Larvik kommune - Lekeplassnormal

Lekeplassnormal i Larvik kommune
1. GENERELLE KRAV FOR LEKE- OG AKTIVITETSANLEGG
Generelt:
 Hovedmålgruppe (eks. alder) er styrende for hvilke funksjoner som gis prioritet ved
valg av utstyr og løsninger.
 Ved valg av utstyr og løsninger, skal en søke å komplettere eksisterende leke- og
aktivitetsmuligheter i nærmiljøet sett som helhet, tilstrebe og bidra til et økt og
mangfoldig tilbud.
 Boligområdets /stedets karakter skal vurderes ved utforming av lekeplassene.
 Tilgjengelighet og trygg adkomst til lekeplassene.
 Plassdekke, fallunderlag og utstyr/løsninger skal utformes slik at deltakelse og
likeverd sikres på lekeplassen. Minimum 50% av lekeapparatene skal ha fallunderlag
som tilfredsstiller krav til universell tilrettelegging.
 Lekeplasser skal stimulere til aktiviteter hele året, og en skal utnytte de mulighetene
som terreng og natur gir.
 Skal ha en solrik beliggenhet og være skjermet mot sterk vind.
 Skal skjermes mot forurensing, trafikkfare og andre helsefarlige forhold.
 Utendørs støynivå maks. 55 dB(A).
 Arealer brattere enn 1:5 og arealer for kvartalslekeplasser og nærmiljøparker som er
smalere enn 10 m skal ikke regnes med, men kan komme i tillegg.
 Ballfelt/ ballbaner skal avgrenses av terreng, gjerde eller ballfangenett i aktuell høyde.
 Ballbaner skal om mulig ha tilhørende amfi eller sitteplasser innenfor avgrensninger.
 Det skal være sykkelparkering på nærmiljøparkene.
Krav til estetikk:
Anlegg skal være trivelige grønne lunger, der en:
 tar vare på naturkvaliteter
 skaper et grønt miljø der natur mangler
 har god tilpasning til terreng og øvrige omgivelser
 beholder store trær
Funksjoner/aktiviteter:
I anleggene skal disse funksjonene legges til grunn for valg av løsninger og utstyr:
 Være en trygg og sosial møteplass
 Stimulere til utfoldelse og kreativitet
 Stimulere til fysisk aktivitet
 Stimulere sosial utvikling
 Stimulere hele sanseapparatet
Anleggselement, type løsning eller utstyr: Eksempelvis; vippedyr, dobbelthuske, lekehytte,
akebakke, klatreapparat mv. som dekker aktiviteter som for eksempel vippe, huske, grave,
hoppe, balansere, snurre, henge, skli, sanse, rollelek, frilek, spille ball, hvile.
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Kvalitetskrav:
Lekeplass og påstående utstyr skal tilfredsstille krav i Forskrift om sikkerhet ved
lekeplassutstyr og Norsk standard for lekeplassutstyr og underlag (NS-EN 1176 og NS-EN
1177). Lekeapparatene leveres ferdig montert og kontrollert, inklusiv dokumentasjon av krav
til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-dokumentasjon).
FDV-dokumentasjon og rapport fra kontroll av utstyr:
Leverandøren skal gi nødvendige opplysninger om ettersyn av lekeplassutstyret og
anvisninger om vedlikehold før det tas i bruk første gang. FDV-dokumentasjonen skal
inneholde opplysninger om hva slags beis/maling som er benyttet på utstyret, samt
komponentenes farger (NCS-kode). Anvisningen skal inneholde opplysninger om hvor ofte
utstyret eller de enkelte komponenter bør etterses og vedlikeholdes og der det er aktuelt
inneholde veiledning om:
 Rutinemessig visuelt ettersyn
 Funksjonsettersyn
 Hovedettersyn
FDV-dokumentasjon skal også leveres digitalt (word eller pdf-format). Manglende FDV
dokumentasjon blir ansett som ikke ferdig overlevert produkt.
Etter monteringen er ferdig skal det utføres en inspeksjon med sikte på at sikkerhet, funksjon
og montering er ivaretatt (dokumentert hovedettersyn). Eventuelle feil og mangler skal rettes
på før lekeapparatene blir tatt i bruk. Det skal utarbeides skriftlig rapport fra ettersynet der
utbedringer er kvittert ut. Rapporten skal overleveres grunneier og de som skal vedlikeholde
utstyret i etterkant.

