
Kategori 1 27 stk

Apalveien sandlekeplass
Duehuset Korttidsbarnehage sandlekeplass
Einerbakken sandlekeplass
Karjolveien sandlekeplass
Lyngveien - rundevollsveien (Fantaræge) sandlekeplass
Storevoldsveien sandlekeplass
Beverveien 1 kvartalslekeplass
Beverveien 2 kvartalslekeplass
Fjellstedveien sandlekeplass
Granveien sandlekeplass
Jonas Rodveltsvei sandlekeplass
Kloppabekkveien Vest kvartalslekeplass
Kloppabekkveien Øst sandlekeplass
Kløverveien sandlekeplass
Kongleveien sandlekeplass
Lyngveien - grønedalen sandlekeplass
Lyngveien - nonsfjellveien sandlekeplass
Lønneveien sandlekeplass
Marraveien sandlekeplass
Nysyndveien 2 sandlekeplass
Skjerpeveien sandlekeplass
Skøyteveien sandlekeplass
Skårabrekkå nærmiljøanlegg
Snekkerveien Kutterveien sandlekeplass
Rundevollsveien sandlekeplass
Rygleveien (egebakken) sandlekeplass
Nyåsveien 1 sandlekeplass

Lekeplasser hvor utstyr og planmessig grøntstruktur har kollapset. Dette er ofte lekeplasser som hører til 
blant de eldste og hvor bruken gradvis har avtatt etter som barna i byggefeltet har blitt eldre. Disse 
anleggene ryddes og legges midlertidig ned som lekeplasser og vil ikke ha regelmessig drift. Arealene 
beholder sin reguleringsstatus da det i fremtiden kan bli aktuelt å gjenoppbygge nye lekeplasser på de gamle 
lekeplasstomtene. 



Kategori 2 41 stk

Damveien sandlekeplass
Duganeveien kvartalslekeplass
Ekornveien sandlekeplass
Eptelandsveien 2 sandlekeplass
Gamle Hestnesvei 2 sandlekeplass
Hamraneveien sandlekeplass
Hareveien sandlekeplass
Hålå sandlekeplass
Ida Eies Minde sandlekeplass
Iglatjørnveien sandlekeplass
Kattamyre kvartalslekeplass
Kjerjanesveien kvartalslekeplass
Klipperveien sandlekeplass
Kreklinghauen sandlekeplass
Krossasletta kvartalslekeplass
Leidland kvartalslekeplass
Lindebakken sandlekeplass
Nysundveien 1 sandlekeplass
Peder Clausensgate sandlekeplass
Prestegårdsveien Bruvik kvartalslekeplass
Prestegårdsveien Husabø sandlekeplass
Prestegårdsveien Løvenborgveien sandlekeplass
Ravnafjellveien kvartalslekeplass
Rygleveien (bælandsfjellet) sandlekeplass
Rygleveien (skrivarsfjellet) kvartalslekeplass
Rådyrveien sandlekeplass
Sagaveien sandlekeplass
Saurdalen kvartalslekeplass
Sidevei Nonsfjellveien sandlekeplass
Silkjemyre kvartalslekeplass
Skoleveien kvartalslekeplass
Symrebakken sandlekeplass
Syrinveien kvartalslekeplass
Tangveien kvartalslekeplass
Thorleif Robertsonsvei 1 sandlekeplass
Thorleif Robertsonsvei 3 sandlekeplass
Trollkjerkå sandlekeplass
Uføremyre (nyåsveien) kvartalslekeplass
Varden Birkebeinerveien sandlekeplass

Lekeplasser hvor en stor del av lekeplassutstyret har vesentlige mangler og hvor det ofte er vesentlige avvik 
på fallunderlag og sikkerhetssoner. Grøntanleggene bærer tydelig preg av å ha fått vokse fritt uten skjøtsel. 
Alt utstyr som ikke er i forskriftsmessig stand fjernes. Det vil ikke bli satt opp nytt utstyr uten at det 
etableres registrerte velforeninger som overtar driften av lekeplassen. Gjenstående utstyr må være av en 
slik karakter at det krever minimalt tilsyn og vedlikehold. Disse lekeplassene vil ikke ha regelmessig drift, 
men der det står igjen teknisk lekeplassutstyr gjennomføres årlig lekeplasskontroll. Etter utstyrsfjerning vil 
det bli vurdert om lekeplassen har fått så stort funksjonstap at den må avvikles og overføres til kategori 1. 
Det er anslått at dette vil kunne gjelde så mange som 40-50 lekeplasser i kategori 2.



