••• Riktlinjer

Kommunala lekplatser
1

Dokumenttyp

Dokumentnamn

Riktlinjer
Telefoni
		
Dokumentansvarig
Senast reviderad

Fastställd

Giltighetstid

2014-12-17

Löpande

Beslutsinstans

Dokument gäller för

Kommunikationschef
2014-12-17
Kommundirektör
			
		

2

Luleå kommuns
förvaltningar		

Innehåll

Utredare
Maria Nordgren
Referensgrupp
Stefan Johansson, Michael
Öhman, Lennart Berg,
Mikael Boström
Foto
Maria Nordgren,
Michael Öhman, Malena
Johansson, Lennart Berg,
Per Petterson
Oktober 2011

2

Riktlinjer för lekplatser i Luleå

3

Lekplatser förr, nu och framöver
Lek ur ett samhällsbyggnadsperspektiv
Barn och lekplatser
Utveckling av Luleås lekplatser

4
5
7
9

Riktlinjer för lekplatser i Luleå

Barns värld har förändrats. Allt fler barn upplever stress,
övervikt eller ohälsa. Samtidigt vet vi att utevistelse är en
viktig faktor för att minska stress och förbättra rörlighet
och folkhälsa.
Hur ska vi uppmuntra till lek och utevistelse, till aktivitet
och rörelse? Vilka svårigheter ser vi, och vilka möjligheter?
Hur kan vi utveckla våra lekplatser, och hur ska vi arbeta
för att förbättra barns möjligheter till lek i Luleå?
De forskningsresultat som kommit på senare år visar på
betydelsen av lekmiljöers kvalitet. Barn som har tillgång
till goda platser för lek visar färre symtom på stress, är
mer rörliga och har bättre motorik. Goda lekmiljöer ger
också plats för social och emotionell utveckling.
Riktlinjerna ska fungera som en vägledning i arbetet med
att strategiskt utveckla kommunala anlagda lekplatserna.

Mål
•

Luleå kommun ska erbjuda goda lekmiljöer - med eller utan
traditionell lekutrustning

•

Lekplatser ska utformas och underhållas med lekglädje som
mål. Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet är ledord.

•

Lekplatser ska främja möten mellan människor

•

Samarbete mellan kommun, boende och brukare ska
eftersträvas

•

Barnperspektivet ska beaktas vid planering av barns lekmiljö
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Lekplatser förr, nu och
framöver

Under lekplatsepokens tidiga skeden var
lekparker ofta bemannade och hade pedagogiska ambitioner. I Luleå kommun kunde
till exempel barnen lära sig trafikvett på särskilda trafiklekplatser.
Under sjuttiotalet uppfördes lekplatser i
nästan varje kvarter i de nybyggda bostadsområdena. Liksom husbyggnadstekniken
blev nu lekplatsernas utformning mer standardiserad. De bestod ofta av gungställning,
rutschbana och sandlåda. Nu var lekplatserna inte längre bemannade utan platser
för fri lek.
Under det sena 1980-talet kom normer för
lekplatssäkerhet, vilka senare följdes av
en ny svensk standard med säkerhetskrav
på lekkredskap och stötdämpande underlag. Denna standard, som betecknas SSEN 1176 och 1177, är baserad på europeiska
normer och är den princip Luleå kommun
valt att följa i arbetet med säkerhetsfrågor
på lekplatser.
Forskningen om barn och utevistelse tog fart
under 1990-talet, och det blev vetenskapligt
bevisat att det vi fått höra som barn faktiskt
stämmer - man mår bra av att vara ute. Men
det stod också klart att de lekplatser som
anlagts under de senaste decennierna inte

Gültzauuddens lekplats
foto Maria Nordgren

Wikipedia: - Lekplats, lekpark, är ett ställe, oftast utomhus, avsett för barn att leka på. Ofta
har det byggts upp gungställning, gungbräda, klätterställning, rutschbana, karusell, sandlåda och
lekstuga.
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ur Plan och bygglagen

2 kap, 4§, andra stycket: ”Inom eller i nära anslutning till
områden med sammanhållen bebyggelse skall det finnas lämpliga
platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter
att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.”
gav de utmaningar och den leklust som det
var tänkt.
Under det senaste decenniet har ett nytt
synsätt när det gäller lekmiljöer börjat växa
fram. Det säkerhetstänkande som länge dominerat debatten har gradvis övergått i en
diskussion också om leklust och alla barns
möjligheter att leka.
Vid sidan av säkerhetsfrågorna har idag
kvalitet, tillgänglighet och variation blivit
viktiga aspekter, och på många orter arbetar man alltmer med det fantasieggande,
konstnärliga och unika.

