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NORM FOR LEKEPLASSER I ALTA KOMMUNE. 
 
Normen gjelder for alle nye lekeplasser som bygges av Alta kommune, og for alle nye 
lekeplasser som Alta kommune skal overta drift og vedlikehold av. 
 
Vi har 3 definerte typer lekeplasser i Alta kommune; Grendelekeplass, nærlekeplass og 
småbarnslekeplass. Detaljert informasjon om hver type lekeplass finnes i kap 2.3 i 
kommunedelplanen for Alta by.  
 
Tabell1. Krav til innhold på lekeplass 
Utstyr/ 
elementer 

Grendeleke- 
plass m/ ball 

løkke 

Nærleke 
plass 

(6 – 14 år) 

Småbarns 
lekeplass 
(1 – 6år) 

Merknader 

Dobbelt huskestativ 1 -2 1  Vedlikeholdsfrie materialer 
Sandkasse 1 1 1 Minimum 3m2 på små-

barnsplass og 9m2 på øvrige 
Bevegelig lekedyr 1 el flere    
Større klatrestativ 
m/sklie 

1 1 1 Vedlikeholdsfrie materialer 
med balanseelementer. 

Bord m/benk 2 el flere 1 1  
Målstativ 2   Str. 3 m x 2 m 
Basketstativ 1 el 2 1   
Sikring Langs vei/ stup Langs vei/ 

stup 
Langs vei/ 

stup 
Annen sikring etter behov 

Adkomstvei m/port Skal finnes Skal finnes Skal finnes  
Belysning Skal finnes Skal finnes Skal finnes Settes opp på/ ved banen 
Vegetasjon Skal finnes Skal finnes Skal finnes  
Akebakke Skal finnes * Skal finnes * Skal finnes * Kunstig haug anlegges ved 

behov 
Flate for balløkke, 
sykkel/ skating/ 
islegging ol. 

Skal finnes   Harde flater. Minimum 22 x 42 
m 

 
 
Grendelekeplass: 
• Normen angir minstekravet. Angitt utstyr kan erstattes med tilsvarende utstyr etter avtale 

med kommunen. Elementene kan av terrengmessige hensyn ligge noe atskilt. 
• Type bane for ballspill avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Størrelsen på løkkene opparbeides 

så store som naturforholdene på det aktuelle sted tilsier. Størrelsen kan gjerne være 90 x 
45m, men minimum 22 x 42 m.  

• Der det allerede finnes balløkker innenfor nærområder, kan det som alternativ opparbeides 
flerbruksbaner. 

 
Nærlekeplass: 
• Normen angir minstekravet. Angitt utstyr kan erstattes med tilsvarende utstyr etter avtale 

med kommunen. 
 
Småbarnslekeplass: 
• Normen angir minstekravet. Angitt utstyr kan erstattes med tilsvarende utstyr etter avtale 

med kommunen. 
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Plassering 
Lekearealer skal plasseres på områder som er velegnet i forhold til bebyggelse, terreng- og 
grunnforhold, klima og støy. Områder med høyspentanlegg skal ikke brukes. Området skal 
være sikret mot rasfare og forurensning. Arealene skal ikke grense mot trafikkert vei, men 
grense mot adkomstvei tillates. Lekeområdet inngjerdes mot vei. 
 
Lekearealet må plasseres slik at adkomsten til lekeplassen kan skje gjennom grøntstrukturer, 
inkludert gang og sykkelveier. Videre må tilgjengelighet for barnevogner og rullestolbrukere 
sikres.  
 
Tekniske normer. 
• Det skal under planlegging og gjennomføring tas hensyn til de enhver tid gjeldende 

sikkerhetsforskrifter og sikkerhetssoner for plassering og utforming av lekeapparater. (Jfr. 
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr av 19.juni 1996). 
 

• Lekeplasser anlegges etter ”Norm for lekeplasser i Alta kommune.” Dersom ikke annet er 
spesifisert, utføres arbeid med utomhusanlegg i henhold til normalbestemmelsene i NS 
3420, som til en hver tid gjeldende. Utbygger har ansvar for sikkherhetskontroller av 
lekeutstyret frem til kommunal overtakelse. 
 

• Ved overtakelse av lekeplassen til kommunalt vedlikehold må det følge med sertifikat for 
fallunderlag og lekeutstyr, samt beskrivelse av vedlikehold fra leverandør av utstyret. 

 
• Alle lekeapparater og utstyr skal monteres og være godkjent i hht. NS 1176, 1-7 og 1177. 

Sikkerhet ved lekeplassutstyr skal gjelde for alle lekeapparater, ihht.  ”Forskrift om 
sikkerhet ved lekeplassutstyr” av 19.juli 1996. 

 
 
Generelt: 
Vegetasjon, tregrupper og enkelttrær skal bevares så langt dette er mulig. Trær av spesiell 
verdi skal beskyttes før byggearbeidene tar til. Overflatevann/drenering skal ledes til 
overvannsledning dersom ikke annet er angitt. Sluk legges utenfor balløkker/elementer og 
ikke nær sandbasseng. Arealer avsatt til lekeplasser skal ikke brukes til riggområde. 
 
 
Type 
lekeareal 

Grende lekeplass Nærlekeplass Småbarnslekeplass 

Minimum 
areal 

5 daa, evt 
2 x 2,5 daa 

1,5 daa, evt 
3 x 0,5 daa 

100 m2 

Maks. 
avstand 

500 m fra bolig 150 m fra bolig 50 m fra bolig 

Maks. antall 
boenheter 

400 150 30 
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