og valg av 
aktivitetsform. Et aktuelt prosjekt for dette er områdeutviklingen på Løvenstad og 
Sandbekken. Flerfunksjonalitet må tilstrebes, så hele familien kan være i aktivitet på ett 
sted. 
 
Kommunen skal ha attraktive og varierte boområder. I planperioden vil det være 
sentralt å jobbe med dette også for uteområder ved kommunale institusjoner.  
 

3.3.2 Nærmiljøanlegg 
Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg til egenorganisert aktivitet. Anleggene er åpne for 
alle og fungerer som viktige møteplasser på tvers av alder og bakgrunn. 
Nærmiljøanlegg ivaretar spesielt barn og unge som ikke deltar i organiserte aktiviteter, 
men flere anleggstyper benyttes også mye av voksne. Innenfor kategorien 
nærmiljøanlegg finner vi blant annet utendørs treningsapparater, parkouranlegg, 
basketbaner, hinderløyper, skateparker, skøytebaner, skileikområder, frisbeegolfbaner, 
sandvolleyballbaner, samt andre anlegg og større aktivitetsområder. Når de er 
tilgjengelig, benyttes også flere av de ordinære utendørsanleggene i kommunen til 
egenorganisert aktivitet. 
 
I Rælingen i dag finnes det en rekke nærmiljøanlegg og mindre aktivitetsanlegg, men til 
tross for utviklingen varierer antallet og kvaliteten mellom de ulike delene av 
kommunen. Utviklingen de siste årene har allikevel bidratt til viktige løft for 
anleggsdekningen på nærmiljøanlegg i kommunen. Aktivitetsparken i Marikollen med 
skateanlegg, treningspark og kombinert basketbane og isflate i spissen, samt 
frisbeegolfanlegget på Myrdammen er eksempler på kommunale prosjekter som har 
gitt gode resultater. I Marikollen skisenter har Rælingen skiklubb etablert et familie- og 
skileikområde som er gratis for alle og også har gapahuker og grillplasser. Sammen 
med kommunens fire skøytebaner er dette anlegget svært viktig for vintertilbudet.  
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Skolegårder er blant de viktigste arenaene for fysisk aktivitet for barn og unge, og er 
også for mange blant de viktigste sosiale møteplassene i nærmiljøet. Barn og unge 
tilbringer mye tid på skolen, og når de opplever glede og mestring gjennom ulike 
fysiske aktiviteter legger det et grunnlag for å ønske en aktiv hverdag videre i livet. I 
Rælingen er som hovedregel nærmiljøanleggene knyttet til skoler og nærliggende 
områder. En slik lokalisering gir god utnyttelse av anleggene, både gjennom 
undervisning og fritid. Med arealknapphet til aktivitetsområder må kommunen fremover 
utnytte potensialet som finnes i skoleområdene og legge opp til flerbruk av disse på en 
god måte. Gjennom et mangfoldig aktivitetstilbud ved og rundt skoler vil en sikre 
nærhet til aktivitet for mange innbyggere.  
 
Om vinteren er isflater den mest brukte typen nærmiljøanlegg i kommunen, og også 
den typen hvor kapasitetsutfordringene er størst. Det finnes fire isflater i kommunen: I 
Blystadlia, på Løvenstad, i Marikollen og på Hektner. Basert på størrelsen og typen 
driftsutstyr kommunen har, og erfaringer med høye besøkstall på skøytebanene bør 
størrelsen på en skøytebane være minimum 25x35 meter. Det er ikke alle flater i dag. 
Isflater krever sammenhengende perioder med minusgrader. Klimaendringer gjør 
temperaturene stadig høyere og løfter et behov for kunstis for å kunne sikre et tilbud. 
Kunstisanlegg er populært og bør vurderes ved etablering av nye skøytebaner. Det 
sikrer gode forhold, men er kostnadskrevende å drifte. Driftsmessige konsekvenser må 
kartlegges og forankres før en eventuell investering.  
 
Flertallet av innkomne innspill til kommunedelplanen er rettet mot nærmiljøanlegg. En 
forutsetning for arbeidet med nærmiljøanlegg i planperioden er å sikre gode 
medvirkningsprosesser som er tilpasset de målgruppene som legges til grunn for 
prosjektene. I dette ligger det også å kontinuerlig følge med på aktivitetsmønsteret til 
innbyggerne og aktivitetstrendene for den egenorganiserte aktiviteten. Det er derfor 
ikke hensiktsmessig å fastsette alle prosjekter innenfor temaområdet i forbindelse med 
kommunedelplanen, men heller sette av ressurser til å utvikle behovsvurderte anlegg 
gjennom hele planperioden. Det er viktig for Rælingen å utvide aktivitetstilbudet i hele 
kommunen, men det betyr ikke at alle skal ha tilgang til akkurat den samme typen 
anlegg i sitt nærmiljø. Likevel er det viktig å sørge for at nærmiljøanleggenes innhold 
og utforming gjenspeiler mangfoldet i befolkningens funksjonsnivå, i alle aldre, slik at 
alle kan benytte seg av anleggene. 
 
 

3.3.3 Aktive forflytninger 
Hverdagsaktivitet er vel så viktig i et folkehelseperspektiv som øvrig trening. Et viktig 
virkemiddel her er å legge til rette for at folk kan gjennomføre aktive forflytninger.  
 
Gåing er den vanligste formen for fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Videre er gåing 
og sykling både rekreasjon og transport til og fra skole, jobb og fritidsaktiviteter. I tillegg 
legger gode og trafikksikre transportmuligheter for gåing og sykling for barn og unge 
grunnlag for transportvaner for dagens og morgendagens trafikanter. 
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Kommunen kan gjøre det attraktivt, tilgjengelig og trygt å ferdes i Rælingen. Arbeidet 
med dette omhandler flere fagfelt og henger tett sammen med stedsutviklingen 
kommunen. Gjennom samarbeid på tvers av fagfelt vil vi sikre gode muligheter for 
gående, syklende og andre i alle aldre. Særlig henger arbeid med å tilrettelegge for 
aktive forflytninger sammen med strategier og tiltak i trafikksikkerhetsplanen og 
kommunedelplan for klima, miljø og sirkulær økonomi. «Transportveiene» kan være 
både tradisjonelle og effektive traséer, samt nye og spennende omveier.  
 

3.3.4 Innovasjon, trender og nye aktivitetsformer 
Gjennom dette temaområdet bør kommunen tilstrebe å skape kreative anlegg og 
områder som fremmer bevegelse på nye, uventede og morsomme måter. Det er også 
viktig å tilrettelegge for utradisjonelle aktivitetsformer i tradisjonelle anlegg. Rælingen 
kommune jobber kontinuerlig med innovasjon, og det er viktig at dette også gjenspeiler 
seg i arbeidet med fysisk aktivitet. Som nevnt under punkt 3.2.2 Nærmiljøanlegg, er et 
ledd i dette å ikke ha detaljplanlagt alle tiltak i planprosessen, men heller ha muligheten 
til å være fleksible og kreative, samt å hente erfaringer fra andre prosjekter. Innovasjon 
kan, og bør, også innbefatte blant annet materialvalg og driftsformer, samt nye 
samarbeidsformer for investering.  
 
Kommunen skal benytte seg av eksempelvis medvirkningsprosesser, nettverk i 
fagmiljøet og rådgivende organisasjoner som Tverga og for å bygge anlegg som treffer 
behov og aktivitetstrender. Samtidig skal vi dele våre erfaringer med andre.  
 
