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1. Innledning

Gjøvik kommune har gjennom kommuneplanens samfunnsdel satt seg som mål å være en god 
oppvekstkommune. Barn og unge skal trives og settes i stand til å møte utfordringer. En viktig 
strategi for å nå kommunens mål er å gi barn og unge mulighet for kulturopplevelser og fysisk 
aktivitet gjennom hele oppveksten. 

I kommuneplanens samfunnsdel heter det at barn og unges interesser skal vektlegges i forbindelse 
med arealbruksspørsmål: 

•	  trafikksikkerhet skal vektlegges i nye boligfelt, både internt i boligfeltet og langs     skoleveg. 
•	  nye samleveger som blir del av skoleveg eller viktig veg for fritidsaktiviteter, skal etableres  

 med fortau eller gang-/sykkelveg
•	  det skal etableres arealer for lek og opphold (grønne områder) i forbindelse med alle nye     

 boligområder
•	  det skal sikres trygg adkomst til grøntområdene
•	  det skal sikres og utvikles gode oppvekstmiljøer for barn og unge i sentrum

Sammenhengen mellom planlegging og fysisk aktivitet er klar. Der det er sykkel- og gangstier, 
sykler og går man. Der det er parker, lekeområder, skatebaner, klatrevegger, trær å klatre i, gress 
å løpe på, er det aktivitet. De boligområdene og gatetunene som har minimalt med kjørende og 
parkerte biler, kan være fine lekeområder for barn. For å sikre at disse hensynene blir ivaretatt 
gjennom plan- og byggesaksbehandling er det i kommuneplanens retningslinjer stilt minstekrav 
til kvalitet, avstand og størrelse for ulike typer lekeplasser ved planlegging av nye boligområder. 
Det er et mål å sikre opparbeiding av varierte utearealer med både private, halvprivate, felles og 
offentlige arealer. Lekearealene skal inneholde utfordringer for barn i alle aldersgrupper - uansett 
ferdigheter, kapasitet eller funksjonsevne. Målet er å skape gode samlingssteder der både barn, 
ungdom og voksne trives på tvers av alder, kultur, mestringsnivå og interesser. 

Gjøvik kommune har gjennomført Barnetråkkregistreringer og disse skal også legges til grunn for 
planarbeider. Barna har selv registrert sine skole- og fritidsveger, områder for opphold og lek, steder 
de liker og misliker, og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene. Registreringen 
framstår som et samlet temakart over barn og unges arealbruk og er tilgjengelig i kommunens 
webkart. Registreringene vil komme til anvendelse i arealplanleggingen.  

Denne veilederen er et supplement til kommuneplanens retningslinjer og gir en mer utfyllende 
beskrivelse av hva som ligger i kvalitetsbegrepet. Veilederen gir blant annet råd om hvilke arealer 
som egner seg for lek og opphold med hensyn til størrelse, avstand og innhold. Den bidrar også 
med ideer og forslag til innhold og utforming av lekearealer. 

Målgruppe for veilederen er offentlige ansatte og private utbyggere som har ansvar for å legge 
til rette for leke- og aktivitetsområder i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling, samt ved 
nyanlegg og opprusting av eksisterende lekeplasser.
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2. Generelle kvalitetskrav for leke- og aktivitetsområder

Krav til fysisk utforming av lekeareal som framgår av Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og 
planlegging er lagt til grunn for kommuneplanens retningslinjer og veilederen. I RPR for barn og 
planlegging er det stilt krav om at lekearealer skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare 
og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt 
eget lekemiljø. Arealene skal være store nok og egne seg for lek og opphold, gi muligheter for 
ulike typer lek på ulike årstider og skal kunne brukes av ulike aldersgrupper. Arealene skal også gi 
mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne.
Barn som opplever gleden ved å mestre ulike oppgaver, får styrket sin personlighetsutvikling og 
opparbeider en positiv innstilling til større utfordringer. En lekeplass bør gi mulighet for utfoldelse 
ved å kunne løpe rundt, rope og skrike i forfølgelseslek, delta i eller se på et skuespill eller skape noe 
i rolig samvær. Leken skal kunne gi utløp for energi, opplevelse gjennom å møte nye situasjoner 
og lære å mestre dem og utforsking. Nysgjerrigheten skal bli både pirret og tilfredsstilt.

2.1 Arealstørrelse

Lekeplasser for ulike målgrupper er inndelt slik: 

•	 Møteplass	for	alle
•	 Nærlekeplass
•	 Områdelekeplass	
•	 Aktivitetsområder	

Minstekrav til arealstørrelse for felles leke- og uteoppholdsarealer er knyttet opp til antall 
boenheter for nye boligområder. I tillegg er det stilt konkrete krav til avstand til boliger og hvor 
mange boenheter som kan tilknyttes det enkelte leke- og uteoppholdsareal. Arealkravene framgår 
i kap. 3. der de ulike lekeplassene er nærmere beskrevet. 
Det er også gitt retningslinjer som gjør det mulig å avvike kravene etter nærmere avtale med 
kommunen. En slik avtale kan inngås der det er mulig å finne alternative løsninger, for eksempel 
ved oppgradering av allerede eksisterende lekeområder som ligger i akseptabel avstand til de nye 
boligene.

