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Lek och fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan och ökar barns 
välbefinnande, motorik, koncentrationsförmåga och stresstålig-
het.

Kungsbacka stad förtätats allt mer och det är viktigt att 
beakta barnperspektivet, barns självklara rätt till det offent-
liga rummet. Barns behov av lek och rörelse, mötesplatser 
på deras vilkor bör tillgodoses.

Lekplatsriktlinjer utgår från Kungsbackas vision 2030 om en 
hållbar stad och kommun. 

Målet är att skapa ett varierat utbud där särskild hänsyn tas 
till svagare grupper både vid upprustning av befintliga och 
vid utförande av nya lekplatser.
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Kungsbacka växer kraftigt och staden expanderar 
och förtätas. För att säkerställa att det finns 
kommunala lekmiljöer av god kvalité över hela 
staden behövs Målbild och riktlinjer för lekplatser 
som stöd i vår strategiska planering. 

Lekplatser är en viktig plats, den tillgodoser 
behovet av lek och synliggör barnens delaktighet 
i vår stad. Lek och fysisk aktivitet är viktigt 
för folkhälsan. Lekplatser är också viktiga 
ur ett socialt perspektiv då de fungerar som 
mötesplatser både för vuxna och barn.(Boverket, 
2013) 

Förvaltningen för Teknik ansvarar för drift och 
planering av lekplatser på allmän platsmark. 
Teknik ansvarar även för drift av lekplatser på 
kommunal kvartersmark, som innefattar främst 
förskolegårdar och skolgårdar. 

Bakgrund

Mål och Syfte
Det huvudsakliga syftet med Målbild och 
riktlinjer för lekplatser är att bidra till en samlad 
syn inom Teknik, för utveckling och förvaltning 
av våra lekmiljöer. Målsättningen är att möta 
barnens behov av lek i det offentliga rummet. För 
att nå dit behöver vi generella riktlinjer för hur 
kommunen ska arbeta långsiktigt och hållbart 
med våra lekmiljöer.

Målbild och riktlinjer för lekplatser ska också 
säkerställa att våra lekplatser håller hög kvalitet 
med stora lekvärden.

Avgränsningar

Målbild och riktlinjer för lekplatser behandlar 
enbart lekplatser med kommunalt 
huvudmannaskap.

En lekplats ska vara tillgänglig, trygg, inklude-
rande och välkomna alla grupper och individer. 
Lekredskap ska vara inspirerande och ge rörel-
seglädje. Platsen ska locka till utevistelse och 
skapa gemenskap över alla gränser

Målbild för lekplatser
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Barns rättigheter
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg 
och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention 
som sedan 1 januari 2020  är svensk lag.  
Barnrättslagen utgår från fem grundläggande 
principer som är viktiga att ta i beaktning vid 
planering av barns utemiljöer.  

Alla barn har samma rättigheter och lika 
värde. (Artikel 2)

Kungsbacka kommun arbetar med att anpassa 
lekplatser efter barns olika behov, vi gestaltar 
lekplatser med fokus på jämlikhet.

Barnets bästa ska beaktas vid alla be-
slut. (Artikel 3)

Kungsbacka kommun överväger alltid noggrant 
vilken typ av dialog eller information som ska 
användas i olika situationer. Vi nyttjar aktuell och 
relevant forskning och rekommendationer.

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och 
utveckling. (Artikel 6)

Kungsbacka kommun tillämpar gällande 
säkerhetsstandard på alla kommunens lekplatser 
vad gäller lekutrustning och fallunderlag, detta 

säkerställer att barn kan leka och utvecklas i en 
säker miljö.

Alla barn har rätt att fritt uttrycka sin 
mening i alla frågor som berör det. (Arti-
kel 12)

Kungsbacka kommun informerar och/eller har 
dialog när nya lekplatser byggs, görs om eller 
avvecklas.

Alla barn har rätt till vila och fritid, till 
lek och rekreation anpassad till barnets 
ålder. (Artikel 31)

Kungsbacka kommun ser till att de finns anlagd 
lek på strategiska platser i områden där barn bor 
och vistas, anpassat för olika åldrar och olika 
behov.