Treningssenter og andre kommersielle treningskonsepter er ikke lenger en nyhet, men 
er ikke et tilbud i Rælingen kommune i dag. Flere innkomne innspill til arbeidet med 
planen omhandler ønsker om denne formen for tilbud i kommunen. Treningssenter er 
næringsvirksomhet, og kommunen vil se på muligheter for om og hvordan det kan 
tilrettelegges for slik næring i Rælingen. Det gjelder spesielt i forbindelse med den 
videre utviklingen av sentrumsnære områder.  
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3.4 Friluftsliv 
Friluftsliv er en viktig del av norsk identitet og kulturarv, og kombinasjonen av fysisk 
aktivitet og naturopplevelse gjør at den har en unik verdi. Friluftsliv kan utøves av alle, 
uansett bosted og nesten uavhengig av fysisk form, bevegelighet og kunnskap. 
Gjennom allemannsretten har alle rett til å ferdes fritt i utmark, uten å måtte betale for 
det. Dette er selve grunnforutsetningen for det norske friluftslivet.  
 
Friluftsliv i Rælingen kommune er særdeles viktig for mange aktører i regionen. 
Majoriteten av friluftslivet i kommunen utøves i Østmarka og ned mot Øyeren, og 
Rælingen kommune har et ansvar for å tilrettelegge for friluftsliv, samtidig som 
naturverdiene skal bevares. Sentralt i denne planen er at Rælingen kommune finner 
balansen mellom tilrettelegging og bevaring i valg av tiltak som skal gjennomføres. 
 
 

3.4.1 Sti- og løypeplan 
 

Som vedlegg 1 til denne kommunedelplanen tilhører temaplanen «Sti- og løypeplan». 
Temaplanen er en viktig del av temaområdet «friluftsliv», men overlapper også med 
sentrale utviklingstrekk innenfor «fysisk aktivitet».  
 
Sti- og løypeplanen er den første av sitt slag i Rælingen kommune, og skal sikre at det 
er gjennomtenkt hvilke ferdselsårer som skiltes og merkes, hvilke som videreutvikles 
og hvilke som av ulike grunner ikke videreutvikles eller tilrettelegges. 
 
Miljødirektoratet startet i 2019 en femårig, nasjonal satsing på Friluftslivets 
ferdselsårer. Viken fylkeskommune startet med prosjektet i 2020 og har gjennom dette 
prosjektet som mål at alle kommunene skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets 
ferdselsårer i løpet av prosjektperioden (2020 - 2023). Prosjektet er initiert av Klima- og 
miljødepartementet, og er en oppfølging av Handlingsplan for friluftsliv.  
 
Da sti- og løypeplanen vil tilhøre kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
er det naturlig at disse planene følger samme revideringstakt. Av sti- og løypeplanen 
fremgår det mål, strategier og foreslåtte tiltak. Tiltakene som sti- og løypeplanen 
foreslår, fremgår også av tiltakslisten i kommunedelplanen.  
 
Oppfølging av sti- og løypeplanen anses som en av de viktigste tiltakene for friluftslivet 
gjennom planperioden. 
 

3.4.2 Jakt og høsting 
 
Jakt og høsting utgjør en viktig del av friluftslivet. For de som utøver jakt, fiske eller 
sopp- og bærplukking er disse aktivitetene en direkte kilde til fysisk aktivitet og 
naturopplevelser, i tillegg til å ha en funksjon som matressurs. Friluftsloven legger mye 
av grunnlaget for denne høstingen, ved å gi allmennheten en høstingsrett av en rekke 
spisbare vekster. Jakt- og fiskeretten tilhører grunneieren.  
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Rælingen kommune har et vannareal på 15 km2, som utgjør 21 % av kommunens 
totale areal. I tillegg til Øyeren, som utgjør størstedelen av vannarealet, har kommunen 
om lag 50 mindre vann av ulik størrelse i marka. I Øyeren og Nitelva er 
fiskebestandene selvregulerende og innenfor gitte regler kan det fiskes uten fiskekort. I 
marka har grunneierne tildelt fiskeretten til de lokale foreningene Rælingen jeger- og 
fiskerforening (RJFF) og Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA). De fleste av vannene 
er tilrettelagt for sportsfiske. Foreningene selger fiskekort og tilrettelegger for et 
attraktivt fiske gjennom blant annet fiskeutsetting, prøvetaking og tynningsfiske.  
 
Kommunene har en begrenset rolle i fiskeforvaltningen, men kan stimulere til aktivitet 
gjennom tilskudd, åpne opp for fiske på kommunale eiendommer og oppmuntre til en 
aktivitetsskapende forvaltning. De interkommunale prosjektorganene Vannområde 
Øyeren og Vannområde Leira-Nitelva ivaretar det helhetlige perspektivet som skal 
sikre kvalitet i vannforvaltningen og vannmiljøet. Kommunene kan også bidra til å sikre 
kunnskapsløft og kunnskapsformidling i vann- og fiskeforvaltningen. «Fiske» 
rapporteres på i den årlige Tilstandsrapporten for natur og miljø, og 
kunnskapsgrunnlaget som angår naturmangfold i vann vil inngå i arbeidet med 
kommunens Temaplan for naturmangfold. 
 
Kommunen kan også treffe på utfordringer tilknyttet fiskeforvaltningen i forbindelse 
med kommunale prosjekter. I perioden 2024 – 2026 er det planlagt rehabilitering av 
damanleggene på Ramstadsjøen og Åmotdammen. I planleggingen og 
gjennomføringen blir det viktig å ivareta perspektivet til sportsfisket, slik at kvaliteten på 
fisket forringes minst mulig. Dialogen med Rælingen jeger- og fiskerforening, som 
kultiverer vannene, blir viktig i denne sammenheng. 
 
Kommunen har en større rolle i den offentlige viltforvaltningen og er etter viltloven et av 
fem offentlige viltorgan. Kommunen er myndighet for det meste av forvaltningen av 
høstbart vilt og har ansvar for en rekke lovpålagte arbeidsoppgaver. Hovedmålet i 
viltforvaltningen er å sikre at viltet og deres leveområder forvaltes slik at naturens 
mangfold og produktivitet bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen 
høstes til gode for landbruksnæringen og friluftslivet. 
 
Utøvelse av jakt er i liket med utøvelse av annet friluftsliv helsefremmende, gir gode 
naturopplevelser og bidrar til trivsel og bedre folkehelse. I bynære områder er gjerne 
bruken av skogen høy, og Rælingsmarka er intet unntak. Med høy bruk kan det 
potensielt oppstå interessekonflikter mellom jakt og det øvrige friluftsliv. I enkelte 
omkringliggende kommuner er det av den grunn innført helgefredning. 
Helgefredningen innebærer at det ikke er tillatt å jakte elg på lørdager og søndager. I 
Rælingen vurderes det at jakta i kommunen drives på en måte, og i områder, som er 
forenlig med annet friluftsliv og at det aktuelle konfliktnivået er på et lavt nivå. 
 
Ved utførelsen av jakt er det likevel viktig at andre brukere ikke fortrenges av frykt. Det 
skal føles trygt å bevege seg i utmark. Kanalisering av ferdsel er et tema som løftes i 
sti- og løypeplanen (vedlegg 1), og også i sambruk med jakt er kanalisering av ferdsel 
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et effektivt virkemiddel. For, naturlig nok, er de mest vilttette områdene i kommunen 
andre steder enn hvor det er størst menneskelig aktivitet. Frykten for utøvelsen av jakt 
er derfor sjelden rasjonell, og kan skyldes mangel på innsikt i hvordan jakten utøves. 
Av hensyn til både de som utøver jakt og de som utøver annet friluftsliv er det viktig at 
verktøy som kanalisering og kunnskapsformidling tas i bruk når det er nødvendig, slik 
at vi kan ivareta et vellykket sambruk av skogen. 
 
Forvaltningsrelatert innhold rapporteres på i den årlige Tilstandsrapporten for natur og 
miljø, mens kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for forvaltningen av de 
høstbare artene vil inngå i arbeidet med kommunens Temaplan for naturmangfold. 
 

