
INSPEKTØRTREFF 2016

Velkommen!



MORTEN ANKER-NILSSEN

Hagebruker fra NMBU 

Parkforvalter i Oslo kommune

Dommer i NGSA

Tidligere lekeplassinspektør 

Har undervist på Fag- og i nspektørkurs

Tidligere styremedlem i NLF

Nå styremedelem i BPI



NLF -> BPI

• Årsmøtet i Norsk Lekeplassforum 2015 ga 
sin tilslutning til at forumet var tjent med 
en sammenslåing med BAD, PARK OG 
IDRETT

• Landsmøtet i BAD, PARK OG IDRETT 2015 
ga sin tilslutning til at Norsk 
Lekeplassforum slås sammen med BAD, 
PARK OG IDRETT. 

• Medlemskapene ble overført til BAD, PARK 
OG IDRETT. 



Utvalg for LEK

• For å ivareta tidligere NLF-medlemmers 
interesse  har styret i BPI besluttet å opprette 
et arbeidsutvalg 

• Utvalg for LEK ble konstituert 13/1-16

• P.t består utvalget av følgende medlemmer
– Tommy Nilsen, fra Kompan, utd. førskolelærer

– Merethe Haug, fra Haug landskap, utd.  
landskapsarkitekt

– Henriette Seyffarth, fra Bærum kommune/nestleder 
BPI

– Morten Anker-Nilssen (leder), fra Oslo 
kommune/styret BPI



Utvalg for LEK

• Oppgaver bl.a vil være

– Drøfte og gi råd til styret i aktuelle saker

– Gi ut nyhetsbrev!

– Sette tema og bestemme innhold på kurs 

• Utvalget vil avholde ca. fire møter pr år



Utvalg for LEK

• Opprettholde dagens kurs 

– Fag- og inspektørkurs

– Oppdateringskurs

– Tiltakskurs osv

• Utvikle kurs med ny retning, for eksempel 
temaer som:

– Hvordan bruker barn uterommet?

– Hva fremmer motorikk og hjernens utvikling?

• Utvalget tar gjerne imot innspill!





NS 3420 - ZK



Til daglig steller jeg med det grønne i 
Oslo kommune:

Parkene i Oslo 
sentrum er 
mitt ansvar



Men har også ansvar for 
ettersyn, drift og vedlikehold av…















NS 3420-ZK innhold om lek

• ZK4 Drift og vedlikehold av lekeplass

• ZK4.1 Lekeplassettersyn

• ZK4.2 Drift og vedlikehold av lekeplass

• ZK4.3 Håndtering av sikkerhetsavvik

• ZK4.31 Sperring

• ZK4.32 Korrigerende vedlikehold

• Tillegg A Sikkerhetsstyring på lekeplasser



ZK4 Drift og vedlikehold av 
lekeplass 

Omfatter drift, inkludert ettersyn, og mindre 
reparasjoner i henhold til ettersynsprogram 
av hele lekeplasser eller for enkeltelementer 
som sandkasser, fallunderlag og 
lekeplassutstyr. 

Henviser til NS1176 og 1177



Kompetansestige



Oppdatert tabell



ZK4.1 Lekeplassettersyn (kontroll) 

a) Omfang og prisgrunnlag 

a1) Omfatter rutinemessig ettersyn og kontroll 
av lekeplass. 

a2) Prisen inkluderer rapportering. 

a3) Prisen inkluderer ikke utbedring av 
avvik. 

c1.1) Ettersyn skal utføres i henhold til 
oppdragsgivers ettersynsprogram, se tillegg A, 
punkt



ZK4.1 Krav til rapportering av 
ettersyn 

c2.1) Rapporten skal ha en generell del 
med: 

– lekeplassens navn; 

– adresse; 

– nødvendige opplysninger om anlegget; 

– oppdatert oversiktsbilde, minimum 10x13 
cm, for lekeplassen (lekemiljøet). 