Enligt IPA (International Play Association) så 
är lek jämsides med behoven av näring, hälsa, 
bostad och utbildning nödvändiga för alla barns 
totala utveckling. Leken är frivillig och spontan 
och berör livets alla aspekter. Leken hjälper barn 
att utvecklas fysiskt, psykiskt, emotionellt och 
socialt. (UNICEF)

Barns hälsa
Forskning visar på tydliga positiva hälsoeffekter 
vid fysisk aktivitet. Trots detta visar trender 
på att vi rör oss allt mindre och blir allt mer 
stillasittande. Barn behöver vara fysiskt aktiva 
minst 60 minuter per dag. Barn som har tillgång 
till en rymlig, grön och varierad utemiljö är mer 
fysiskt aktiva än barn med mer torftiga miljöer.     
(Boverket, 2013).  
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Kungsbackas arbete
För barn och unga
Inom Kungsbacka finns det ett antal lokala mål 
och riktlinjer som rör barn och barns miljöer.  
Dessa presenteras nedan.

Visionen 2030

Kungsbackas vision 2030 är en hållbar stad och 
kommun. Följande citat är tagna från visionen 
och berör barns rättigheter.

”Vi växer i regionen genom att planera och bygga 
strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart 
sätt: socialt,ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever 
inte över naturens tillgångar.”

”Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande 
och lättillgänglig stad med tydlig profil och 
egen identitet. Staden växer och blir ett mer 
framträdande nav i kommunen.”

Stadsbyggnadskontoret

Vid fysisk planering i Kungsbacka kommun 
beaktas barnperspektivet inom arbetet med social 
hållbarhet.

Kultur och Fritid

Förvaltningen Kultur och Fritid tog 2017 fram 
Strategi för tätortsnära friluftsliv. Målet med 
strategin var att beskriva avgörande vägval och 
ställningstagande för att Kungsbacka kommun 
ska utvecklas till en hälsosam kommun med 
tillgängliga områden för friluftsliv och natur.  

Strategin vill tillgodose att barns utforskande 
på egen hand ska göras möjlig. Närhet till 
natur är en viktigt del, men även utomhusgym, 
spontanidrottsplatser, motionsområden och 
utflyktslekplatser behöver utvecklas och skapas 
med fokus på lekfullhet.

Strategin påtalar vikten av det gröna och att 
befintliga grönområden ska utnyttjas och 
utvecklas.

Förvaltningen har även tagit fram Idrottsprogram 
för god folkhälsa.  Programmet jobbar bland 
annat för  att anlägga spontanidrottsplatser, 
aktivitetsytor och motionsslinga då större nya 
bostadsområden byggs.

Service

Koncept utbildningslokaler är framtaget i 
samverkan mellan Service Lokalförsörjning, 
Service Fastighet och förvaltningen för Förskola 
och Grundskola. Konceptet innehåller generella 
riktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. 

Utemiljön ska vara god och trygg, Det ska finnas 
plats för lek och rörelse och vara tillgänglig för 
alla.  

Hälsa, natur och miljö ska ligga till grund för 
lärandet och förståelse av helheten.
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Målbild och Riktlinjer
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Målbild

Tekniks lekplatser ska 
locka till rörelse och utgöra 
mötesplatser för både barn 
och vuxna. 

Lekplatserna ska vara 
tillgängliga och välkomna alla 
oavsett funktionshinder, kön 
och ålder. 

Lekplatserna ska vara 
varierande med olika 
lekredskap, material och 
rumsligheter. Det omgivande 
landskapet ska om möjligt 
integreras i utformningen. 

Lekplatsen ska innehålla 
grönska. För att locka till 
spontanlek är det är en fördel 
att lekplatser placeras i 
anslutning till naturområden.

Mötesplatsen

Målet är att utveckla ytor till mer än bara en plats 
för sport och lek. Placering och utformning av 
lekplatser ska ge rum för goda vistelsemöjligheter 
för alla åldrar. 

Naturliga lekmiljöer

Målet är att skapa grönskande lekmiljöer. 
Växtlighet skapar mervärden och ökar 
dynamiken och rumsligheten på en plats. Att 
skapa rumslighet är viktigt för att inkludera alla 
barn då vissa vill leka mer ostört. 