3.4.3 Statlig sikra friluftslivsområder 
Statlig sikra friluftslivsområder kan betraktes som friluftslivets verneområder, og er 
områder som skal ivaretas og tilrettelegges for friluftslivsaktivitet for dagens og 
fremtidens generasjoner. De statlig sikra friluftslivsområdene anses som kommunens 
aller viktigste områder for opphold og utøvelse av friluftsliv. I Rælingen kommune er 
det fire statlig sikra områder som aktivt forvaltes og i ulik grad videreutvikles av 
kommunen: Myrdammen, Åmotdammen, Torva og Ramstadsjøen. Den kommunale 
skogeiendommen rundt Blystadlia er også statlig sikret, men har ikke vært forvaltet og 
utviklet på linje med de øvrige områdene. 
 
De fire førstnevnte områdene har egne forvaltningsplaner som revideres årlig. En 
forvaltningsplan for et statlig sikra friluftslivsområde har til hensikt å vurdere behovet for 
tilrettelegging i henhold til formålet med sikringen, og synliggjøre kostnader og 
eventuelle behov for tilskudd. En godkjent forvaltningsplan er en forutsetning for å 
kunne gjennomføre tiltak på områdene og for å kunne motta tilskudd til tiltaket. 
Forvaltningsplanene revideres administrativt, forankres i friluftsrådet og godkjennes av 
fylkeskommunen. 
 
Rælingen kommune har over flere år vært en aktiv bruker av tilskuddsordningen for de 
statlig sikra områdene, og veldig mange av de gjennomførte prosjektene har vært 
finansiert av tilskudd. Kommunen har blitt løftet frem av fylkeskommunen som en av de 
kommunene i fylket som har fått mest ut av ordningen. Kommunen har derimot merket 
seg en lavere tildeling de siste årene, og det antas at tilspisset konkurranse om 
midlene kan være årsaken. Tendensen har vært at de omsøkte prosjektene fortsatt 
mottar tilskudd, men at tilskuddene i mindre grad fullfinansierer prosjektene. Tidligere 
har ikke kommunen hatt midler forbeholt ferdigstilling av prosjekter delfinansiert av 
tilskudd, og det har gjort det mer utfordrende å ferdigstille disse prosjektene. Det 
anbefales derfor at det avsettes en fleksibel pott som kan prioriteres til gode prosjekter 
vurdert som lavthengende frukter. Midlene bør ses i sammenheng med prosjekter som 
delfinansieres av andre tilskuddsordninger eller ideelle organisasjoner.  
 
De fire statlig sikra områdene som i dag aktivt forvaltes av kommunen har i ulik grad 
vært videreutviklet de siste årene. Det er ikke definert i hvilken grad de enkelte 
områdene skal tilrettelegges og utvikles, og aktuelle tiltak har i stor grad vært vurdert 
fra sak til sak. Områdenes utvikling reguleres likevel av det grunnleggende 
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sikringsformålet gjennom veileder for statlig sikra områder, samt av aktuelle lovverk slik 
som markaloven. For å utføre tiltak, skal tiltakene som nevnt godkjennes av 
fylkeskommunen gjennom kommunens forvaltningsplan for området. Områdenes 
helhetlige utvikling vurderes derfor å være tilstrekkelig ivaretatt. Samtidig bør det være 
en felles forståelse for at statlig sikra områder utenfor marka kan ha større grad av 
tilrettelegging, og at graden av tilrettelegging i marka generelt bør avta med økt 
avstand fra bebyggelse. 
  
Det statlig sikra friluftslivsområdet Åmotdammen het tidligere Nedre Aamodt skog. Den 
gang Nedre Aamodt skog ble sikret inngikk Marikollen som en del av denne 
eiendommen. Store deler av den opprinnelige eiendommen er i senere tid omgjort til 
andre formål, men omgjøringen av arealformålet er fortsatt ikke kompensert for i form 
av et erstatningsområde. Kommunen har foreslått arealet rundt Fjerdingbydammen 
som erstatningsområde. Området kvalifiserer til formålet, men forutsetter at 
detaljreguleringsplan for Brudalen vedtas og at kommunen kommer til enighet med 
private grunneiere om sikring av eiendommen. Kommunen vil kontinuerlig vurdere 
behovet for sikring av andre eiendommer, men i nyere tid har ikke andre eiendommer 
enn Fjerdingbydammen vært oppe til vurdering. Kommunen vil også vurdere eventuelle 
behov for endring av eiendomsgrensene rundt de statlig sikra friluftslivsområdene, 
eksempelvis bør det vurderes om det er hensiktsmessig at bryggeanlegget til Grenvika 
båtforening inngår i det statlig sikra området Torva.  
 

3.4.4 Tilgang til vann 
I kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv fra 2017 var 
hovedmålsettingen for friluftsliv at «kommunens innbyggere skal ha god tilgang til både 
Østmarka og Øyeren». I planperioden har tilretteleggingen rundt badeplassene og 
ferdselsårene i marka vært under stor utvikling. Med unntak av enkelte prosjekter har 
derimot ikke tilgangen til Nitelva og Øyeren blitt nevneverdig forbedret i planperioden.  
 
Tilgangen til og nærhet til vann vurderes som viktige sider av friluftslivet. Båtliv, bading 
og fisking er viktige friluftsaktiviteter i barmarksesongen, mens skiløyper og 
skøytebaner på islagte vann er populært vinterstid. Tilgangen til vann i marka vurderes 
til å være god, mens det er potensiale for å bedre tilgjengeligheten til Østmarka og 
Øyeren. Sti- og løypeplanen, vedlegg 1, ivaretar drøfting og fremtidig videreutvikling av 
ferdselsårer i denne sammenheng. Samtidig er det tidligere sett på muligheten for å 
bedre tilgjengeligheten til båtutsettinger langs Øyeren og Nitelva. Det er ikke mottatt 
innspill i kommunedelplanprosessen rundt temaet, men kommunen vil likevel ha dialog 
med aktuelle båtforeninger rundt temaet. De to båtforeningene som disponerer 
kommunal eiendom er Tangen og Grenvika båtforeninger. Avtalene med de to 
båtforeningene er for øvrig svært gamle og er anbefalt revidert i planperioden. 
 
 

3.4.5 Dammer 
I den kommende planperioden vil det måtte gjøres en rekke investeringer og 
vurderinger knyttet til kommunale damanlegg. Etter at NRV AS søkte om konsesjon til 
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rivning av en rekke damanlegg på Romerike måtte flere kommuner ta stilling til om de 
ønsket å overta eierskapet av hensyn til friluftslivsinteressene. I det nasjonale 
prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder ble områdene 
Ramstadsjøen og Åmotdammen tildelt områdeverdi «svært viktig friluftslivsområde» og 
langs begge vann ligger det tilknyttet eiendom som er statlig sikra som 
friluftslivsområde. NRV AS hadde ikke lenger behov for de to damanleggene til levering 
av drikkevann, og konsesjon for rivning ble derfor gitt. Kommunestyret i Rælingen 
vedtok at kommunen skulle overta damanleggene av hensyn til friluftslivet, og at 
vannspeilet skal ivaretas. Kommunen ble i 2021 eier av damanleggene på 
Åmotdammen og Ramstadsjøen. For Åmotdammen er det inngått delt eierskap med 
Lørenskog. 
 
Damanleggene tilfredsstiller derimot ikke kravene i damsikkerhetsforskriften, og begge 
damanleggene må rehabiliteres i løpet av kort tid. I prioritering av 
investeringsprosjekter i planperioden er lovpålagte oppgaver en selvsagt prioritet, og 
prosjektene må gjennomføres på tidspunkt i tråd med NVEs krav og anbefalinger. 
Prosjektene legger derfor føringer for øvrige investeringstiltak i planperioden. Totalt er 
det avsatt 21,5 MNOK i perioden 2023-2026 til rehabilitering av Åmotdammen og 
Ramstadsjøen. Kommunen vil samarbeide med Lørenskog kommune om investeringer 
og drift av damanlegget på Åmotdammen. Damsikkerhetsforskriften stiller også strenge 
krav til roller og organisering knyttet til drift av damanlegg. Oppbygging av 
driftsorganisasjon og kompetanseheving pågår og blir også viktig fremover for å kunne 
tilfredsstille forskriftens krav til drift. 
 