Lek ur ett
samhällsbyggnadsperspektiv

Alla vuxna i ett samhälle har ansvar för att
barn har tillgång till goda platser för lek.
Föräldrar och andra vuxna tar sig ofta an
lekmiljön inomhus eller kanske utomhus
på den egna tomten. I ett kvarter kan det
vara ett samfällighet eller ett bostadsföretag som tänker till. På den mark som i plan
betecknas som allmän platsmark är det vårt
gemensamma ansvar att tillgodose behovet
av bra platser för lek, och oftast sker detta
genom kommunen.
De kommunala lekplatserna ska fungera
som ett komplement till de lekmiljöer som
barnen annars använder - hemma, i skolan
eller på förskolan. På våra allmänna lekplatser bör vi därför arbeta för att uppnå god variation, säkerhet och kvalitet.
Att utforska sin förmåga
foto Malena Johansson
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Samtidigt finns en trend mot allt mer stillasittande barn, vilket är ett hot mot folkhälsan. Utgångspunkten måste vara att vi planerar så att barnens rörelsefrihet i samhället
ökar istället för minskar. På så sätt ökar också barns möjlighet till lek.
Att ha tillgång till plats för lek behöver inte
innebära nära till just en anlagd lekplats.
Barn leker på många olika sorters platser,
och en bra plats att leka på behöver inte vara
uppbyggd av prefabricerade lekredskapssom på en traditionell lekplats. En skogsdunge, en gammal stenmur eller en lövhög
kan vara väl så goda lekställen.
För att barn ska hitta bra platser för lek
krävs en varierad utformning av vår närmiljö och enkla och säkra vägar till dem. Barn
har rätt till medbestämmande och inflytande när det gäller planering av
den miljö de ska vistas i. För
att nå målet om en god vistelsemiljö för barn i Luleå måste
barnperspektivet tillvaratas i
all samhällsplanering.
Detta innebär att arbetet för
att förbättra lekvänligheten i
Luleå kommun måste bedrivas integrerat och parallellt i
flera delar av den kommunala organisationen.
Avgränsningar och
begrepp
Begreppet lekplats betecknar
en plats som särskilt anlagts
för att uppmuntra barn till
lek. Den vanligaste - och enklaste - typen av lekplats i Luleå består av gungställning,
klätterställning med rutschbana samt sandlåda.
Lekfull gestaltning i Kiel
foto Michael Öhman
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Riktlinjerna för lekplatser behandlar lekplatser och övriga anlagda lekmiljöer som
ägs och förvaltas av Luleå kommun.
Dessa lekmiljöer finns i Luleå centrum
med tillhörande stadsdelar samt i vissa
fall i byar runt om i kommunen. Lekplatser
på skolgårdar och förskolegårdar behandlas inte i detta dokument.
Barn som växer upp i stadsmiljö har generellt sett svårare att finna platser som lämpar sig för lek än barn som växer upp i
direkt anslutning till natur. De anlagda lekplatserna fyller därmed en större funktion i
tätbebyggda områden. Policyn lägger därför tyngdpunkten vid områden som kännetecknas av tätare bebyggelse, barriäreffekter och trafikleder.

Kojbygge efter stormen...
foto Lennart Berg

Barn och lekplatser

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när
det gäller utformning av platser för lek. Det
primära målet är att lekplatser ska väcka
leklust - att den ger utmaningar på en nivå
som passar barnen och att den är fantasieg-

gande. Barn måste vilja vara
på lekplatsen (och deras föräldrar måste se den som en
god plats för deras barn) för
att lekplatsen ska bli använd.
En lekplats ska stimulera
alla sinnen och inbjuda till
spännande rörelse- och fantasilekar, skönhetsupplevelser och lustfylld lek. En bra
lekplats ger chans till motorisk övning, och barn brukar
uppskatta att gunga, rutscha,
klättra, springa eller snurra.
Barnen ska kunna uppleva
spänning såväl som skönhet i
en trygg miljö.
Barn leker på många olika sätt
- vilda springlekar, rollekar
eller koncentrerat byggande.
En bra lekplats gör det möjligt att leka många olika sorters lekar, och
även att det pågår flera lekar samtidigt. Där
ska finnas utrymme för många barn att leka
tillsammans, men där ska också finnas plats
för ensamlek.