2.2 Arealutforming

Store og sentralt beliggende lekeplasser er mer attraktive enn mindre arealer som ligger spredt 
omkring i boligområdet. Arealene bør derfor ikke splittes opp i flere plasser og smale striper, men 
heller konsentreres til større plasser i sentrum av boligområdene. Da er det større sjanser for at 
de blir benyttet. Illustrasjonen under viser at når utearealet samles, virker det større enn når det 
samme antall kvadratmeter fordeles i smale striper.

Mindre møteplasser er et supplement til lekeplassen og kan gjerne deles i flere små arealer, både 
som del av lekeplassen eller utenfor lekeplassen i tilknytning til boligene. Flere små møteplasser 
kan gi bedre solforhold samlet sett enn en stor. Møteplassene vil kunne gi plass til flere små 
grupper av mennesker. God utforming av arealene bør sikres gjennom en godt gjennomarbeidet 
detaljplan.
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2.3 Plassering av lekeplass

Leke- og uteoppholdsarealer bør i hovedsak legges på bakkeplan, men felles terrasser/takterrasser 
kan vurderes som felles uteoppholdsareal på spesifikke tomter i sentrum der det er begrenset plass. 
Dersom takterrasser medregnes som en del av det formelle kravet til felles uteoppholdsareal settes 
det krav til konstruksjonen slik at terrassen tåler jordmasser og kan opparbeides med beplantning. 
Takterrasen skal utformes og sikre tilfredsstillende støy, vind- og solforhold. Ventilasjonsanlegget 
bør plasseres slik at det ikke skaper unødvendig støy. Hagen bør deles inn i mindre rom som gir 
plass for flere mindre grupper. For å oppnå skjerming på terrasser/ takterrasser kan man f. eks. 
montere pergola/ netting med plass for klatreplanter som vokser over og gir opplevelse av grønne, 
levende rom. 

Atkomst
Arealet bør ligge sentralt i boligområdet, inntil steder hvor voksne ferdes og gi brukerne trygghet 
og oversikt. Barna i området må kunne nå lekeplassen via gangveier og uten å krysse trafikkerte 
veier, private hager eller gjerder. Lekeplasser bør ikke ligge ut mot samlevei.

Klimahensyn
Lekeplassen skal være et sted hvor barn kan være i aktivitet hele året. Norge har store klimavariasjoner 
som gir ulike utfordringer fra landsdel til landsdel ved anlegging av lekeplasser. Lekearealer bør 
derfor ligge skjermet mot vind og kaldluft, og ha områder både med sol og med skygge. En sol/ 
skyggeanalyse bør utarbeides i forbindelse med utforming og plassering av lekearealer. Minst 25 
% av uteområdet bør være solbelyst i 5 timer eller mer ved jevndøgn.

Arealet kan deles opp etter lokalklima. For eksempel kan mindre klimagunstige områder brukes 
til fysisk krevende aktiviteter, og de varmeste og luneste områdene brukes til rolige aktiviteter, 
oppholdsareal og lekeareal for de minste barna. 

50%

50%

Uteareal bør samles
Smale striper opptar mye areal.



4

2.4 Terreng

Kupert terreng inviterer til klatring, løping og andre fysiske aktiviteter. Når man skaper flate 
områder i et kupert terreng, betyr det også at det er behov for trapper og ramper. Det bør etableres 
spennende og interessante områder langs ramper og ved hvileplan/repos. 

Forskjellige terrenghøyder er alltid attraktive for barn. Det gir barn mulighet for oversikt over deler 
eller hele lekeplassen. Det er vanskeligere å skape slike steder for funksjonshemmede barn, men 
det er fortsatt mulig å planlegge steder, hvor barn i rullestol kan komme til et høyere nivå, slik at de 
kan se over en stående voksen. Det er viktig å tenke på barnas øyehøyde ved planleggingen. Det 
som er oversiktlig for en voksen, er ikke oversiktlig for et barn eller en som sitter i rullestol. Et variert 
terreng gjør at barn blir stimulert til å leke, og det er derfor ikke alltid behov for lekeapparater. 
Terrengformer danner rom og kan gi utfordringer for fysisk mestring og grunnlag for forskjellige 
vinteraktiviteter (f.eks. aking).

2.5 Vegetasjon

En lekeplass med vegetasjon som er godt planlagt eller bevart, gir estetiske kvaliteter til området 
rundt, bidrar til stedsidentitet og gir årstidsvariasjon. Vegetasjon gir spennende lekeareal 
og klatremuligheter. Kongler, frukt, bær, greiner, blader, blomster og liknende kan brukes i 
leken. Vegetasjon påvirker klimatiske forhold som vind, kaldluft, punktskygge og luftfuktighet. 
Vegetasjon kan skjerme lekeplassen mot uønsket innsyn/utsyn og forurensning fra biltrafikk. I 
tillegg kan vegetasjonen dele opp plassen i flere mindre rom, noe som kan generere aktivitet.