Kommunen er fra før eier av damanlegg på Skoledammen og Myrdammen. Disse må 
det også tas stilling til i planperioden. I kommunens arbeid med å bygge en 
velfungerende organisasjon for drift av dammer inngår også avklaring av tilstand, 
innføring av driftsrutiner og eventuelle rehabiliteringstiltak for disse dammene. 
Skoledammen oppfyller ikke stabilitetskravene i damsikkerhetsforskriften i dag, og her 
må det gjøres midlertidige eller permanente tiltak for å redusere bruddkonsekvensen. 
Det er derfor avsatt 2,5 MNOK til dette formålet i planperioden. Hensikten med 
prosjektet er å avgjøre og gjennomføre midlertidige eller permanente tiltak for å 
redusere dammens bruddkonsekvens og på den måten tilfredsstille lovkravene til 
kommunens rolle som dameier. Det gjenstår å avklare hvorvidt prosjektet skal 
inkludere eventuelle tiltak til nytte for rekreasjon og friluftsliv. Det finnes i dag lite 
informasjon tilknyttet damanlegget på Myrdammen, og krav til oppfølging og eventuelle 
vedlikeholdsbehov og kostnader er derfor uavklart. 
 
For å sikre nok vann til snøproduksjon i Marikollen idrettspark utarbeider kommunen 
samtidig en reguleringsplan for området rundt Fjerdingbydammen. Det reguleres for å 
demme opp dagens vannspeil med tre meter. Planforslaget legger også opp til å 
utvikle området til et viktig bade- og rekreasjonsområde. Reguleringsplanen ble 
1.gangsbehandlet våren 2022 og også her innebærer et eventuelt vedtak en betydelig 
investering og strenge krav til driftsorganisasjon. Reguleringsplanen er kompleks, og 
en oppdemming av myra vil ha stor negativ konsekvens for den naturtypen som 
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Fjerdingbydammen utgjør. Planforslaget tas endelig stilling til i starten av 
kommunedelplanens planperiode. 
 

3.4.7 Park- og grøntområder 
I kommunen finnes det mange kommunale eiendommer. Mange av disse 
eiendommene er tilknyttet kommunale veier, kommunale bygg eller idrettsanlegg. 
Felles for disse eiendommene er at det foreligger en tydelig plan for eiendommens 
formål og for hvordan eiendommen skal forvaltes og driftes. I tillegg til de nevnte 
eiendommene finnes det mange park- og grøntområder rundt om i kommunen som 
også har kommunalt eierskap. Mange av de er viktige for rekreasjon og friluftsliv, og 
noen av de driftes og ivaretas av kommunen, eksempelvis Torva, Myrdammen og 
Sundberget.  
 
Det eksisterer også en rekke kommunale park- og grøntområder uten konkrete planer 
for hvordan områdene eventuelt skal ivaretas eller utvikles. Noen av de har kanskje 
uforløst potensiale til videreutvikling, mens andre kan ha viktige funksjoner som kun 
kan ivaretas gjennom passivt kommunalt eierskap. Andre har kanskje utgiftsposter 
som trefelling og avfallshåndtering, men tilbyr liten nytteverdi eller potensiale for 
videreutvikling. Kanskje kan enkelte områder sikres for friluftslivet gjennom statlig 
sikring av et område, eller kanskje bør enkelte eiendommer endres til privat eierskap 
eller motsatt. Noen av eiendommene har kanskje også behov for å definere eierskap 
og tilhørighet internt i kommunen, slik at misforståelser unngås og kvalitet i drift 
ivaretas. 
 

Kommuneplanens arealdel ivaretar fastsetting av den overordna grønnstrukturen, 
mens reguleringsplaner legger mer detaljerte føringer for enkelte områders arealbruk. 
Arealplanene er med andre ord førende for utviklingen av de kommunale park- og 
grøntområdene. Likevel kan områder endre formål ved revidering av disse planene. 
Det estimeres at kommunen eier omtrent 50 eiendommer, med utydelig formål eller 
med behov for avklaringer. 
 
Det anbefales en systematisk gjennomgang av kommunale park- og grøntområder i 
kommunen. Arbeidet må ses i sammenheng med kommunale eiendommer tilknyttet 
veiformål og kommunale eiendommer tilknyttet kommunale bygg, i tillegg til eventuelle 
prosesser tilknyttet salg av kommunale eiendommer. Gjennom en systematisk 
gjennomgang forventes det å sikre riktig forvaltning, videreutvikling og drift av de riktige 
eiendommene. Gjennomgangen bør føre til anbefalinger som avklarer blant annet 
internt eierskap, skjøtsel, prioriteringer, drift og videreutvikling. Anbefalingene må se 
eiendommene i sammenheng og være i tråd med kommunens arealplaner.  

 
 

3.4.8 Dialog- og interessegrupper 
Østmarka er et svært populært område for utøvelse av friluftsliv, og bruken forventes å 
øke i takt med befolkningsveksten. Aktivitetene og interessene er mange og med økt 
bruk oppstår gjerne også interessekonflikter mellom utmarkas brukere. Sti- og 
løypeplanen (vedlegg 1) drøfter i den sammenheng effektene av tilrettelegging, 



 
  

 42 

 

viktigheten av sporløs ferdsel, sambruk av ferdselsårene våre og samarbeid mellom de 
ulike interessegruppene. 
 
Planen legger blant annet vekt på viktigheten av å finne gode løsninger for sambruk, 
da topografi og arealknapphet legger naturlige begrensninger på å spesialisere 
kommunens ferdselsårer i nevneverdig grad. I tillegg foreslås det å knytte en tettere 
dialog mellom interessegruppene i marka, blant annet gjennom et forum for skogbruk 
og friluftsliv. 
 
Planen har også fokus på viktigheten av sporløs ferdsel. Uvettig og feil bruk av marka 
skyldes ofte mangel på kunnskap, og nasjonalt gjøres det allerede en god jobb med å 
øke bevisstheten rundt sporløs ferdsel. Med formål om å bidra til å øke bevissthet og 
kunnskap om sporløs ferdsel lokalt, er det foreslått tiltak som også omhandler 
informasjonsdeling og kunnskapsformidling. 
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4 Målsetninger og strategier 
I henhold til kommuneplanens satsningsområder har Rælingen kommune satt en 
overordnet målsetning for fagfeltet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er videre satt 
tre mål, ett for hvert temaområde, og valgt tilhørende strategier for å nå målene. 
Foreslåtte tiltak i planperioden og øvrig arbeid med fagfeltet skal være i tråd med de 
mål og strategier som kommunedelplanen legger opp til.  
 

4.1 Overordnet målsetning 

 
 

4.2 Mål og strategier 
Mål 1: IDRETT 

 

Målet skal vi nå ved å: 
 

1.1 prioritere anlegg for eksisterende miljøer fremfor å etablere nye 
anleggstyper. 

1.2 rehabilitere idrettsanleggene med en frekvens som opprettholder kvalitet 
og aktivitetens behov. 

1.3 skape forutsigbare rammer og tydelige rolleavklaringer for drift av og 
investering i anlegg i samarbeid med frivillige organisasjoner, og være 
aktiv og løsningsorientert i tilfeller organisasjoner vurderer alternative 
finansieringsmetoder. 

1.4 forebygge inaktivitet forårsaket av barrierer som forhindrer deltakelse på 
ønsket aktivitet, samt stimulere til tilbud for brukergrupper som ikke finner 
et tilfredsstillende tilbud. 