ur FN:s barnkonvention

artikel 31: ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till
vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets
ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.”
artikel 12: ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn
som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad.”
Riktlinjer för kommunala lekplatser i Luleå
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Barn är mindre än vi vuxna, och en väl utformad lekplats är anpassad till barnens
skala. Det går att gömma sig bakom halvmeterhöga buskar om man själv är en liten
människa!
Lekplatsens placering är viktig, barnen skahitta till lekplatsen, och få gå dit. Barn idag
har ofta inte möjlighet - eller tillåtelse - att
röra sig så fritt som tidigare generationer,
till exempel på grund av trafik.
Barn uppskattar tillgång till löst material
som formbar sand, snö, pinnar, löv, gräs,
brädor, ”skräp”... Det är bra att kombinera
lekplatsen med ett natur- eller parkområde,
eller ha en liten planterad ”lekdjungel” intill. Därmed inte sagt att anlagda, traditionella lekplatser är onödigt eller förlegat.

Traditionella lekplatser fungerar ofta som
en symbol för barnen, att detta är deras
plats och att man där får leka fritt. Lekplatser är ofta uppsamlingsställen för barn i ett
område, som träffas där och sedan bestämmer vad som blir nästa steg och nästa lek.
En välhållen och estetiskt tilltalande lekplats skickar ut signalen att barn och deras
lekar är viktiga.
Utformningen av lekplatsen ur säkerhetsoch tillgänglighetsperspektiv är avgörande
för att lekplatsen ska fylla sin funktion. För
att en lekplats ska vara välkomnande, säker
och tillgänglig för alla som vill besöka den
är val av utrustning, fallunderlag och andra
material centrala faktorer, liksom placeringen av lekplatsen och hur man tar sig dit.
På lekplatsen ska finnas utrymme
för möten mellan barn och vuxna, med eller utan funktionshinder. Lekplatsen ska också fungera
som mötesplats och bro över generations- och kulturgränser.
Lek pågår under alla årstider,
även om den tar sig olika uttryck.
Lekplatser ska därför utformas
med hänsyn till årstidsvariationerna. Skugga över sandlådan
på sommaren kan vara uppskattad, och en kulle som som redan
vid första frosten ger möjlighet till
pulkåkning...
Tydligt avgränsade kvalitetslekplatser med lekredskap är viktiga,
men de ska vara väl placerade och
ha ett högt lekvärde.

Sandlek
foto Malena Johansson
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Också en lekplats!
Domkyrkan
foto Malena Johansson

Utveckling av Luleås
lekplatser

Lek från 0 till 100...
På senare år har en utveckling skett mot lekplatser för alla åldrar, det vill säga lekplatser där även vuxna och äldre kan röra sig
och därmed träna motorik, balans och smidighet. På många platser i världen ser man
nu aktivitetsytor speciellt framtagna för detta ändamål..
Sådana lekplatser lämpar sig särskilt väl för
generationsöverskridande möten. De lockar
också alla ålderskategorier till ökad rörelse
och utevistelse vilket är ett viktigt led mot
bättre folkhälsa.

kontrast/
variation

öppet slutet skugga
värme kyla sol regn snö
is spänning stillhet slätt
skrovligt natur kultur ensam
eller tillsammans