Ved valg av vegetasjon bør det tas hensyn til plantenes hardførhet i forhold til bruk og geografisk 
plassering. Vegetasjonen må etableres hurtig og beskyttes mot ødeleggelse i etableringsfasen. 
Plantene bør tåle hard bruk, tråkk, greinbrekk og liknende.

Geelsgårdskolen, VirumFælledparken, København

Valbyparken, København

Valbyparken, København

Ladeparken, Trondheim Valbyparken, København
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Når man planlegger uterom som i stor grad skal benyttes av små barn kan det være hensiktsmessig 
å ta noen forhåndsregler ved valg av vegetasjon. Man bør unngå å plante allergene vekster, altså 
vekster som virker allergifremkallende. Pollen fra eksempelvis bjørk, or og hassel inneholder en 
rimelig høy grad av allergene stoffer.

Faren ved giftige vekster bør ikke overdrives, barn bør lære at ikke alt ute i naturen skal spises, 
men på en lekeplass må det være trygt også for de helt små. Små barn er som kjent nysgjerrige 
og putter lett det de finner i munnen. Et lysende rødt bær kan friste en liten kar - men giftige 
blader og bær er ofte bitre og spyttes fort ut når man kjenner smaken. Planter med torner bør 
plasseres slik at barn ikke faller borti under lek og skader seg. Noen gode eksempler av planter 
som kan brukes ved lekeplasser er rogn, gran, furu, lerk, mure, rips, solbær, bringebær, bjørnebær, 

svartsurbær, plomme, eple, pære, kirsebær og lønn (Tabell 2).

2.6 Naturelementer

Interaksjon med det naturlige landskapet er godt for barns psykiske og fysiske helse. Hovedideen 
med “naturlekeplass” er at temaer og muligheter for lek er innført, men det er barna med sin egen 
fantasi, som definerer sine leker og bringer ting til livet

De naturlige elementer som barn mest ønsker i sine naturlige lekeområder er: 
•	 Vann
•	 Vegetasjon
•	 Sand
•	 Steiner, tømmer, stubber og hauger
•	 Dyr, insekter, skapning i dammer
•	 Naturlige farger
•	 Ulike nivåer, ulike steder for å skjule seg
•	 Løse naturmaterialer som grus, trestubber, osv. 

Disse elementene representerer et større naturmiljø som føles trygt og håndterlig for barn og 
unge. Hvert naturlige lekeområder kan ha en kunstnerisk kombinasjon av naturelementer som 
reflekterer en lokal følelse av sted.

Vanlige lekeplasser består av faste apparater (husker, sklie, osv), men disse gir ikke nødvendigvis 
barn inspirasjon og mulighet for kreativ lek. Lekeplasser med mer naturlig innhold og mange 
utfordringer kan forbedre barnas motoriske ferdigheter og gi de inspirasjon. Murergården 
i København, designet av Helle Nebelong, dansk landskapsarkitekt, er et godt eksempel på 
transformasjon av en vanlig lekeplass til en naturlekeplass. 

Fælledparken, København Bjølsendumpa, OsloManglerud skole, OsloBåke skole, Berlin
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2.7 Lekeapparater

Lekeplassene bør ligge i trygge omgivelser og ha et innhold som gir barna mulighet til god 
og sikker lek, men man trenger likevel ikke å overbeskytte barn mot små uhell. Barn liker både 
spenning og utfordringer og lekeapparater bør derfor stimulere til kreativ lek. Er de for enkle, blir 
de raskt kjedelige.

Klatrestativ, lekehus, rutsjebaner og hengebroer fungerer ofte best i kombinasjon. Sandkassen 
bør plasseres i et rolig hjørne med sittemuligheter for voksne. Plassering av lekeutstyr må ikke 
komme i konflikt med ferdselslinjer/gangtrafikk inne på plassen.

Siden lek skal være utfordrende og øke barns utvikling, bør ikke alle deler av miljøet være fysisk 
tilgjengelig for enhver bruker. Området bør derfor utfordre både psyke og fysikk. På den andre 
siden, må den sosiale opplevelsen være tilgjengelig for alle. Sørg derfor for at minst en av hver 
lekeutstyrstype på bakken er tilgjengelig og brukbar for barn med bevegelsesproblemer.

Områder der det plasseres lekeapparater må dreneres slik at vann renner effektivt bort. Vann som 
lagres i grunnen vil fryse, og gjøre underlaget hardt. Det skal benyttes godkjent sand i sandkasser 
og som underlag under lekeapparat. Ved oppsetting og plassering av lekeapparater, bør det tas 
hensyn til at barn kan brenne seg på sklier og annet utstyr som varmes opp av sola i den varme 
årstiden. Huske bør være adskilt fra andre aktiviteter.
 

Valbyparken, KøbenhavnValbyparken, København Lekeplass, Lillehammer

Murergården, København_ Før Murergården, København_ Etter
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2.8 Sikkerhetskrav

En lekeplass skal være et trygt oppholdssted samtidig som den gir barna utfordringer. Lekeplassen 
skal planlegges og utformes slik at risikoen for skader blir så liten som mulig, Forskrift om sikkerhet 
ved lekeplassutstyr gjelder for utstyr på lekeplassen. Det er også nødvendig å vurdere sikkerhet 
ved bruk av naturelementer på lekeplassen.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr har som formål å forebygge at leketøy medfører 
helseskade. Norsk standard NS-EN 1176 og NS-EN 1177 er retningsgivende for sikkerhet på 
lekeplassen. NS-EN 1176 gir generelle sikkerhetskrav og inneholder spesielle sikkerhetskrav for 
husker, rutsjebaner, karuseller og vippedyr og veiledning om montering, ettersyn, vedlikehold og 
drift av lekeutstyret NS-EN 1177 tar for seg støtdempende lekeplassunderlag.