Rælingen kommune skal være godt tilrettelagt for at 
alle innbyggere kan ha en aktiv hverdag. Kommunen 

kjennetegnes av mangfold i aktiviteter, både i 
aktivitetstilbud og brukergrupper, hele året. 

 

Rælingen kommune skal opprettholde tilbudet for eksisterende idrettsmiljøer i 
kommunen og legge til rette for deltakelse fra flere brukergrupper 
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1.5 kontinuerlig jobbe for sambruk av og optimalisering av brukstid for 
tilgjengelige anlegg og lokaler. 

Mål 2: FYSISK AKTIVITET 

 

 
Målet skal vi nå ved å: 
 

2.1 prioritere nye anleggstyper og aktivitetsformer som ikke allerede eksisterer 
i kommunen. 

2.2 utvikle nærmiljøanlegg og aktivitetsområder som er attraktive for aktivitet i 
et helårsperspektiv. 

2.3 legge til rette for medvirkning fra ulike brukergrupper. 

2.4 vektlegge kreativitet, flerfunksjonalitet og innovasjon i utforming av 
områder. 

2.5 være aktive, søkende og fleksible ved initiativ på medfinansiering for 
etablering av nærmiljøanlegg i samarbeid med frivillige organisasjoner, 
utbyggingsselskaper og lokalt næringsliv, samt ved bruk av 
tilskuddsordninger.  

 
 

Mål 3: FRILUFTSLIV 

 

Målet skal vi nå ved å: 
 

3.1 følge opp mål, strategier og tiltak i Sti- og løypeplan 2023-2033. 

3.2 prioritere rehabilitering av damanlegg som er viktige rekreasjonsområder 
for friluftsliv. 

3.3 utvikle statlig sikra friluftsområder i tråd med forvaltningsplaner. 

3.4 sørge for at prioritering av tiltak er kunnskapsbasert, og at nytte og 
konsekvens er balansert på en best mulig måte. 

3.5 sikre medvirkning og dialog med riktige interessenter i drift, forvaltning og 
utvikling. 

  

Rælingen kommune skal tilrettelegge for egenorganisert aktivitet og etablere 
behovsvurderte og innovative nærmiljøanlegg i alle deler av kommunen 

 

Rælingen kommune skal sikre en behovsvurdert tilrettelegging for et aktivt og 
bærekraftig friluftsliv 

 



 
  

 45 

 

5 Tiltak 
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er et styringsverktøy, og er ikke 
juridisk eller økonomisk bindende. Tiltakene beskrevet i dette kapitelet må derfor følges 
opp i de kommende årlige budsjettbehandlingene i planperioden for å kunne 
iverksettes. Det er tiltak i disse tre kategoriene: 
  

Investeringstiltak 
Investeringer er en engangskostnad for å realisere for eksempel et anlegg eller et 
bygg. Rælingen kommune har porteføljestyring av investeringsbudsjett i et 10-års 
perspektiv. Det er primært investeringsporteføljene til avdeling idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet og enhet bygg- og eiendomsutvikling som påvirker planens temaer. Disse er 
per nå på 10 millioner årlig (IFF) og 100 millioner årlig (utvikling). 
Investeringsporteføljene skal også ta hensyn til andre behov i kommunen, og 
prioriteringene må ses i et helhetlig perspektiv. 
 

Driftsøkonomiske tiltak 
Driftsøkonomiske tiltak er faste kostnader knyttet årlig rammetildeling. Det er en rekke 
driftsmessige tiltak som kan gjennomføres som kan øke befolkningens fysiske aktivitet i 
Rælingen kommune.  
 

Administrative tiltak 
Administrative tiltak har ikke knyttet til kostnader, men må prioriteres i form av tid og 
humankapital i Rælingen kommune. Gjennomføring krever at de aktuelle aktørene 
involverer seg, tar initiativ og er aktiv deltagende for å gjennomføre en innovasjon.  
   
 

De foreslåtte tiltakene vil være viktige skritt på veien mot å nå målene. Økonomi viser 
kommunale midler til tiltaket. Delfinansiering gjennom tilskuddordninger, samarbeid og 
finansiering av andre kommer i tillegg.  
  



 
  

 46 

 

Tiltak 
Mål 
Strategier 
 

5.1 IDRETT 
 
 

Tiltak 1 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Marikollen 
skipark 

Kommunalteknikk 4,4 MNOK 2023 - 
2028 

1 & 3 1.1, 1.2, 
3.1, 3.2 & 
3.4 

Skianlegg til langrenn, alpint og hopp samt nødvendig infrastruktur skal ferdigstilles. I 
perioden er særlig snøproduksjon og heiser sentrale elementer. Det skal kontinuerlig 
jobbes med tilrettelegging for helårsaktivitet i anlegget.  
 
Utvikling gjennomføres av kommunen og Rælingen skiklubb. Kommunen skal delta i 
styringsgruppe for arbeidet med anleggene og sikre god dialog med aktuelle 
interessenter. 
 
For kommunen er investeringskostnadene i planperioden for dette tiltaket knyttet til 
parkeringsplasser. Vann til snøproduksjon inngår i tiltak 9. 

 

Tiltak 2 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Tiltak mot 
gummigranulat 

Kommunalteknikk 2,2 MNOK 2023 1 1.1 og 1.2 

For å imøtekomme krav i Forurensningsforskriften kap. 23A må det gjøres tiltak på 
kommunens kunstgressbaner med løst plastholdig innfyll. Det gjelder både med 
tanke på drift og utforming av anlegget. Krav til tiltak trer i kraft ved neste 
rehabilitering/ombygging av banene, men arbeidet pågår kontinuerlig og det vil 
vurderes om investeringstiltak kan gjennomføres tidligere.  

 

Tiltak 3 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Klatreanlegg 
Marikollhallen 

Kommunalteknikk, 
Utvikling og 
Eiendom 

 2023 1 1.1, 1.2, 
1.3 og 1.5 

I samarbeid med Rælingen klatreklubb vil vi se på muligheter for utvidelse av 
eksisterende vegg i Marikollhallen med buldrevegg. En utvidelse vil gi større 
variasjon i klatretilbudet i kommunen, og gjøre det mulig for klubben å ha flere i 
aktivitet samtidig.  
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Tiltak 4 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Sandbekken 
kunstgress – 
styringssystem 
undervarme 

Kommunalteknikk  2023 1 1.1 og 1.2 

Styringssystemet er gammelt og manuelt, og det kreves fysisk tilstedeværelse for å 
ha kontroll på temperaturer. En digitalisering vil gi mer forsvarlig drift og mulige 
kostnadsbesparelser. Tiltaket omhandler å se på muligheter og vurdere nytt 
styringssystem. Nytt styringssystem vil påføre kostnader. En eventuell 
gjennomføring forankres i budsjettbehandling.  

 
 

Tiltak 5 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Drifts- og 
samarbeidsavtaler 

Kommunalteknikk, 
Kultur og 
Eiendom 

Kan utløse 
økte 
driftskostnader 

2023 1 1.3 

Det skal vedtas ny modell for drift av kommunale idrettsanlegg, og inngås nye 
avtaler med aktuelle aktører. Avtalene skal harmoniseres mellom ulike idretter og 
anleggstyper, slik at rammevilkårene for idrettslagene i kommunen er så like som 
mulig. Modellen skal være førende for etablering av nye anlegg, og det skal sikres at 
nødvendige driftsavtaler inngås før nye anlegg etableres. Andre samarbeidsavtaler, 
avtaler om disposisjon av anlegg og lokaler og lignende skal gjennomgås og 
revideres ved behov.   
 
Tiltaket er også aktuelt for foreninger som har avtale om rett til bruk av kommunal 
eiendom. Avtalene med båtforeninger er gamle og bør revideres.  