Upplevelse av grönska ger även rekreativa värden 
och bidrar till barns återhämtning och minskar 
stress. För att locka till spontanlek är lekplatser 
placerade i anslutning till naturområden 
önskvärt. Naturen lockar till fantasilek och väcker 
barns intresse för växter och djur. 

Variation

Målet är ökad rörelse för barn och unga. Om 
lekplatserna inom ett område är varierande kan 
barn göra mindre utflykter i sitt område vilket 
leder till rörelse och är hälsofrämjande.
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Riktlinjer för Lekplatser
Alla lekplatser ska följa de lagar och regler som 
finns, de ska vara godkända enligt gällande 
säkerhetsstandard. 

Följande punkter ska uppnås för Tekniks 
lekplatser, uppdelat i Alla lekplatser, Stads- och 
områdeslekplatser samt Stadslekplatser.

Alla lekplatser
• Vid varje lekplats ska det finnas tydliga 

informationsskyltar, sittplatser och 
papperskorg.

• Vid nybyggnation eller upprustning ska 
jämlikhet- och jämställdhetsperspektivet 
beaktas vid gestaltning och val av 
lekfunktioner.

• Entrépartier och sittplatser ska vara 
tillgänglighetsanpassade. 

• Gungor ska placeras avskilt från rörelsestråk 
annars ska inspringningsskydd användas.

• Någonstans på lekplatsen ska det finnas 
väderskydd för sol, regn eller vind. Befintlig 
växtlighet ska i första hand användas som 
väderskydd. Där växtlighet saknas ska träd 
planteras för framtida väderskydd, under 
tiden ska exempelvis ett tak över bänkbord 
finnas.

• Ytor som är avsedda för småbarn ska helst 
utföras med en skuggig del.  Exempelvis kan 
en del av baksandlådan placeras i skuggan av 
ett lekhus.

• Alla lekplatser ska upplevas omhändertagna, 
säkra och trygga.

• Vägen till lekplatsen samt lekplatsens 
närmiljö ska upplevas trygg och trafiksäker. 

• Belysning ska finnas på alla lekplatser.

Följande punkter gäller bara specifikt för 
Stadslekplatser och områdeslekplatser.

Stads- och områdeslekplatser

• Det ska vara enkelt att ta sig till lekplatsen 
gående, med cykel och med kollektivtrafik.

• Parkeringsplats för rörelsehindrade och 
cykelparkering ska finnas.

• Minst en lekaktivitet ska vara 
tillgänglighetsanpassad.

Stadslekplatser
• Välkomstskylt med översikt över lekområdet 

ska finnas.

• Toalett och vattenfontän ska finnas.
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Nedan presenteras nationella regelverk och 
ansvarsområden. Mer information finns att tillgå 
på Boverket.

Plan- och Bygglagen (2010:900)

I plan och bygglagen regleras kraven för tomtens 
utformning. En obebyggd tomt som ska bebyg-
gas med en lekplats ska ordnas så att personer 
med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga 
kan komma fram till lekplatsen samt använda 
tomten. Detta gäller med hänsyn till terräng-
en om förhållandena i övrigt inte är orimligt. 
Naturförutsättningar ska så långt möjligt tas till 
vara. Risken för olycksfall ska begränsas. Läs mer 
under 8 kap 8-12 §§

Produktsäkerhetslagen PSL (2004:451)

Varor som tillhandahålls av näringsidkare till 
konsumenter ska vara säkra. Detta omfattar 
lekredskap på lekplatser. Detta gäller även 
befintliga lekredskap.Boverket anger att den 
lekplatsansvarige ska följa europastandarder för 

Lagar och Föreskrifter
Regler för utemiljö lekredskap och stötdämpande underlag för att 

uppfylla kraven i PBL och PSL.

Europastandarderna (EN)

Krav på säkerhet för lekredskap och 
stötdämpande underlag finns i SS-EN 1176 och 
SS-EN 1177. 

Lekutrustning ska vara typgodkänd av TÜV eller 
likvärdig ISO-certifiering.

Boverket anger att den lekplatsansvarige ska 
följa europastandarder för lekredskap och 
stötdämpande underlagför att uppfylla kraven i 
PBL och PSL.

Boverkets föreskrifter

I Boverkets byggregler BBR (BFS 2011:6) finns 
regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap 
på tomter. Fasta lekredskap och underlag 
ska utformas så att risken för personskador 
begränsas.

Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på 
allmänna platser (BFS 2011:5 ALM 2) gäller vid 
nyanläggning.

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta 
hinder (BFS 2013:9 HIN 3) innehåller krav på 
förbättrad tillgänglighet på befintliga platser.

”Brister som gör det svårt för barn med 
nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga 
att alls använda lekplatsen samt bris-
ter som gör det svårt för föräldrar med 
nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga 
att vistas på lekplatsen tillsammans med 
sina barn, bör åtgärdas.” (18§)

Kontroll och Besiktning

Teknik utför;

• Rutinmässig kontroll på slitage 
och användning samt stabilitet av 
lekutrustning.

• Årlig säkerhetsbesiktning mot 
relevanta krav i standard av person med 
erforderlig kompetens.
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Tillgänglighet
Målsättning med tillgänglighet vid lekplatser är 
att lekplatsen ska vara lätt att hitta till, ta sig till 
och för alla att använda. Detta betyder inte att 
alla lekredskap ska vara tillgängliga för alla.  

I områden med mycket barnfamiljer är 
målsättningen att barnen inte ska ha längre än 
300 m till en allmän lekplats. Målsättningen 
gäller där bebyggelsetrukturen inte tillgodoser 
lekmöjligheter på tomten eller på bostadsgårdar.
En trygg väg till lekplatsen ska finnas.

I Sverige har ca 20% av befolkningen någon 
form av  bestående funktionsnedsättning.  
Västra Götalandsregionen sammanfattar 
nedsättningarna i fem kategorier. Personer 
som har Svårt att röra sig, Svårt att se, Svårt 
att höra, Svårt att bearbeta, tolka och förmedla 
information samt Svårt att tåla vissa ämnen. 
Utgångspunkten med tillgänglighet är att alla 
ska ha möjlighet att ta del av samhället. (VGR, 
2018)
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Svårt att röra sig

• Lekredskap som har enkla handgrepp/
handtag.

• Markbeläggningar som fungerar för hjul 
(jämn, hårdgjord & halkfri).

• Lekytor i rullstolshöjd.
• Utrymme för rullstol vid bänkar och 

bakbord.
• Tillräckligt med utrymme för att kunna 

komma fram med rullstol.
• Gungor som går att ligga ned i eller har 

säkerhetsremmar.
• Ta upp nivåskillnader, undvika kanter.

Svårt att höra

Svårt att se

• Punktskrift och taktila kartor.
• Kontrastfärger på lekredskap och 

nivåskillnader.
• Ledstänger.
• En tydlig och rätvinklig struktur på platsen 

underlättar  orientering. 
• Lek som stimulerar andra sinnen än synen 

tex. ljudlek, känsel.
• Belysning som är jämn och inte bländar och 

inte ger mörka hörn.
• Varierande struktur/material på marken för 

lättare tolkning med teknikkäpp.

Svårt att bearbeta, tolka och förmedla 
information

• Lekredskap som är enkla att använda och 
förstå.

• Kommunikationsstöd, exempelvis en tavla 
med bilder.

• Lekredskap ska vara stora nog för en vuxen 
kropp.

• Inhägnade delområden.
• Lugna platser/ avsides platser från var man 

kan iaktta andra som leker.
• Överblickbar lekplats.
• Enkel och tydlig struktur, exempelvis  

olika markbeläggning beroende på lekens 
funktion.

Nedan listas förslag på åtgärder som kan 
underlätta och öka användbarheten för 
respektive grupper. Åtgärder som är bra för en 
grupp kan vara sämre för en annan grupp.

Slentrianmässiga anpassningar för fysisk 
tillgänglighet riskerar miljöns lekbarhet och 
psykologisk tillgänglighet. (Mårtensson, 2013)

Vi vill eftersträva nya kreativa lösningar som 
tillgodoser olika gruppers behov.

Svårt att tåla vissa ämnen

• Undvika växter med starka dofter
• Undvika pollenrika växter på och runt 

lekplatsen

(Malmberg, 2015)

Tillgänglighet

Tydlig visuell information.
• Klar och distinkt planlösning.
• Belysning.
• Undvika saker som kan generera plötsliga 

och starka ljud.
• Undvika placering nära bullriga & andra 

störande ljudmiljöer.
• Rumskapande gestaltning som skapar 

lugnare ljudmiljö.
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Jämställdhet och Jämlikhet
Målsättningen med arbetet med lekplatser är att 
skapa en plats där alla kan mötas på lika villkor.