Sikkerhetssoner
Det skal være en sikkerhetssone rundt hvert lekeplassutstyr. Sikkerhetssonen kan bestå av:

•	 fallsone i tilfelle man faller ned fra utstyret
•	 fritt bevegelsesrom, Med fritt bevegelsesrom menes det rommet i, på eller rundt utstyret 

som en bruker i bevegelse opptar når utstyret framtvinger bevegelsen.

Størrelsen på sikkerhetssonen vil avhenge av fallhøyden og må sees i sammenheng med det areal 
aktiviteten dekker. Sikkerhetssonen fastsettes særskilt for det enkelte utstyr (Forskrift om sikkerhet 
ved lekeplassutstyr, § 7-10.).

Fallunderlag 
For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette 
gjelder ved fallhøyder på over 60 cm. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av 
fallhøyden for det enkelte utstyr, jf. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, 
§ 7-11. Det er også nødvendig å ta hensyn til fallunderlag ved bruk av naturelementer på 
lekeplassen. Gress i god hevd kan være et godt alternativ.

Ettersom den hyppigste årsaken til skader er fall, er det viktig at underlagets støtdempende 
egenskaper alltid oppfyller forutsetningene i NS-EN 1177.

Illustrasjonen viser kurve for mål på fallsone iht. NS-EN 1176-1
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Buffersone
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare, jf. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Det er derfor 
nødvendig å avsette en tilstrekkelig buffersone som skjerm. For eksempel kan vegetasjon skjerme 
lekeplassen mot uønsket innsyn/utsyn, forurensning fra biltrafikk osv. 

Plassering av lekeutstyr må ikke komme i konflikt med ferdselslinjer/gangtrafikk inne på plassen. 
Arealer som forventes brukt til ballspill, sykling, aking eller skiløping, bør skjermes med gjerder 
eller annet mot trafikkfarlige områder. Lekeareal som grenser til andre farlige områder med stup, 
skrenter, bekker og liknende, må også skjermes. Lekearealene må lokaliseres slik at støynivået 
(døgnekvivalent nivå) ikke overskrider 55 dB. 

Belysning
Behovet for belysning må avklares tidlig. For å kunne ha fullverdig nytte av og trygghet på 
lekeplassen gjennom året, er belysning en nødvendighet. God belysning forbedrer orienterbarhet 
og forebygger kriminalitet.

2.9 Tilgjengelighet for alle

Universell utforming av felles og offentlige uterom kan bidra til at alle mennesker kan ha tilgang 
til området med muligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, deltakelse og sosialt 
samvær. Norsk Standard for universell utforming av uteområder angir krav og anbefalinger til 
universell utforming av opparbeidete uteområder. Det anbefales at denne standarden legges til 
grunn for planlegging, utførelse og tiltak. 

Gangatkomst og gangveier, NS 11005, 5.2.3. 
Gangatkomsten og gangveien skal være oversiklig slik at det at det er lett å orientere seg. 

Illustrasjon viser forskjellige typer fallunderlag ved fall fra forskjellige høyder
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Gangatkomsten og gangveien til lekeplass skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:12.
Tverrfallet skal være høyst 2 %. Gangatkomsten og gangveien skal ha en fri bredde på minst 1,8 m. 
Det skal være minst 2,25 m fri høyde i full bredde langs hele gangatkomsten og gangveien.

Lekeutstyr og underlag, NS 11005, 5.2.14
Lekeapparater som ikke forutsettes brukt på en spesiell måte, gjør at barn med nedsatt 
funksjonsevne lettere deltar i leken.
Lekeutstyr for funksjonshemmede barn bør bygges inn i terrenget. Det gir ”gratis” muligheter til å 
finne spennende rom og høyder og ikke minst bedre tilgjengelighet.

Utemøbler/ sittegrupper, NS 11005, 5.2.13
Utemøbler skal ha en generell sittehøyde på ca. 0,45 m. Det anbefales i tillegg sitteinnretninger 
med varierende sittehøyde for å ivareta ulike behov. For å imøtekomme personer med forskjellige 
behov anbefales det å bruke utemøbler med både armlener og ryggstøtte, med bare ryggstøtte, 
men også lange benker uten ryggstøtte og armlener.

Sittegrupper og bord bør være utformet med en fri høyde på 0,7 m (minst 0,67 m) og utstikk av 
bordplate på minst 0,5 m slik at rullestol kan komme helt inntil bordet.
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3. Lekeplasshierarki 

Barnas lekevaner og hvor langt de beveger seg hjemmefra varierer med alderen, fra de minste 
som leker mest i sitt eget nærområde til de eldste som driver med mer plasskrevende gruppelek, 
byggelek og idrett. Det er viktig at barn i alle aldersgrupper finner gode lekeplasser tilpasset 
sine behov innenfor naturlig gangavstand for aldersgruppa. Lekeplasser for ulike målgrupper er 
inndelt slik: 

•	 Møteplass:  Fellesareal for ca. 5 boenheter i tilknytning til boligbygg. 
   Målgruppe Voksne – ev. med små barn. 

