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Norm for utforming av
lekearealer i Lyngdal kommune.
(I henhold til plan- og bygningslovens § 11-9 nr. 5)

Kvaliteter – Krav til innhold, plassering og utforming av lekearealer:
1.

Lekearealene skal ikke bare inneholde muligheter for barn til å leke, men også kunne fungere som sosiale
møteplasser i nærmiljøet for alle aldersgrupper. Deler av arealet skal derfor utformes med tanke på dette
(eksempelvis med sitteplasser, bord, utegrill, estetiske elementer og lignende).

2.

Lekearealene skal være skjermet mot biltrafikk, støy, forurensing, rasfare, annen helsefare og utsatte
vindretninger.

3.

Lekearealene anbefales å ha gode solforhold, også på vinterstid. Akebakker kan likevel gjerne ligge i
nordvendte skråninger. Solforhold for lekearealer skal dokumenteres gjennom en sol/skyggeanalyse.

4.

Lekearealene skal være tilfredsstillende belyst.

5.

Deler av arealet skal være universelt utformet og dermed tilgjengelig for alle. Terrenget bør likevel by på
noe variasjon i form av høydeforskjeller på kvartals- og aktivitetsområder.

6.

Områdene skal ha trafikksikker adkomst via fortau, gang- og sykkelvei eller en lite trafikkert vei. Det bør
også være adkomst fra/til grønnstruktur. Minimum en adkomst skal være universelt utformet. Dersom
veier skal krysses for å nå nærlekeplass fra bolig bør fartsgrense ikke overskride 30 km /t og det bør være
en oversiktlig veistrekning.

7.

Innhold og utforming skal være variert, sikkert og av god estetisk kvalitet. Større arealer bør deles opp i
ulike soner for ulike aldersgrupper og ulike aktiviteter.
a.

Minimums krav til innhold for de ulike lekearealene:
2
i. Minimum nærlekeplass: Sandkasse – min. 5m , benker med bord for voksne,
lekeapparat(-er) beregnet på aldersgruppe 0-6 år.
2
ii. Minimum kvartalsområde: Sandkasse – min. 9m , benker med bord for ungdom og
voksne, lekeapparat(-er) beregnet på aldersgruppe 0-6 år, apparat(-er)/utfordring(-er)
beregnet på aldersgruppe 5-13 år. Det skal også finnes plass til eksempelvis ballspill,
aking, frilek, tauhopping, paradis o.l.
2
iii. Minimum aktivitetsområde: Sandkasse – min 15m , benker med bord og grillmuligheter
for ungdom og voksne, lekeapparater beregnet på aldersgruppe 0-6 år,
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apparater/utfordringer beregnet på aldersgruppe 5-13 år. Det skal også finnes plass til
eksempelvis ballbane, hinderløype, sykkelløype, klatreområder, skatepark, skøytebane
eller andre større og plasskrevende elementer som gjerne appellerer også til ungdom
over 13 år.
b.

Eksempler på utstyr for ulike aldersgrupper:
i. 0-6 år: Huske, sklie, naturelementer, vippefigurer, vippehusker, lekeskulpturer, rollespill:
lekehus/buss/sjørøverskute. For å appellere til småbarn er det generelt viktig med
farger, kontraster og sansestimulerende elementer.
ii. 5-13 år: Større klatrestativ, sklier, husker, målstativ, taubaner, klatrevegg, balansebaner,
datastyrte lekeapparater.

8.

Verdifull vegetasjon/naturelementer på stedet bør i størst mulig grad bevares og integreres. Elementer
som skal bevares må sikres mot mekanisk skade under utbygging og opparbeiding. Det skal finnes noe
vegetasjon på alle lekeareal, dersom ingenting sikres skal det plantes nytt.

9.

Overflatevann/drenering skal ledes til overvannsledning dersom ikke annet er angitt. Sluk legges utenfor
balløkker/elementer, og ikke nær sandkasser.

10. Området skal ha et variert underlag, og deler av arealet skal ha mykt dekke eller gressdekke.
11. Arealet bør gi muligheter for variert aktivitet både sommer og vinter.
12. Arealet må ha en fysisk utforming og avgrensing som gjør det egnet for planlagt bruk. Det bør også være
en sammenhengende flate, og flere mindre lekearealer kan slås sammen til et større dersom det er mest
hensiktsmessig.
13. Det skal under planlegging og gjennomføring tas hensyn til de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter
og sikkerhetssoner for plassering og utforming av lekeapparater. (Jfr. Forskrift om sikkerhet ved
lekeplassutstyr av 19.juni 1996). Fremtidig vedlikehold av lekearealer vil ikke være et kommunalt ansvar,
med mindre det foreligger egne avtaler. Ved eventuell overtakelse av lekeplassen til kommunalt
vedlikehold må det følge med sertifikat for fallunderlag og lekeutstyr, samt beskrivelse av vedlikehold fra
leverandør av utstyret.

Ikrafttreden
Vedtatt sammen med Kommuneplan for Lyngdal kommune 2014 – 2025 03.09.15.
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