Lekplatsen ska inbjuda till lek, samvaro och 
interaktion i en trygg miljö. En varierad naturlik 
miljö samt mindre rumslighet ger barn ökad 
trygghet vilket underlättar för lek över gränserna 
gällande ålder, kön, etnicitet. (Rajamäe. K 2014). 

Stora ytor 

Forskning om förskolegårdar och barns fysiska 
aktivitet visar att på skolgårdar som är små till 
ytan är pojkar mer fysiskt aktiva, medan flickor 
är mer stillastående.  På skolgårdar med stor 
tillgänglig yta är däremot pojkar och flickor 
aktiva i samma utsträckning då konkurrensen om 
utrymme är mindre. Detta kan även appliceras på 
lekplatsmiljöer. (Göteborg Stad, 2014). 

Könsneutrala aktiviteter

Löst material, naturlek samt klätter- och 
balanslek är exempel på aktiviteter som är mer 
könsneutrala. Finns tillgång till sand, vatten samt 
löst naturmaterial, kan barnen själva bygga kojor 

och skapa olika rum på lekplatsen. Detta gör att 
lekmöjligheterna blir friare,  könsuppdelningen 
blir otydligare vilket främjar att barnen möts på 
lika villkor. (Rajamäe. K 2014) 

Multifunktionella platser

Flexibla platser med ett varierat innehåll och 
många olika aktiviteter lockar sannolikt fler 
människor. Finns det olika anledningar att 
besöka en plats lockas fler målgrupper. (Göteborg 
Stad, 2014).

Utformning

De flesta lekplatser innehåller många 
möjligheter till fysisk aktivitet. Den övergripande 
utformningen kan försvåra för det sociala 
samspelet på ett sätt som riskerar att skapa 
avbrott i leken, konflikter och exkludera barn. 

Mycket lekutrustning på liten yta generar hög  
lekaktivitet för vissa barn men är svår för andra 
barn att delta i. 

Användningen av löst material (sand, träflis)
istället för fallskyddsmattor och konstgräs under 
lekutrustning ger ökade förutsättningar att lösa 
konflikter och problem inom lekens ramar. 
(Mårtensson, 2013).

Jämställdhet
Jämställdhet  innebär att män och 
kvinnor har samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter mot lagen. 
(NE) 

Jämlikhet
Jämlikhet  handlar om alla människors 
lika värde, oavsett könstillhörighet, 
sexuell läggning, funktionsnedsättning, 
etnicitet etc (NE)
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Trygghet
Målsättningen är att både vägen till och vistelsen 
på lekplatsen ska upplevas som trygg.

Trygghet är en individuell upplevelse som 
skiljer sig från person till person. Vad trygghet 
innebär beror på vem som tillfrågas och i vilket 
sammanhang.  Trygghet kan beskrivas som lugn, 
kontroll och frihet från hot. Därför är det svårt 
att definiera vad trygghet är. (Boverket, 2010)

Enligt Boverket finns några gemensamma 
kännetecken för platser som upplevs trygga:

• Går att överblicka. 
• Ger kontakt med omgivningen.
• Är befolkade.
• Går att orientera sig i
• Blandar vägar och bebyggelse.
• Är välskötta. (Boverket (2010:1))

Belysning

En vanlig trygghetsskapande åtgärd är att belysa 
en plats, det är dock ej tillräckligt för att en plats 
ska uppfattas som trygg.  För trygghet är det 
viktigare med andra människor än ljusmängden. 
God ljussättning tillsammans med god 
gestaltning i övrigt kan bidra till ökad trygghet. 
(Boverket (2010:1))

Trygghetsskapande ljussättning: 

• Finns på rätt plats, är välvårdad och 
signalerar platsens karaktär och funktion

• Skapar goda synförhållanden, ej bländande 
eller ger starka reflexer

• Skapar orienteringsmöjligheter och 
överblickbarhet . (Boverket (2010:1)).
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Lekplatser i planeringsprocessen

Teknik har skyldighet att följa gällande 
lagar som rör barns rättigheter. En viktigt 
del är barnrättslagen. 