•	 Nærlekeplass:  Felles lekeplass for opptil 40 boenheter. Målgruppe 1 – 6 år

•	 Områdelekeplass:  Offentlig lekeplass for opptil 100 boenheter.  
   Målgruppe primært 6 -12 år, men også tilbud til 1 – 6 år.

•	 Aktivitetsplass:  Offentlig lekeplass. Målgruppe større barn, >10 år

Alle disse skal være i gangavstand til boligområdene. Nærlekeplasser for de minste barna skal ligge 
i boligområdene, mens områdelekeplasser for de større barna kan ligge med lenger avstand, og 
enda lenger mellom aktivitetsplasser for de største barna og ungdommene. En mindre lekeplass 
kan inngå som en del av en større lekeplass der dette er naturlig.

<100 m

<500 m

<300 m

Nærlekeplass Områdelekeplass

 Aktivitetsplass

Aktivitetsplass
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4. Konkrete krav for leke- og aktivitetsområder 
4.1 Møteplass for alle

I alle typer leke- og aktivitetsplasser skal det inngå minimum en møteplass. En møteplass skal 
være minimum 25 m2 med sittemøbler som innbyr til sosialt samvær for alle aldersgrupper. Det 
anbefales et tak over deler av møteplassen. Området bør også ha en liten sandkasse for de minste 
barna. 

4.2 Nærlekeplass

Dette er lekeplass for de yngste barna (1 – 6 år) for rolig lek og som møteplass for familier. Barn skal 
kunne komme til og leke trygt uten følge av voksne. Lekeplassen plasseres med synskontakt fra 
boligene, med ca. 50 meter som maksimal avstand for konsentrert småhusbebyggelse i sentrum 
og blokkbebyggelse og med ca. 100 meter for frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert 
småhusbebyggelse utenfor sentrum.

Lekeplasser ved barnehager vil være tilrettelagt for barn i den samme aldersgruppa og kan fungere 
som nærlekeplass der det ligger til rette for det.

Arealkravet til nærlekeplass er minimum 200 m2 som betjener opptil 20 boenheter for eneboliger 
og 40 boenheter for konsentrert småhusbebyggelse. Det bør disponeres 5 m2 til lekeplass for 
hver ekstra bolig utover de boenhetene som er tilknyttet 200 m2. Lekeplassen bør inkludere en 
møteplass og nødvendig bufferareal.

Anbefalte minstekrav: 
•	 Solrik og lun plassering på tilnærmet 

flatt areal
•	 Avskjermet område 
•	 Bord, sittemøbler/benk som er 

universelt utformet (NS 11005:2011, 
5.2.13)

•	 Sandkasse 
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Illustrasjon av Nærlekeplass Anbefalte minstekrav: 
•	 Sandkasse på minimum 10m2  

med sand som det er mulig å  
”bake” med

•	 Minimum tre lekeapparater  
(huske, sklie, rollelek osv)

•	 Asfalt for småsykler/ lekebiler
•	 Sitteplass for voksne og barn.  

Møbleringen av lekeplassen 
bør appellere til barnas kre-
ativitet og ha en høy estetisk 
kvalitet.

•	 Terrengforming med  
grassbakke/ akemulighet

•	 Minst to naturlige elementer

Samfundsbakken Borettslag_ Gjøvik Sentrum
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4.3 Områdelekeplass

Områdelekeplasser er offentlige arealer. Dette er lekeplasser primært for barn i alderen 6 – 12 år, men 
kan også ha tilbud til aldersgruppa 1 – 6 år der forholdene ligger til rette for det. Områdelekeplass 
kan inngå i overordnet grønnstruktur eller etableres ved skoler og barnehager. Lekeplassen skal 
plasseres slik at den nås på en trygg måte fra boliger i en omkrets på maksimum 300 meter. 

Krav til samlet minsteareal er minimum 1500 m2 inkludert møteplass for alle. Det bør være maks 
100 boenheter som tilknyttet lekeplassen og det bør disponeres 10 m2 til lekeplass for hver ekstra 
bolig utover de boenhetene som er tilknyttet 1500 m2. I tillegg kommer nødvendig bufferareal 
mot offentlige og private uterom. 

Arealet skal ha terrengvariasjon med noen flate arealer til ballfelt og møteplass. Området skal 
innby til ballek, aking, klatring, hoppelek m.v. Man bør undersøke om det finnes eksisterende 
ballbaner eller lekeplasser i området som dekker hele eller deler av behovet.