Om lekplatser ska användas
och uppskattas av barn är det
avgörande att de ligger på en
bra plats och att det är lätt att
ta sig dit. Lekplatsen ska därför - så långt det är möjligt finnas inom femton minuters
promenadväg hemifrån. Lekplatsen har därmed ett större
upptagningsområde än det
enskilda kvarteret. Upptagningsområde bör definieras som ett område
vilket barn kan röra sig utan att passera någon större trafikled eller annan barriär.
Placering av lekplatser måste alltså göras utifrån bostadsområdets förutsättningar. Om
det bor många barn i ett område behövs det
förstås en lekplats där. Om området är stort
till ytan behövs det flera lekplatser. Även ett
område där det bor färre barn kan behöva
en lekplats, om vägar eller andra barriäreffekter hindrar barnen att ta sig till en närbelägen lekplats.
I vissa fall behöver stadsdelen eller
bostadsområdet med andra ord innehålla
flera områdeslekplatser och ibland också
kompletteras med närlekplatser.
Bra platser för lek är inte nödvändigtvis en
traditionell lekplats.Forskning visar att barn
tillbringar mindre lektid på anlagda lekplatser än vi vuxna ofta tror - om det finns alternativa platser som är roligare så är barnen
där istället. Vi måste därför se på barns lek
ur ett bredare perspektiv, till barnens möjlighet till lek i sin närmiljö som helhet.
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Att arbeta med lekplatser - med placering,
användning, form och funktion - innebär
inte bara utvecklingsarbete utan också avvecklingsarbete. En lekplats kan behöva tas
bort av olika skäl. I en del fall handlar det
om säkerhetsaspekter, men det kan också
bero på att lekplatsen inte används längre
eller att behoven ändrats.
I vissa fall finns flera likadana lekplatser
inom ett mindre område, och då är det ofta
rimligt att ta bort några för att kunna skapa färre - men mer spännande miljöer - som
kan nyttjas av fler. På andra platser kan det
vara mer fantasieggande att skapa en lekmiljö med vegetation och nivåvariation snarare än med prefabricerad lekutrustning.
Samtidigt är det så att en avveckling inte per
automatik leder till minskade kostnader, eftersom rivning, återställande av ytor eller
ny utformning för nya behov också måste
bekostas.
Varje stadsdel eller större bostadsgrupp i
Luleå tätort ska ha tillgång till minst en ge-

mensam lekplats - en så kallad områdeslekplats. En sådan lekplats ska vara utformad för såväl små barn som lite större. Den
ska fungera som en målpunkt i närområdet, och den ska ha anpassningar för ökad
tillgänglighet.
Närlekplatser ska vara anpassade för de
minsta som inte kan gå så långt och fungera
som komplement i områden där det finns
barriäreffekter.
Vissa av lekplatserna kan med fördel vara
äventyrslekplatser. Där kan unika utformningar och teman inspirera till lek och generera upptäckarlusta Äventyrslekplatser ska
fungera som utflyktsmål.för barn från alla
delar av kommunen.
Lekplatser som ligger på kommunal mark
i tätort och som riktar sig till ett mycket litet upptagningsområde - så kallade kvarterslekplatser - bör skötas av boendeförening eller liknande genom avtal med
kommunen.
Byarna i Luleå kommun saknar i flera fall
lekplatser. I de fall där det
finns fler än 50 barn i tätbebyggt område samt tillgång
till lämplig kommunal mark
Lekplatstyper
• närlekplats - mindre lekplats främst tänkt för de yngsta
bör kommunen iordningsbarnen
ställa en områdeslekplats.
• områdeslekplats - ska tillgodose en större bostadsI övriga byar bör kommunen
grupps eller stadsdels behov. Utformas för alla åldrar,
med särskilda medel tillhani vissa fall med särskilt tema.
dahålla lekutrustning som se• äventyrslekplats - unika lekplatser och utflyktsmål för
dan kan skötas av en byaförhela staden och alla åldrar.
ening, idrottsförening eller
liknande genom avtal med
• kvarterslekplats - liten lekplats som används av närbokommunen - en byalekplats.
ende, kan skötas av boende genom avtal
• byalekplats - lekplats som sköts av förening genom avtal med kommunen, i byar med färre barn eller som
saknar tillgång till kommunal mark
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Tillgänglighet på flera sätt
Alla våra kommunala lekplatser ska i
så hög grad som möjligt vara tillgängliga för alla. Barn och vuxna, med eller utan funktionshinder, ska kunna ha
roligt tillsammans. Vid alla nyanläggningar läggs redan idag särskild vikt
vid anpassning för ökad tillgänglighet.
Tillgänglighet berör även avståndet
från hemmet till lekplatsen. För att en
lekplats ska användas är placering och
närhet avgörande faktorer. Målet är att
man i tätbebyggt område ska kunna nå
en anlagd lekplats inom femton minuters promenadavstånd utan att behöva korsa en större väg eller liknande
barriär.
Tillgänglighet i en vidare bemärkelse
handlar om lekplatsen som mötesplats.
Kommunala lekplatser är platser där
människor i olika åldrar och med olika bakgrund kan träffas spontant och
kravlöst för att leka, och dessutom utan
att behöva betala inträde.

mesta möjliga
tillgänglighet
bästa möjliga
kvalitet
högsta möjliga
säkerhet
största möjliga
lekglädje

”Vasco da Gamas skepp” på
Gültzauudden
foto Maria Nordgren
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