ZK4.1 Krav til rapportering av 
ettersyn 

c2.2) I rapporten skal det benyttes entydig 
benevning, nummerering og beskrivelse av 
alle apparatene, sikkerhetssoner og 
fallunderlag, disse bør være i henhold til 
oppdragsgivers ettersynsprogram. 



ZK4.1 Krav til rapportering av 
ettersyn 

c2.3) I rapporten skal det benyttes entydig benevning, 
nummerering og beskrivelse av feil, avvik og andre 
forhold som krever tiltak med risikovurdering med henvisning 
til § i forskrift og/eller punkt i NS-EN 1176 (alle deler), eller 
NS-EN 1177, og skal kategoriseres som følger: 

– A-feil: Feil som utgjør en fare for liv og helse 

(må utbedres umiddelbart); 

– B-feil: Feil som utgjør en fare for varige mén 

(må utbedres i nær fremtid); 

– C-feil: Feil som ikke utgjør en fare for liv og helse 

(bør utbedres). 



ZK4.1 Krav til rapportering av 
ettersyn 

c2.4) Alle avvik og forslag til tiltak skal 
dokumenteres med bilder i rapporten. 

c2.5) Rapporten skal inneholde en generell 
vurdering av lekeplassmiljøet hvor feil, mangler og 
andre opplysninger av betydning påpekes. 

c2.6) Rapporten skal inneholde firmanavn og 
kontaktopplysninger til kontrollør. 

c2.7) Sidetall, dato, navn på kontrollør og 
signatur for utført ettersyn skal fremkomme på 
alle sider.



ZK4.1 Krav til rapportering av 
ettersyn 



ZK4.2 Drift og vedlikehold av lekeplass

Drift og vedlikehold av lekeplasser kan 
gjennomføres på to måter: 

– hele lekeplassarealet og alle elementer 
beskrives i en post, da benyttes 
postgrunnlag ZK4.21; 

– hvert enkelt fallunderlag og lekeelement 
beskrives individuelt, da benyttes 
postgrunnlagene ZK4.22, ZK 4.231, 
ZK4.234 og ZK 4.25. 



Fallunderlag



ZK4.3 Håndtering av sikkerhetsavvik

• Sperring

• Korrigerende vedlikehold



ZK4.31 Sperring

a1) Omfatter arbeider og materiell som skal hindre bruk eller tilgang til 
lekeplassutstyr av sikkerhetsmessig årsaker (på grunn av A- eller B- feil). 

a2) Prisen inkluderer 

– oppsetting; 

– løpende kostnader (leie); 

– nedtaking/demontering. 

c) Utførelse 

c1) Personellets kompetanse skal vurderes. Det kan være nødvendig med 
kompetanse innen lekeplassikkerhet for å unngå ytterligere sikkerhetsavvik. 

c2) Hindring av bruk skal være fysisk sperre som krever verktøy for åpning, 
alternativt fjernes elementet. 

c3) For å stenge en hel lekeplass brukes gjerder med en høyde på minst 2 m



ZK4.32 Korrigerende vedlikehold

Omfang og prisgrunnlag 

a1) Prisen inkluderer materiell. 

c) Utførelse 

c1) All utførelse skal gjøres i henhold til NS-EN 
1176-7:2008, punkt 8.2.7. 

c2) Personellets kompetanse skal vurderes. Det vil 
normalt være nødvendig med kompetanse innen 
lekeplassikkerhet for å unngå ytterligere 
sikkerhetsavvik. 



Tillegg A Sikkerhetsstyring på 
lekeplasser



Tillegg A 
Sikkerhetsstyring på 
lekeplasser

A2 eksempel på
ettersynsprogram



Tillegg A Sikkerhetsstyring på 
lekeplasser



Tillegg A 
Sikkerhets-
styring på 
lekeplasser 



Tillegg A 
Sikkerhets-
styring på 
lekeplasser 



Takk for meg!