Alle avstander skal måles i luftlinje.
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llustrasjon av Områdelekeplass

Anbefalte minstekrav: 
•	 Minst 50 % av plassen bør være flat (maksimal stigning 1:20) og ha fast dekke
•	 Ballbanen med minstemål 20 x 28 m med gras, grus eller asfalt og med utstyr for ulike former 

for ball-lek (ballvegg, kurv, mål).
•	 Lekeplass med minst 6 elementer
•	 To små sandkasser på ca. 10–15 m2 eller én stor på 40–50 m2 samt bord og benker for 

opphold
•	 Utnytte og forme terrenget og vegetasjonen slik at det innbyr til aking, klatring, sykling, 

løping og andre former for fysisk aktivitet året rundt.
•	 Minst tre naturlige elementer
•	 Bord og benker for opphold
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4.4 Aktivitetsplass og lekeplass ved skoler

Aktivitetsplasser er offentlige plasser som kommunen har ansvar for å bygge og drifte. 
Aktivitetsplassen retter seg mot barn fra ca. 10 år og oppover. Det etableres i god avstand til boliger, 
gjerne i tilknytning til turveg, naturområde, større friområde eller skole. Maksimal gangavstand fra 
bolig bør ikke være mer enn 1000 meter. I tilknytning til barneskoler skal lekeplassen også dekke 
aldersgruppa fra 6 år og oppover. Slike anlegg planlegges som nærmiljøanlegg som er berettiget 
til spillemidler.

Krav til samlet minsteareal er 5000 m2 (som kan betjene opptil 500 boliger), inkludert møteplass 
for alle. Det bør disponeres 10 m2 til lekeplass for hver ekstra bolig. Eventuelt kan dette arealet 
deles inn i mindre lekeplasser på minst 2500 m2. I tillegg kommer nødvendig bufferareal mot 
offentlige og private uterom.

Arealet skal ha terrengvariasjon med noen flate arealer til ballfelt og møteplass. Området skal 
innby til ballek, aking, klatring, hoppelek m.v. 

Området skal dimensjoneres slik at det er tilstrekkelig plass til antall barn som er tilknyttet 
skolen/aktivitetsplassen. Aktivitetsplassen skal utformes med spennende løsninger der en bruker 
naturelementer, terrenget og utstyr som stimulerer hele sanseapparatet, fremmer aktivitetsglede 
og gir ulike utfordringer i forhold til alder, mestrings- og funksjonsevne. Alle vil ikke kunne 
mestre eller bruke alt. Men alle skal kunne komme dit aktiviteten foregår og delta i den sosiale 
sammenhengen. Atkomst til hele området og de enkelte elementene er avgjørende for dette.

Eksempler på utstyr:
Dette vil være litt forskjellig avhengig av om lekeplassen er knyttet til en barneskole, en 
ungdomsskole eller er frittliggende. 

Ungdomsskoler:
•	 Ballspillområde som kan islegges.

o Fotballmål
o Ballvegg
o Basketkurv

•	 Fugleredehuske
•	 Snurre/vippe med plass til flere
•	 Klatrevegg/-område
•	 Rullebrett/rulleskøyter
•	 Sykkel/BMX
•	 Aking

Barneskoler:
Ved barneskoler vil målgruppa også måtte dekke aldersgruppa 6–12 år og ha utstyr i samsvar med 
dette, jf. 5.2. Nærlekeplass. 

•	 Ballspillområde som kan islegges.
o Fotballmål
o Ballvegg
o Basketkurv

•	 Asfaltflate	til	hoppetau,	stikkball,	paradis	og	andre	kreative	aktiviteter
•	 Sykling/BMX
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•	 Husker, ulike typer
•	 Lekehus/-båt
•	 Større kombinansjonsanlegg
•	 Asfaltflate til hoppetau, stikkball, paradis og andre kreative aktiviteter
•	 Sykling/BMX
•	 Klatrevegg/-område
•	 Aking
•	 Sklier
•	 Balansering
•	 Enklere skate/rulleskøyteanlegg

Det skal benyttes støtdempende materialer som gjør det lett å trille fram og bruke lekeapparatene. 
Ved valg av lekeapparater skal det legges vekt på at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne 
delta i leken, men også at det gis utfordringer til alle.

4.5 Krav til ballbaner

Ballbanen skal ha en avgrensing, enten ved utforming av terrenget eller ved bruk av flettverksgjerde. 
Ved plassering av ballbane skal det gis tilstrekkelig avstand til privat uteareal. Der det etableres 
ballbinger, skal dette vurderes konkret, og støyberegning skal gjennomføres. 
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Illustrasjon av Aktivitetsplass 

Anbefalte minstekrav: 
•	 Ballbane med minstemål 40 x 60 m med buffersone i tillegg, med gras, grus eller asfalt og 

med utstyr for ulike former for ballek (ballvegg, kurv, mål) som kan islegges 
•	 Terrengforming med grassbakke/ akemulighet
•	 Lekeplass med minst 6 elementer
•	 Minst tre naturlige elementer 
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4.6 Skjematisk framstilling av krav

Følgende norm for lokalisering og minstearealer av nærlekeplass, områdelekeplass og idrettsan-
legg skal legges til grunn ved regulering av nye boligområder. 