2. LEKEPLASSKATEGORIER
N Æ R L E K E P L A S S:
Små møte- og lekeplasser nær bolig designet for barn opp til skolealder. Nærlekeplassen
kan ligge alene, innpasses i kvartalslekeplassen eller annen offentlig grønnstruktur, og skal
plasseres sentralt i boligområdet.
150 – 350 m2
Avstand
Maks. 100 m fra bolig.
Funksjonskrav:
Plass og utstyr skal være tilpasset barn i aldersgruppa opp til 6 år, og skal samtidig utformes
som et hyggelig treffsted for voksne i nærmiljøet. Plassen skal ha typer utstyr eller løsninger
som ivaretar minimum 6 ulike funksjoner/aktiviteter.

K V A R T A L S L E K E P L A S S:
Større møte- og lekeplasser med ballfelt, designet for barn i grunnskolealder.
Kvartalslekeplassen kan ligge alene, eller innpasses i annen offentlig
grønnstruktur/nærmiljøpark/skoleanlegg, og skal plasseres sentralt i boligområdet.
Min. 750 m2
Avstand
Maks. 400 m fra bolig.

Sist revidert: November 2017

Larvik kommune - Lekeplassnormal
Funksjonskrav:
Plass og utstyr skal være tilpasset barn i aldersgruppa opp til 12 år. Nærlekeplass kan
integreres i en helhetlig løsning. Kvartalslekeplassen skal ha område for lek, akebakke (hvis
mulig), sitteplasser og ballfelt. Plassen kan også tilrettelegges til skating, sykling el. Området
skal ha elementer for hele aldersspektret som ivaretar minimum 6 ulike
funksjoner/aktiviteter. Minimum 2 av elementene skal være større, komplekse anlegg.
Kvartalslekeplass skal ha «fotballøkke, enkel» 20 x 28 meter, alternativt «flerbruksbane,
universelt utformet enkelmodul» 16 x 28 m. Løsning velges av kommunen med utgangspunkt
i områdets totale aktivitetstilbud. Unntaksvis kan kvartalslekeplassen ha et mindre areal
dersom den har komplekse anlegg av høy kvalitet og/eller der det er ballbaner i nærområdet.

N Æ R M I L J Ø P A R K E R:
Store, kombinerte møte-, leke- og aktivitetsområder, designet for alle aldre. Alle skoler
defineres som Nærmiljøparker. I tillegg finnes det en del nærmiljøparker i fri-og parkområder.
miljøet. Nærmiljøparker skal være et trivelig og inspirerende aktivitets- og møtested for hele
nærmiljøet. Anleggene kan inneholde mindre aktivitets- og idrettsanlegg, skateanlegg,
balløkker, aktivitetsløyper og klatreapparater, husker og sandkasser, bord med benker og
bål-/ grillplasser. Nær- og kvartalslekeplass skal være integrert i nærmiljøparken.
Min. 2,5 daa.
Avstand
Maks. 400 m fra bolig.
Funksjonskrav:
Nærmiljøparker skal være et trivelig og inspirerende aktivitets- og møtested for hele
nærmiljøet. Kommunen vurderer i hvert tilfelle funksjonskrav og innhold i det aktuelle
anlegget, blant annet basert på områdets totale utendørs rekreasjonstilbud. Nær- og
kvartalslekeplass skal være integrert i nærmiljøparken, jf. krav til elementer/funksjoner.
Områdets dekningsgrad og disponibelt areal bestemmer om ballbaner skal være 7-er bane
(30x50), 5-er bane (20x30), universelt utformet flerbruksbane eller sandvolleyballbane
(8x16).
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