Ærfuglveien sandlekeplass
Årstaddalen kvartalslekeplass



Kategori 3 28 stk

Lekeplasser med få eller ingen avvik mht. utstyr, fallunderlag og sikkerhetssoner. 
Grøntanleggene kan være forvokste. Dette er lekeplasser som hører med blant de 
nyeste anleggene. Disse bør ha en planmessig drift for å hindre ytterligere forfall. 
Med dagens budsjett og bemanning vil kommunen i liten grad ha mulighet til å 
mulighet til å drifte disse anleggene.
Briggfeltet kvartalslekeplass
Egersundsveien Høgevollsveien sandlekeplass
Elganeveien 1 nærmiljøanlegg
Eptelandsveien 1 kvartalslekeplass
Gamle Hestnesvei 1 nærmiljøanlegg
Gåsungeveien sandlekeplass
Hestnes (kabelhusveien) kvartalslekeplass
Knarrveien kvartalslekeplass
Korvettveien 1 sandlekeplass
Langgårdsgaten sandlekeplass
Lerviksbakken sandlekeplass
Moskusveien sandlekeplass
Motalaveien sandlekeplass
Neset (Tengsastrandveien) sandlekeplass
Nonsfjellveien kvartalslekeplass
Orredalsveien kvartalslekeplass
Piggsteinbakken sandlekeplass
Ramsland sandlekeplass
Reinsdyrveien sandlekeplass
Rådyrveien 2 sandlekeplass
Rådyrveien 3 sandlekeplass
Rådyrveien 4 sandlekeplass
Terneveien sandlekeplass
Thorleif Robertsonsvei 2 kvartalslekeplass
Torget sandlekeplass
Tuå sandlekeplass
Vadlåsveien sandlekeplass
Vipemyr - Oreveien kvartalslekeplass



Kategori 4 13 stk

Lekeplasser på kommunale skole- og barnehager. Dette er store og påkostede 
lekeplasser. Disse lekeplassene blir intensivt brukt av barnehagebarn og elever, 
samtidig som de har en viktig funksjon for barn og unge i nærmiljøet på fritiden. Her 
vil kommunen ha faste driftsrutiner og gjennomføre årlige lekeplasskontroll med 
skriftlig rapport.
Eigerøy Skole kvartalslekeplass
Grøne Bråden barnehage kvartalslekeplass
Grøne Bråden Skole kvartalslekeplass
Helleland skole kvartalslekeplass
Hellvik barnehage kvartalslekeplass
Hellvik skole kvartalslekeplass
Husabø Barnehage kvartalslekeplass
Husabø skole kvartalslekeplass
Husabø Ungdomsskole kvartalslekeplass
Lagård Ungdomsskole kvartalslekeplass
Rundevoll Barnehage kvartalslekeplass
Rundevoll Skole kvartalslekeplass
Slettebø Barnehage kvartalslekeplass



Andre anlegg 15 stk

Dette er andre "lekeanlegg" som driftes av vei- og utemiljø utenom lekeplasser. 
Enkelte av disse anleggene har en vesentlig investeringskostnad, samt 
rehabiliteringskostnad ved endt levetid.
Eigerøy skole ballbinge nærmiljøanlegg
Grøne bråden skole ballbinge nærmiljøanlegg
Helleland skole ballbinge nærmiljøanlegg
Hellvik skole ballbinge nærmiljøanlegg
Husabø ungdomsskole ballbinge nærmiljøanlegg
Lagård ungdomsskole ballbinge nærmiljøanlegg
Rundevoll skole ballbinge nærmiljøanlegg

Slettebø skatepark nærmiljøanlegg

Eigerøy skole sandvolleyballbane nærmiljøanlegg
Hålå sandvolleyballbanebane nærmiljøanlegg
Helleland Eptelandsveien sandvolleyballbane nærmiljøanlegg
Helleland skole sandvolleyballbane nærmiljøanlegg
Orredalsveien sandvolleyballbane nærmiljøanlegg
Gådå volleballbane nærmiljøanlegg
Gamle Hestnesvei volleyballbane nærmiljøanlegg