Nærlekeplass Områdelekeplass Aktivitetsplass Idretts-anlegg

Alder 1- 6 år
Primært 6– 12 år, 
også tilbud til 1– 6 år

Større barn, >10 år Alle

Minste areal 200 m2 1500 m2 5000 m2

Maksimal avstand 
fra bolig

Frittliggende 
småhusbebyggelse 
og konsentrert 
småhusbebyggelse 
utenfor sentrum

100 meter 300 meter 1000 meter

Konsentrert 
småhusbebyggelse 
i sentrum og 
blokkbebyggelse

50 meter 300 meter 500 meter

Plassering • Egnet for lek hele   
  året
• Plassen og 
  adkomst må være 
 skjermet for  
  trafikk
• Oversiktlig avstand  

    fra de aktuelle hus
• Tørr, solrik tomt  

    skjermet mot vind     
   og kaldluft
 

• Sikker adkomst
• Skjermet for trafikk
• Solrik og kupert  

    plass
• Kan eventuelt     
   tilknyttes    
   barnehager

• Egnet for lek hele   
  året
• Trafikksikker 
   adkomst
• God avstand 
   fra boliger og  
   godt skjermet mot  

    naboer slik at kon   
   flikter unngås
• Solrik
• Om mulig nær  
   skoler

Vilkårlig ut i fra en 
godkjent plan

Aktivitet/ Utforming Allsidig lek for barn 
uten følge.
• Møteplass for   
  familier
• Rolig lek og  
  utfordringer
• Bør ha fast dekke 
  for barnevogn og  

   rullestol

Muligheter for allsi-
dig lek for de ulike 
årstider.
• Terrengvariasjon
• Små slette flater
• Ball-lek
• Sykling og skeiting
• Hoppeleker
• Aking og skiløping

Muligheter for ulike 
uorg.
• Ballspill (mer enn  

    fotball)
• Skøyter
• Sykling og skating
• Byggelek
• Park- eller natur 
   areal

Organisert idrett:
Ulike idrettsgrener 
basert på vedtatte 
planer

Eksempler på utstyr • Sandkasse
• Huske
• Sklie
• Rollelek
• Bord og benker
• Naturelementer

• Ballbane
• Asfaltflate
• Sandkasse
• Huske
• Sklie
• Klatrehus
• Sitteplasser
• Vegetasjon
• Naturelementer

• Ballspillområde  
   som kan islegges
• Ballbane
• Asfaltflate m/  kre  
  ativt  utstyr
• BMX-sykkelbane
• Klatrevegg
• Sitteplasser

Ut i fra aktivitet

Annet Spillemiddel berettiget 
for idrettsanlegg

Opparbeidelse, 
drift/ 
vedlikehold

Privat Kommunalt ansvar på 
offentlig areal

Kommunalt ansvar på 
offentlig areal

Anleggseier
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5. Opparbeiding av lekeplasser

5.1 Opparbeiding, drift og vedlikehold 

Felles møteplasser og nærlekeplasser 
I forbindelse med reguleringsplanarbeid skal det stilles nødvendige rekkefølgekrav for å sikre 
opparbeiding av felles leke- og uteoppholdsarealer i forbindelse med utbygging av nye boliger. 
I samsvar med kommuneplanens bestemmelser skal det ikke gis ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse til boliger før felles leke- og uteoppholdsareal er opparbeidet i samsvar med 
godkjent plan for uteareal. 
Krav til drift og vedlikehold av felles leke- og uteoppholdsarealer kan løses gjennom en 
utbyggingsavtale. Det er utbygger som har ansvar for å avklare drift- og vedlikeholdsansvar for 
felles leke- og uteoppholdsarealer. Som regel er det beboerne selv som må sørge for drift og 
vedlikehold og det bør inngås avtale om dette ved salg. 
Det skal også stilles rekkefølgekrav for å sikre opparbeiding av nødvendige støyskjermingstiltak 
dersom lekeareal ligger innenfor støysone. 
I private regulerte boligområder er det den private utbyggeren som har ansvar for opparbeiding 
av felles møteplasser og nærlekeplasser. I kommunale regulerte områder har kommunen som 
utbygger det samme ansvaret. På lekeplasser i kommunalt regulerte boligområder skal kommunen 
ha ansvar for å vedlikeholde arealet fra ferdigstillelse inntil det er gjort avtale med Velforening 
eller andre om videre drift. Det er positivt med samarbeid mellom kommunen og brukerne ved 
etablering av nye lekeplasser og opprusting av de eksisterende. Et samarbeid med brukerne vil ha 
stor betydning i prosessen.

Områdelekeplass 
Områdelekeplasser er av en slik størrelse og omfang at det ofte vil være offentlige områder som er 
avsatt til dette formålet. Det er da kommunen som har ansvar for opparbeiding, drift og vedlikehold. 
For områdelekeplasser som skal bygges ut av privat utbygger og overtas av kommunen etterpå, 
er det nødvendig å inngå en utbyggingsavtale om eierforhold, kostnadsfordeling, opparbeiding, 
drift og vedlikehold. Utbyggingsavtale skal inngås i forbindelse med reguleringsplanprosessen.