 

Tiltak 6 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Nytt 
bookingsystem 

Kultur, Eiendom, 
og 
Kommunalteknikk  

 2023 1 1.5 

Nytt bookingsystem anskaffes og implementeres. Det gjelder for både idrettsanlegg, 
kulturlokaler og hytter. Bookingsystemet skal forenkle hverdagen for brukere og 
effektivisere kommunens oppfølging av utleie. Tiltaket er også et verktøy for å fylle 
kommunale lokaler med mest mulig aktivitet, da det skal blir enklere for lag, 
foreninger og andre å si fra seg tid de ikke trenger og følgende tilgjengeliggjøre den 
for andre.  
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Tiltak 7 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Rud skole  Utvikling 198 MNOK 2023 -
2026 

1 & 2 1.1, 1.2, 
2.2, 2.3 & 
2.4 

Prosjektet (inkl. kostander) omhandler ombygging av skolen, herunder dagens 
gymsal. Gymsalen er utdatert og skal erstattes med et frittliggende hall (tilsvarende 
volleyballhall på 16 x 24 m). Dette er en økning i areal fra dagens situasjon og bidrar 
til løft for innendørsaktivitet i kommunen. Prosjektet omhandler også uteområdene 
ved skolen. Det skal tilrettelegges for anlegg og elementer som har verdi for elevene 
i skoletiden og for innbyggerne på fritiden. De begrensede tilgjengelige arealene 
stiller krav om kreativitet og effektivitet i utnyttelsen. Det skal jobbes på tvers av 
enheter for å finne gode løsninger. Prosjektets endelige innhold forankres i egen 
sak.  
 

 

Tiltak 8 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Klubbhus og 
servicebygg ved 
idrettsanlegg 

Kommunalteknikk 
og Kultur 

Prioriteres 
innenfor 
eksisterende 
driftsramme 

2023 - 
2030 

1 1.1, 1.2 & 
1.5 

Det skal jobbes med nødvendige fasiliteter ved idrettsanlegg. Felles for alle steder 
og prosjekter er at kommunen skal veilede og samarbeide med klubbene om best 
mulig løsninger for deres prosjekter.  
 
Marikollen: 
I dag er det ett klubbhus i Marikollen som deles av alle idrettsaktører i idrettsparken, 
men lokalene er ikke optimale for klubber i vekst og med endrede behov. Fremover 
må de se på sine behov og muligheter for tilfredsstillende løsninger, enten det er 
sammen eller hver for seg. Rælingen fotballklubb ønsker eget klubbhus nærmere 
sine aktivitetsflater. 
 
Sandbekken: 
I samarbeid med Løvenstad fotballklubb, se på muligheter for etablering av 
speakerbu på Sandbekken kunstgress 
 
Nordby idrettsanlegg: 
Klubb-/grendehus i forbindelse Nordby idrettsanlegg. 
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Tiltak 9 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Vann til 
snøproduksjon 

Kommunalteknikk 17,7 
MNOK 

2024 - 
2025 

1, 2 & 
3 

1.1  

Etablering av vannmagasin for snøproduksjon i Marikollen. En god løsning for å ha 
tilgang til tilstrekkelige mengder vann er avgjørende for både kommunen og 
Rælingen skiklubb. Tiltaket er i utgangspunktet etablering av dam og 
inntaksledninger for vannuttak til snøproduksjon ved Fjerdingbydammen. 
Naturverdier i området legger føringer for prosjektet og det kan bli aktuelt å se på 
alternative vannkilder. Gjennomføring av tiltaket forutsetter vedtatt reguleringsplan 
og grunneieravtaler. 

 

 

Tiltak 11 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Sandbekkhallen Utvikling 80 MNOK 2026 - 
2030 

1 1.1, 1.2 & 
1.5 

Tiltaket omhandler rehabilitering av Sandbekkhallen. Idrettshallen skal ha en 
spilleflate (40*20 meter). Ved bygging av ny svømmehall tilgjengeliggjøres 
eksisterende arealer til bad for andre aktiviteter og kommunen får en 
kapasitetsøkning på innendørs lokaler. Frem til tiltaket skal gjennomføres skal 
planperioden benyttes til prosjektering av konsepter som sikrer best mulige løsninger 
for de arealene som er til disposisjon.   
   

 

 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 10 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Sandbekken 
svømmehall 

Utvikling 95 MNOK 
 

2026 - 
2028 

1 1.1 & 1.2 

Dagens svømmeanlegg er i dårlig stand. Tiltaket innebærer en fullverdig erstatning 
av dagens basseng (25 m) og kapasitetsøkning med et mindre opplæringsbasseng. 
Prosjektet skal sikre tilstrekkelig kapasitet til skolesvømming, men vil også gi bedre 
forhold for idrett og trening.  

Tiltak 12 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Rehabilitering 
kunstgressbane 2 
Marikollen 

Kommunalteknikk 2,8 MNOK 2026 1 1.1 & 1.2 

Kunstgressbane 2 i Marikollen ble etablert i 2014. Kunstgresset skal skiftes i 
planperioden. Tiltaket er foreslått i 2026, men forutsetter at det er et dokumentert 
behov i form av tilstandsrapport. I tråd med spillemiddelbestemmelsene kvalifiserer 
den for tilskudd til rehabilitering etter 10 år.  
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Tiltak 13 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Nordby 
idrettsanlegg 

Kommunalteknikk 23,2 
MNOK 

2030-
2032 

1 1.1, 1.3 & 
1.5 

Nordby idrettsanlegg omfatter etablering av ny 11’er kunstgressbane ved Nordby 
skole, klubb-/grendehus og nødvendig infrastruktur (vei og parkeringsplasser). 
Kommunen har ansvar for fotballbanen og parkering, mens klubb-/grendehus skal 
bygges og driftes av frivillig organisasjon. Kommunen har en veiledende rolle i 
etablering av bygget.  
 

 

Tiltak 14 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Kommunal 
garanti 

Kommunalteknikk  Kontinuerlig 1 1.3 

For å gjøre det mulig for frivillige organisasjoner å gjennomføre egne prosjekter og 
anleggsløft er kommunen i utgangspunktet positive til å stille kommunal lånegaranti. 
En slik garanti forutsetter at konseptet er tilstrekkelig behovsvurdert, økonomisk 
bærekraftig og at det er gjennomført en grundig vurdering av et realistisk og positivt 
budsjett. Kommunal garanti har i utgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser 
før låntager eventuelt misligholder sine forpliktelser og banken stiller økonomisk krav 
til kausjonisten. Enhver søknad om kommunal lånegaranti skal behandles i egen 
politisk sak.  

 
 

Tiltak 15 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Merbruk av 
kommunale 
lokaler 

Kultur, 
Kommunalteknikk 
og Eiendom 

Prioriteres 
innenfor 
eksisterende 
driftsrammer 

Kontinuerlig 1 & 2 1.4, 1.5 
& 2.1 

Flere aktivitetsformer kan utøves uten krav til store og spesialutformede lokaler. Det 
skal kontinuerlig jobbes med hvordan kommunale lokaler kan brukes til aktivitet. Det 
gjelder spesielt skolelokaler.  
 

 

Tiltak 16 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Sambruk av 
arealer i 
Marikollen 
idrettspark 

Kommunalteknikk  Prioriteres 
innenfor 
eksisterende 
driftsrammer 

Kontinuerlig 1 & 2 1.5 & 2.2 
& 2.4 

I fellesskap med aktørene i idrettsparken må det kontinuerlig jobbes med hvordan 
sambruk av tilgjengelige flater kan gjøres. Det gjelder spesielt for gressflater i 
sommerhalvåret. Gresset i langrennsarenaen er særlig aktuelt å se på, da det er 
yndet for både fotball, barmarkstrening og annet, samtidig som det er rulleski rundt. 
Sikkerhet skal være førende for hvordan området skal brukes.  
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Tiltak 17 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Forebygge 
utenforskap 

Kommunalteknikk 
og Kultur 

 Kontinuerlig 1 1.4 

Igangsette eller utvide ordninger som treffer brukergrupper som faller i fra aktivitet 
grunnet barrierer som økonomi, etnisitet, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.  
 

