
- Hvorfor ikke fallunderlag av plast?
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• Norges eldste og største miljø- og 

naturvernorganisasjon

• Ledes av Truls Gulowsen

• Landsdekkende og demokratisk med 

ca. 100 fylkes- og lokallag

• Vi har nå 37 000 medlemmer og 

opplever en stor medlemsvekst

• Naturvernforbundet jobber med et bredt 
spekter av saker innen miljø- og 
naturvern, men spesielt med områdene 
naturvern, klima, energi, samferdsel og 
forurensning.
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6 av 10 
barnehager har
plast i 
uteområdene

PBL 2019
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Selv om gummigranulat benyttet til fallunderlag 

inneholder potensielt helseskadelige stoffer, er 

eksponeringen for barn som leker på mattene så 

lav at den ikke utgjør noen helsefare. Likevel kan 

det være grunn til å unngå produkter som 

inneholder de helsefarlige stoffene, spesielt 

gjelder dette PAH-er og muligens ftalater. Ut 

fra dagens kunnskap om helseeffekter og 

eksponering ser vi det ikke som nødvendig at 

man bytter ut det resirkulerte gummigranulatet 

nå. På grunn av manglende kunnskap når det 

gjelder mulig induksjon av latexallergi, og siden 

noen typer matter inneholder høye mengder 

av miljøkjemikalier, anbefaler vi likevel at det 

ved senere påfyll eller skifte av 

gummigranulat ikke benyttes resirkulert 

gummigranulat.

FHI 2011
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Falldekke 
undersøkelsen

I 2019 undersøkte Naturvernforbundet ni

lekeplasser I Østlandsområdet. 
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Veien fra hånd til munn er kort, og i dagens 

samfunn er det den såkalte 

«cocktaileffekten» man er urolig for.
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Sett krav til underlaget

Fra Lekolar



Hvilke fallunderlag har vi? 
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Gress

Treflis

Sand

Kork

Bark

Plast/gummi; 

Helstøpt, fliser, bark
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- Hva utløser 
kravet om 
falldemping? 
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Areal

Minimumskrav: 

➢25 kvm /barn i barnehagen

➢30 kvm / barn i skolen

Thorén, NMBU 2019
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Lekeplassen skal kunne brukes av alle, i så 

stor utstrekning som mulig

Forankret i: 

• Konvensjon om rettighetene til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming

• Likestillings og diskrimineringsloven 

• Plan og bygningsloven

• TEK17

Universellutforming
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NATUR

Hvor er naturen
da? 

• Ja, hvor er insektene?
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• Naturlig landskap

• Muligheter for likeverdig bruk

• Nysgjerrighet

• Gjemmeplasser

• Tilgjengelighet

• Tilgang

• Ulike ruter 
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- Naturen lever

- Forandrer seg med regn, snø, sol

- Skaper skygge og le

- Viser biomangold som mark, biller, maur

og insekter

- Har stein, pinner og gjørme
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Les mer på: www.naturvernforbundet.no

Bli medlem: send SMS med NATUR til 2377

Takk for meg!

http://www.naturvernforbundet.no/giftfribarndom