Aktivitetsplass og lekeplass ved skoler 
Aktivitetsplasser er offentlige plasser som kommunen har ansvar for å bygge og drifte. Skolene og 
barnehagene driver selv sine uteplasser. Disse er åpne for alle utenom skoletiden.
Kommunen ser det som positivt med deltakelse/samarbeid med brukerne ved etablering av nye 
lekeplasser og opprusting av de eksisterende. Et samarbeid med brukerne vil ha stor betydning i 
prosessen. 

5.2 Terrengbearbeiding, tilplanting og tilsåing 

Vegetasjon
Det må vurderes om markdekke, terreng, store steiner, trær og vegetasjon skal bevares 
som naturlekeelementer. Dette avhenger av hva arealene skal brukes til – for eksempel lek, 
vegetasjonsskjerm, overgangssone, korridor for vilt, turstitrase, utsiktsplass, badeplass m.m.
Generelt er markdekker med innslag av gras mer slitesterkt enn lav og lyng. Lav og lyngdekker er 
vanskelig å reparere. Lauvoppslag og ungt kratt er ofte en viktig ressurs i lekeområder. Store trær 
er av stor verdi så fremt de ikke har stått for tett og har fått uheldig vekst.
Vegetasjon som har verdi for framtidig bruk må ikke skades i anleggsperioden. Vegetasjon som 
har verdi for framtidig bruk og må ikke skades i anleggsperioden. 
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Terreng
Ta gjerne vare på eksisterende terrengform der dette er naturlig for prosessen videre. Område 
for aking må ha en viss helling > 1:3. Balløkker og arealer der det skal stå lekeapparater, må ha en 
tilnærmet flate på ca. 1:40. 

Områder som skal klippes regelmessig skal ikke være brattere enn 1:4.

Det skal ikke etableres nye skråninger inne på området uten at det har en bestemt hensikt. 
Skråningen må tilplantes eller tilsås med egnet grasfrøblanding med lavtvoksende og tørketålende 
arter.

Drenering
Drenering må vurderes og utføres i anleggsperioden, samtidig med utbygging av teknisk 
infrastruktur som veg, vann- og avløpsnett. 

Planering
Arealer som skal såes i med gras og klippes regelmessig, må ikke være brattere enn 1:4. Flate 
arealer skal ha et fall på min. 1:40, for å sikre god avrenning. 

Skråninger skal ikke være brattere enn 1:2, og må tilsås eller beplantes. Slike skråninger skal 
unngås så langt det er mulig.

Store steiner i undergrunnes fjernes før planering der graset skal klippes.

Matjord tas vare på og brukes der man skal plante noe, eller som toppdekke.

Ved planting av prydbusker skal det være min. 40 cm matjord, ved planting av trær kreves det 
djupere jordlag, ca 1 m3 pr. tre. Såing av gras kreves ca. 10 cm jord.

Grasfrø
Ved såing skal det brukes gras uten tilsetting av kløver. Såing av gras skal skje så snart som mulig 
for at ikke ugras skal få etablere seg først.

På grasarealer som skal klippes regelmessig, brukes en grasblanding beregnet på bruksplen. På 
andre flater og til reparasjonssåing i naturlig markdekke, brukes en frøblanding for eksempel 
beregnet på vegskråninger som er tørketålende og lavtvoksende. 

For å unngå unødvendige skader i markdekket skal entreprenøren rygge ut av området 
ved opparbeiding. Skader skal repareres og tilsås med grasfrø som passer til eksisterende 
markdekketype.

5.3 Sikkerhet

Sikkerhetskravene har blitt høye i forbindelse med leke- og aktivitetsområder, jf. ”Forskrift om 
sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det er utarbeidet egne standarder som gir råd om sikkerhet på 
lekeplassen, jf. Norsk standard 1176 og 1177. Det er barns sikkerhet som skal være i fokus, og det 
er derfor nødvendig at montering, kontroll og reparasjoner utføres av faglærte. Kommunen har 
ansvar for at gjeldende sikkerhetsforskrifter blir overholdt på offentlige lekeområder. Lekeplassene 
skal derfor kontrolleres årlig, de mest brukte månedlig. 
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5.4 Ferdigstilling

Felles og offentlige leke- og uteoppholdsarealer skal ferdigstilles samtidig med teknisk infrastruktur 
som veg, vann- og avløpsnett. Såing av gras skal skje så snart som mulig for at ikke ugras etablerer 
seg først.

Før det kan gis ferdigattest for felles og offentlige leke- og uteoppholdsarealer skal:

•	 Lekeområdet	skal	være	ryddig,	fritt	for	avfall	og	lignende
•	 Terreng	skal	være	ferdig	drenert	og	planert
•	 Der	det	er	behov	med	duk	og	bærelag	i	grunnen,	skal	dette	være	på	plass
•	 Eksisterende	 vegetasjon	 skal	 ha	 fått	 nødvendig	 beskjæring/stell	 slik	 at	 den	 har	 et	 godt	

utgangspunkt for videre utvikling.
•	 Alle	områder	skal	være	tilsådd	eller	ferdig	tilplantet	hvis	ikke	annet	er	avtalt	(for	eksempel	

fordi man skal inn med lekeapparater umiddelbart etterpå)
•	 Arealet	skal	være	brukbart	til	opphold	og	kunne	skjøttes	på	en	rasjonell	måte		 fra	 første	

sesong.
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