 
 

5.3 FYSISK AKTVITET 
 

Tiltak 18 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Åpen hall Kommunalteknikk, 
Kultur og 
Eiendom 

 2023 -  2 1.4, 1.5 & 
2.1 

Tilby "åpen hall" i en av kommunens idrettshaller.  
 

 

Tiltak 19 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Nærmiljøanlegg 
og nærmiljøtiltak 

Kultur, 
Kommunalteknikk, 
Utvikling og 
Eiendom 

1,75 
MNOK 

2023 -
2029 

2 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 & 
2.5 

Behovet for nærmiljøanlegg er dynamisk, og det er kommer gjerne initiativ fra ulike 
miljøer. Det er ikke hensiktsmessig å ha definert alle anlegg som skal etableres i 
planperioden på forhånd. Nærmiljøanlegg kan finansieres i et spleiselag mellom 
kommune, tilskuddsordninger og frivillighet. Ved å ha en fleksibel pott med midler 
kan kommunen bidra til å realisere flere anlegg for lavere kostnad ved å samarbeide 
med ideelle organisasjoner. 
 
Tiltaket skal omhandle alle typer nærmiljøanlegg og områder, i hele kommunen. 
Eventuelle utvidelser av eksisterende isflater inngår også. Innspill og ønsker skal 
helhetlig behovsvurderes i lys av geografi, anleggstype og nærhet til andre 
aktivitetsanlegg og -områder. Etablering av nye nærmiljøanlegg vil kunne medføre 
økte driftskostnader, avhengig av type. Driftsøkonomiske konsekvenser skal 
avklares før tiltak etableres. Det er viktig at tiltaket følges opp på tvers av 
administrative enheter. 
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Tiltak 20 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Utskifting av 
maskiner og 
kjøretøy 

Kommunalteknikk 4,65 
MNOK 

2025 - 
2030 

1, 2 & 3 1.3, 2.2 & 
3.1   

For å sikre en god og forsvarlig drift av kommunens anlegg og områder må maskiner 
og utstyr være på plass og i godkjent stand. Maskiner til drift brukes blant annet til 
skiløyper, isflater, gressklipping og søppelhåndtering. Store maskiner (f.eks. 
løypemaskin) har en forventet levetid på 10 år, mens det legges opp til utskifting av 
mindre utstyr (gressklippere, motorsager) hvert femte år. Utskifting gjennomføres 
ikke før det er dokumentert behov, men det er lagt opp til at investeringsrammene 
kan håndtere innkjøp av nye maskiner i planperioden.  

 

Tiltak 21 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Toalettanlegg 
Marikollen  

Kommunalteknikk  1,5 MNOK 2027 2 2.2 

Det er behov for offentlig toalett i Marikollen. Toalettanlegget må være sentralt 
plassert, fortrinnsvis i området mellom nærmiljøparken og langrennsarenaen. Tiltaket 
retter seg spesielt mot brukerne som ikke er i skiparken, eller er der utenom 
åpningstider. Kostnader gjelder for investering. 
 

 

Tiltak 22 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Skolegårder og 
barnehageområder 

Utvikling, 
Eiendom og 
Kommunalteknikk 

 Kontinuerlig 2 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 
& 2.5 

Sikre tverrfaglig samarbeid om utforming av lek- og aktivitetsområder i forbindelse 
med skoler og barnehager. Målet er at områdene skal inspirere til aktivitet på dagtid 
og være aktive møteplasser på ettermiddag og kveld. Områdenes utforming og 
innhold skal også gjenspeile mangfoldet av funksjonsnivå i målgruppen. 
 

 

Tiltak 23 Ansvar Økonomi År Må
l 

Strateg
i 

Utbyggingsområde
r og 
områdeutvikling  

Utbyggingsservic
e og 
Kommunalteknikk 

Prioriteres 
innenfor 
eksisterend
e 
driftsramme
r 

Kontinuerli
g 

2 2.1, 
2.2, 
2.3, 2.4 
& 2.5 

Sikre tverrfaglig samarbeid om utforming av lek- og aktivitetsområder for alle aldre i 
forbindelse med boligutbygging og områdeutvikling. Utbyggingsservices 
innholdsverktøy for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og for estetikk og bokvalitet 
skal følges i arbeidet. Hensikten er å sikre kvalitet i innbyggernes nærmiljø og en 
helhetlig tilrettelegging i kommunen hvor det er variasjon i tilbudene som finnes.  
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Tiltak 24 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Skape 
skøyteaktivitet 
på islagte vann 

Kommunalteknikk 0,2 MNOK i 
økt 
driftsramme 

 2 2.1 

Det er ønskelig å utforske nye måter å skape skøyteaktivitet på, ved å ta i bruk 
islagte vann. Herunder må det avdekkes nødvendige formaliteter og praktiske 
utfordringer knyttet til drift, samt eventuelle lover knyttet til motorferdsel i utmark og 
markaloven. Videre må det vurderes hvor tiltaket kan ha størst effekt. 
Kompetanseøkning for drift av naturisbaner på islagte vann og sikkerhet for brukerne 
blir viktige aspekter ved en eventuell etablering. Tiltaket er ventet å kunne nå ut til 
nye brukergrupper, i tillegg til å kunne avlaste de kommunale skøytebanene som 
finnes.   
 

 
 

5.2 FRILUFTSLIV 
 

Tiltak 25 Ansvar Økonomi År Mål Strategier 

«Turveiprosjektet» Kommunalteknikk 7,5M  2023 - 
2030 

3 3.1, 3.3, 3.4 
& 3.5  

Tiltak 1 i sti- og løypeplan.  
Det foreslås å etablere et prosjekt for utviklingen av turveier. Mandatet for prosjektet 
vil være å “utarbeide forslag til tiltak for å utbedre turveinettet i kommunen, samt 
gjennomføre prioriterte tiltak”.  
 
Prosjektet skal først sikre et godt kunnskapsgrunnlag, for så å prioritere de tiltak som 
gir størst utbytte for brukerne, legger opp til sambruk, samlet sett har minst 
påvirkning på natur/miljø, har gode kostnadsvilkår og er i størst harmoni med øvrige 
interesser. Sti- og løypeplanens mål og strategier skal være førende for 
prioriteringen. 
 
Turveiprosjektet vil være et overordnet prosjekt, og det vil opparbeides delprosjekter 
etter hvert som det prioriteres og startes opp tiltak. 
 

 

Tiltak 26 Ansvar Økonomi År Mål Strategier 

Forum for 
skogbruk og 
friluftsliv 

Kommunalteknikk 
og Regionkontor 
Landbruk 

Prioriteres 
innenfor 
eksisterende 
driftsrammer 

2023 3 3.1 & 3.5 

Tiltak 2 i sti- og løypeplan.  
Det foreslås å etablere et forum med nøkkelpersonell, med mål om å oppnå optimal 
sambruk og et lavest mulig konfliktnivå mellom interessene skogbruk og friluftsliv.  
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Tiltak 27 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Damanlegg Kommunalteknikk 2 MNOK 2023 3 3.2 & 3.4 

Skoledammen: Tilstandsvurderinger og klassifisering av dammen, med påfølgende 
tiltak for å imøtekomme krav til konsekvensklasse 0. Det er satt av 2 MNOK til 
tiltaket. Øvrige krav til dameier skal overholdes.  
 
Myrdammen: Det er behov for å kartlegge tilstanden på dammene på Myrdammen i 
løpet av perioden. Utredningene kan utløse behov for tiltak og kostnader for 
kommunen. Kommunens ansvar som dameier må overholdes.  