Barns lekmiljöer beaktas genom hela 
planeringsprocessen.

Här säkerställs att barns 
behov av tillräckliga ytor 
tillgodoses. På allmän 
platsmark ska lekmiljöer 
med lekredskap, boll-
planer, naturmark och 
aktivitetsplaner erbjudas. 
Vid större exploatering 
på privat mark kan behov 
av kommunal lekplats 
behöva utredas tillsam-
mans med exploatören

Detaljplaneskede Planeringsskede Byggskede Förvaltningsskede

Här ställs krav på; 
-Fackmässigt utförande.
-Hållbara och miljövänliga 
material. 
-Omsorg och väl utfor-
made detaljer.

Behov av upprustning, 
förnyelse, reinveste-
ringar, förbättringar och 
avveckling utreds konti-
nuerligt.

Samhällsbyggnadskontoret
Ansvarar för planarbete och bygglov gällande kommande 
utbyggnader och utveckling av stadsdelar inom kommu-
nen.

Förskola & Grundskola

Ansvarar för verksamheten på kommunens förskolor, 
dagbarnvårdare och öppna förskolor, grundsärskolor, 
grundskolor och fritidshem.

Kultur & Fritid
Ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens 
idrotts-, motions-, fritids- och badanläggning.
Ansvarar för ubyggnad av motionsspår, utegym, badplat-
ser, spontanidrottsplatser.

Service

Ansvarar för planering och utbyggnad av lekplatser för 
förskolor, öppna förskolor, grundsärskolor, grundskolor 
och fritidshem.

Teknik
Ansvarar för drift och utbyggnad av allmän plats.Tek-
nik ansvarar även för drift av förskolor och skolgårdar, 
motionsspår, utegym, badplatser, spontanidrottsplatser.

Förvaltningarnas
Ansvarsområden

Här ställs krav 
på placering, god 
utformning och inne-
håll på lekplatser.
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Lekplatstyper

Stadslekplats

En stadslekplats är en unik lekplats som 
attraherar barn ifrån hela staden att besöka. Det 
ska finnas något som är lagom utmanande för 
alla åldersgrupper . Den ska även vara utformad 
med extra tanke på vuxna och äldre.

Stadslekplatser ska kunna erbjuda tillgängliga 
miljöer både för barn och vuxna oavsett 
funktionsvariationer. Platsen ska erbjuda rum för 
olika typer av lek och det ska finnas lugnare delar 
för pauser. En stadslekplats ska ha ett speciellt 
tema eller vara integrerad i en skogsmiljö för att 
uppmuntrar till naturvistelse och rekreation. 

Målgrupp: 1-15+

Områdeslekplats

En områdeslekplats ska vara en mötesplats för 
områdets alla barn. Lekplatsen bör innehålla 
minst en tillgänglig sittmöbel med bord, samt en 
papperskorg. Det bör finnas minst ett lekredskap 
som är tillgänglighetsanpassat. Lekutrustning ska 

integreras i en lekvänlig miljö, lekfunktionerna 
är fler och i vissa fall större än på en närlekplats. 
Platsen ska erbjuda rum för olika typer av lek 
och det ska finnas lugnare delar för pauser.

Lekplatsen ska gärna innehålla en öppen 
gräsyta, en mindre bollplan eller angränsar mot 
naturmark. Denna lekplatstyp är vid särskild vikt 
vid nyexploatering.

Målgrupp: 1-12 år

Närlekplats

En närlekplats är en mindre lekplats till ytan 
med ett fåtal enklare lekredskap som finns i nära 
anslutning till bostaden.

Lekredskapen ska i första hand vara riktade till 
de yngsta barnen. Då små barn är extra känsliga 
för sol är det viktigt att planera för skuggiga delar 
på lekplatsen. 

Närlekplatser är inte vanligt förekommande eller 

prioriterade på kommunal mark utan ska ses 
som ett komplement där ytan för lek är starkt 
begränsad. 

Målgrupp: 1-6 år

Idrottslek

På en plats med idrottslek kan det finnas en-
staka lekredskap, men fokus ligger på idrottslek 
för främst äldre barn och ungdomar. Exempel 
på idrottslek är bollplaner, multisportplaner och 
skateboardplaner.     