 

Tiltak 28 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Rehabilitering av 
Ramstadsjøen 

Kommunalteknikk 12,3 
MNOK 

2023-
2024 

3 3.2, 3.3 & 
3.5 

Rælingen kommune har overtatt damanlegg fra NRV AS. Det er behov for å gjøre 
omfattende rehabilitering av damanlegget, på tidspunkt i tråd med NVEs 
krav/anbefalinger. Ved Ramstadsjøen er det eiendom som er statlig sikra 
friluftsområde og sikre at dagens vannspeil opprettholdes er viktig for friluftslivet i 
kommunen.  

 

Tiltak 29 Ansvar Økonomi År Mål Strategier 

Informasjonstiltak Kommunalteknikk 
og 
Kommunikasjon  

Driftsramme 
økes med 
50 000 årlig 
til formålet 

2024 
- 
2026 

3 3.1 

Tiltak 5 i sti- og løypeplan: 
Det foreslås å etablere informasjonsskilt ved målpunkt der dette er hensiktsmessig. 
Målet med tiltaket er å skape nysgjerrighet, gi relevant og riktig informasjon, øke 
forståelsen av allemannsretten, og formidle riktig bruk av utmarka.  

 

Tiltak 30 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Turvei 
Brudalsvegen 

Kommunalteknikk 2,65 
MNOK 

2024-
2025 

3 2.5 & 3.1, 
3.4, 3.5 

Oppgradering av ferdselsåre fra Marikollen til Ramstadsjøen til turveistandard. 
Strekningen er i dag en av kommunens hovedveier inn i Marka både sommer og 
vinter. En oppgradering vil øke tilgjengeligheten, gjøre det lettere å lage skiløyper om 
vinteren og også gjøre den bedre egnet for flere aktiviteter enn i dag. Veien skal 
også være tilrettelagt for tømmerdrift. Gjennomføring av tiltaket er avhengig av 
godkjent reguleringsplan. Da tiltaket tilhører pågående reguleringsplanprosess for 
Brudalen, inngår turveien ikke i tiltak 24, «turveiprosjektet». 
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Tiltak 31 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Rehabilitering av 
Åmotdammen 

Kommunalteknikk 9,3 MNOK 2025-
2026 

3 3.2, 3.3 & 
3.5 

Rælingen kommune har sammen med Lørenskog kommune overtatt damanlegget 
på Åmotdammen fra NRV AS. Det er behov for å gjøre rehabilitering av 
damanlegget, på tidspunkt i tråd med NVEs krav/anbefalinger. Åmotammen er et 
statlig sikra friluftsområde og en populær badeplass. Å sikre at dagens vannspeil 
opprettholdes er viktig for friluftslivstilbudet i kommunene. 

 
 

 

Tiltak 33 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Toalettanlegg på 
friluftsområder 

Kommunalteknikk 0,5 MNOK 2032 2 og 3 2.2, 3.3 & 
3.4 

Tilstanden på toalettanleggene på friluftsområdene Myrdammen, Åmotdammen og 
Torva vurderes i løpet av planperioden og nødvendige 
rehabiliteringer/oppgraderinger gjennomføres.   

 

Tiltak 34 Ansvar Økonomi År Mål Strategier 

Vedlikehold 
av skiløyper 

Kommunalteknikk  Driftsramme 
økes med 
150 000 
årlig til 
formålet 

Kontinuerlig 2 & 3 3.1 & 3.4  

Tiltak 3 i sti- og løypeplan. 
Med mål om å sikre lengre sesong og økt bruk av eksisterende løyper foreslås det å 
øke takten på vedlikehold av eksisterende skiløyper, fortrinnsvis partier i gamle 
driftsveier. Sti- og løypeplanens mål og strategier skal være førende for prioritering 
og rekkefølge. Når behovet for vedlikehold av ulike partier er på samme nivå, skal 
partier på kommunale eiendommer prioriteres først. Deretter skal partier hvor graden 
av samarbeid og sambruk er best, prioriteres.   
 

 
 
 

Tiltak 32 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Badeplass ved 
Fjerdingbydammen 

Kommunalteknikk 3,6 MNOK 2025-
2026 

3 2.4, 3.4 & 
3.5  

Etablering av Fjerdingbydammen vil gi kommunen et nytt friluftsområde. For å gjøre 
området attraktiv skal det opparbeides badeplass med brygge og toalettanlegg. Med 
badeplass vil dammen gi nye tilbud i nærområdet til innbyggerne rundt Fjerdingby, 
samtidig som det kan bidra til å avlaste kommunens øvrige badeplasser i 
høysesong. 
Gjennomføring av tiltaket er avhengig av godkjent reguleringsplan, og henger tett 
sammen med tiltak 9. 
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Tiltak 35 Ansvar Økonomi År Mål Strategier 

Videreutvikling 
av turstinettet 

Kommunalteknikk  Driftsramme 
økes med 
50 000 årlig 
til formålet 

Kontinuerlig 2 & 
3 

2.2, 3.1, 
3.4 & 3.5 

Tiltak 4 i sti- og løypeplan. 
Med mål om å få flere ut på tur og samtidig kanalisere ferdsel forbi sårbare områder 
foreslås det å fortsette videreutvikling av turstinettet i kommunen. Sti- og 
løypeplanens mål, strategier og kartlagte behov skal være førende for trasévalg, 
prioritering og rekkefølge. Det skal også gjennomføres hensiktsmessige tiltak for å 
begrense slitasjen i terrenget, der slitasjen er størst. 

 

Tiltak 36 Ansvar Økonomi År Mål Strategi 

Statlig sikra 
friluftsområder 

Kommunalteknikk  Kontinuerlig 3 2.4, 3.3, 
3.4 & 3.5 

Forvaltningsplan for hvert av kommunens statlig sikra friluftsområder revideres av 
administrasjonen årlig. Ønsket og behovet for utvikling på de ulike områdene varierer 
fra område til område, og vurderingene gjøres i forvaltningsplanene. Planene er en 
forutsetning for tilskudd til tiltak på områdene. Tilskudd kan delfinansiere eller 
fullfinansiere prosjekter.  

 

Tiltak 37 Ansvar Økonomi År Mål Strategier 

Kvalitetssikring 
av arealplaner 

Utbyggingsservice 
og 
Kommunalteknikk  

Prioriteres 
innenfor 
eksisterende 
driftsrammer 

Kontinuerlig 3 3.1 

Tiltak 6 i sti- og løypeplan. 
Sikre at fremtidige arealplaner ivaretar mål og strategier fra sti- og løypeplanen. 

 

Tiltak 38 Ansvar Økonomi År Må
l 

Strategie
r 

Utfartsparkering
er 

Utbyggingsservice 
og 
Kommunalteknikk 

Prioriteres 
innenfor 
eksisterend
e 
driftsramme
r 

Kontinuerli
g 

3 3.1, 3.4 
& 3.5 

Tiltak 7 i sti- og løypeplan. 
Sett opp mot behov og strategier i sti- og løypeplanen skal det med utgangspunkt i 
gjeldende arealplaner søkes å optimalisere løsninger for utfartsparkeringer til marka, 
i samarbeid med aktuelle grunneiere. Forslag til tiltak skal utarbeides, og eventuelle 
investeringer skal vurderes innarbeidet i investeringsportefølje for avd. IFF ved 
revidering av porteføljen.  
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Tiltak 39 Ansvar Økonomi År Mål Strategier 

Revidering av 
sti- og 
løypeplanen 

Kommunalteknikk  Prioriteres 
innenfor 
eksisterende 
driftsrammer 

 3 3.1 

Tiltak 8 i sti- og løypeplan. 
Sti- og løypeplanen skal revideres i planperioden, fortrinnsvis i sammenheng med 
revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I revidering av 
planen skal temaer som er anbefalt løftet (se punkt 2.1 i sti- og løypeplan) inngå som 
en del av planarbeidet.    
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Sti- og løypeplan 
 
Vedlegg 2: Oversikt over kommunale investeringer til idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv i perioden 2013 – 2021 
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
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