Lekfullt inslag

I Kungsbacka stad finns det platser med lättare 
inslag av lek. Det kan röra sig om ett enskilda 
lekredskap eller lekskulpturer. Dessa kan 
inte betraktas som lekplatser men följer ändå 
säkerhetsstandarden för lekredskap och får ett 
kontinuerligt underhåll. 
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Gestaltningsprinciper
För att uppnå målbilden att våra lekplatser ska 
locka till rörelse, vara grönskande, varierade, vara 
en mötesplats samt välkomna alla, är det viktigt 
att tänka ur ett helhetsgrepp vid gestaltning av 
lekplatser. En genomtänkt utformning av hela 
lekmiljön ger ett ökat lekvärde för alla.

Principerna fokuserar på följande:

Rumslighet, Växtlighet, Entré och skyltning, 
Utrustning och detaljer samt Markmaterial.

Rumslighet

Rumslighet och uppdelning av lekplatsen som 
anknyter till omgivningen är en viktig faktor för 
en bra utformad lekplats.  Rumsligheten får dock 
inte ske på bekostnad av överblickbarheten. 

Anpassning av befintlig vegetation och topografi 
skapar lekvärde.

Lekplatsen är väldigt öppen, här saknas en plats 
att dra sig undan.

Lekplats med tydlig rumslighet men ändå 
överblickbar.
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Växter kan användas för skapa små vrår, för 
den lugna eller tillbakadragna leken.

Växtlighet

Växtmaterial ska vara slittåligt. Vid planering 
ska hela året och dess årstider och de olika 
lekmöjligheterna vara beaktade.

Bär, frukt, kottar, löv, blommor, kvistar, färg och 
doft (olika sorter färger och former) är kvalitéer 
som lockar till lek.

Växter ger leken stimulans och olika sätt för barn 
att uttrycka sig samt ger näring till fantasin.  

Träd som ger skugga vid lek.Lektunnel av salix.

Att tänka på
• Befintliga träd ska bevaras i så stor 

utsträckning som möjligt.
• Träd ska vid nyplantering ha ett minsta 

stamomfång på 18-20.
• Träd som ska ge skugga ska ha en 

krona som ger skuggeffekt och placeras 
i söder, dock ska fallande löv beaktas så 
de inte hamnar i sandytor.

• Växtval vid planteringsytor ska vara 
genomtänkta, robusta och lättskötta. 

• Där platsen och växtvalen kräver 
det omges planteringsytor av 
inspringningskydd.

• Lekredskap i gräsytor bör undvikas, 
eftersom det blir svårare att sköta 
gräset.

• Undvik plantering av stora buskar 
i närheten av sandytor eftersom 
fallskyddet försämras. 

Löst material är ett högt 
lekvärde.



23

Utrustning och detaljer

Val av utrustning är en viktig del av 
utformningen, här är det viktigt att tänka 
variation och skapa unika platser, dock ska alltid   
produkternas hållbarhet beaktas. En lekplats med 
högt besökstryck kräver mer slittålig utrustning.

Lekfullt väderskydd Vattenlek lockar fram barns 
kreativitet

Belysning kan även fungera som ett smycke på platsen

Bord och bänkar anpassade 
efter barn, ger både sittplats 
och möjlighet för lek
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Entré och skyltning.

Vid Stadsdelslekplatser ska det finnas en beskri-
vande skylt över lekplatsen. Entrépunkten  ska 
vara inbjudande.

Pelle Svanslös lekplats har en välkomnande 
entré med information om lekplatsen.

Markmaterial

Att tänka på
• Konstgräsyta och platsgjuten 

gummiasfalt ska undvikas vid stora 
områden,  de ska främst användas vid 
områden som kräver fast och jämt 
fallskyddsunderlag pga tillgänglighet.

• Val av konstgräs och gummiasfalt 
ska vara godkänd av Sunda Hus, eller 
likvärdigt.

• Vid val av konstgräs ska den ej dressas 
med gummigranulat.

• Sandytor i anslutning till gräsmatta 
ska t.ex. omges av en plattrad, för 
underlätta gräsklippning.

Gummikullar ger ökad lekvärde, men kan 
också fungera som sittplats.

En välkomnande entré kan utgöras 
av växter.

Blandning av löst och fast material.
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