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1.2  Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har under senare år erfarit en ökad efterfrågan 

på och engagemang kring programmering i parker och naturområden. 

Detta innebär efterfrågan på lekplatser och aktivitetsytor såsom utegym 

med mera. För att möta behovet av dialog och riktning kring exempelvis 

utformning och prioritering av lek- och aktivitetsytor har tekniska 

förvaltningen arbetat fram riktlinjer samt handlingsplan för lek- och 

aktivitetsytor. 

Riktlinjer och handlingsplan ska båda ses som riktningsvisare för 

förvaltningens arbete under kommande år, alla beslut om genomförande 

och finansiering tas endera i ordinarie budgetprocess eller genom 

särskilda beslut. 

1.3  Inledning 
Den äldsta kända svenska förslagsritningen för en lekplats från ca år 

1870 är från Lund där övergivna lertäkter  föreslogs bli ett friluftsområde 

med skridskobana. Vid  den tiden var begrepp som lek och fritid, för att  

inte tala om livet i staden eller barns livsvillkor  helt annorlunda.  

Industrialisering, urbanisering, bilismens intåg, folkhemmet,  

byggboomen på 1960- och 1970-talet och finanskriser är historiska 

företeelser som påverkat planeringen av och möjligheter till lek och  

aktivitet utomhus. Det utbud av lek- och aktivitetsytor som idag finns i  

kommunen är i hög  grad präglat av flera decenniers stadsbyggnadsideal 

och lekplatsnormer.   

I den nya stadsbebyggelsen ser vi att utrymmet för fri rörelse och lek  

minskar.  Detta samtidigt som både barn och vuxna idag är så 

stillasittande att  det har blivit ett folkhälsoproblem och barns 

rörelsefrihet är starkt begränsad av biltrafik, fritidsaktiviteter och  

skärmtid.  Samtidigt ökar efterfrågan, både på utbudet av 

programmerade lek- och aktivitetsytor men också på närhet, service,  

tillgång till kollektivtrafik, toaletter och skötsel. Mer till fler ska få plats 

på mindre yta.  

Sedan  den 1 januari 2020 är Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter (barn-konventionen)  en  del av svensk lagstiftning.  I 

Barnkonvention fastslås bland annat:  

•   Artikel 12: Barn och unga har rätt att framföra sina åsikter och få 

dem beaktade i alla frågor som berör dem.  

•   Artikel 23: Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika 

villkor.  

Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, fritid, kultur och vila.  
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Exakt vilka avtryck den nya lagstiftningen kommer att göra i 

stadsplaneringen är för tidigt att säga, men den är ett viktigt 

ställningstagande för att öka barns inflytande. 

I riktlinjer och handlingsplan för lek- och aktivitets-ytor fastställs hur 

tekniska nämnden avser att förvalta och utveckla utbudet av lek och 

aktivitetsytor under åren 2022–2025, med utblick mot 2028. 

1.4 Om dokumentet 
Riktlinjer för lek- och aktivitetsytor syftar till att tydliggöra tekniska 

förvaltningens arbete med lek- och aktivitetsytor så att det bedrivs 

demokratiskt, transparent, effektivt och med god kvalitet. Riktlinjerna 

antas av tekniska nämnden som är ytterst ansvarig för att förvaltningens 

arbete sker i riktning med kommunens och nämndens styrdokument, 

målsättningar och fokusområden. 

Handlingsplan för lek- och aktivitetsytor omsätter inriktningen i 

relevanta styrdokument till konkreta åtgärder för aktuell tidsperiod. 

Handlingsplanen antas av tekniska nämnden. 

Relevanta styrdokument är bland annat barn-konventionen, Lunds 

kommuns vision, Plan- och bygglagen, Lunds kommuns översiktsplan, 

LundaEko, Lunds kommuns grönprogram, Lundakem, Idrottspolitiskt 

program och Program för social hållbarhet. 

1.5 Avgränsningar 
Riktlinjer och handlingsplan för lek- och aktivitetsytor fokuserar på 

tekniska förvaltningens iordningställda anläggningar för lek och aktivitet 

på allmän platsmark, exempelvis lekplatser, utegym och 

spontanidrottsplatser. Förvaltningen ansvarar 2022 för skötsel och 

underhåll på cirka 800 hektar allmän parkmark med runt 160 allmänna 

lekplatser. Hundrastgårdar, motionsspår och plaskdammar behandlas 

inte i detta dokument. Kommunala och privata anläggningar som inte 

förvaltas av tekniska förvaltningen finns med i nulägesbeskrivning och 

som grund för prioriteringar i handlingsplanen men behandlas inte 

specifikt. Offentliga platser för organiserad idrott samt idrotts- och 

motionsanläggningar, friluftsbad och motionsspår som förvaltas av 

kultur- och fritidsnämnden behandlas i Idrottspolitiskt program samt 

kultur- och fritidsnämndens 100-lista. I anslutning till idrotts- och 

motionsanläggningar finns lek- och aktivitetsytor exempelvis utegym, 

vilka är med i analyserna. Skolgårdar och förskolegårdar (förvaltas av 

servicenämnden eller av privata aktörer), lek- och aktivitetsytor som 

förvaltas av LKF och offentliga tillgängliga lek- och aktivitetsytor på 

privat mark har kartlagts i den mån det har varit möjligt men inte 

analyserats 
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2  Nulägesbeskrivning  

Tekniska nämnden ansvarar genom  
tekniska förvaltningen för anläggningar  
av lek- och aktivitetsytor på parkmark  
exempelvis lekplatser, utegym och  
spontanidrottsplatser.   
Förvaltningens arbete med lek- och  
aktivitetsytor förhåller  sig bland annat 
till följande styrdokument:  
 

•   Lunds kommuns vision  

•   Lunds kommuns 

fokusområden (se EVP)  

•   Lunds kommuns 

översiktsplan  

•   Grönprogram för Lunds 

kommun  

•   LundaEko  

•   LundaKem  

•   Program för social hållbarhet  

Omsättningen av styrdokumentens 
målsättningar regleras i den  
ekonomiska verksamhetsplanen, EVP,  
samt nämndens verksamhetsplan med  
internbudget. Detta beslutas och följs 
upp årligen genom delårsrapporter,  
årsanalys och miljöredovisning.   
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2.1 Ekonomi 
Förvaltningens möjligheter att upprätthålla en hög kvalité på befintliga 

anläggningar och att utöka utbudet är till stor del beroende av 

ekonomiska förutsättningar. Kostnaderna kan delas in i 

investeringsutgifter och förvaltningskostnader. Huruvida underhållet är i 

balans med slitaget är beroende av vilken standard som eftersträvas, 

men det kan ofta variera från år till år. Med tanke på de senaste årens 

stora investeringar och snabba utbyggnadstakt bör förvaltningen vara 

beredd på ökade kostnader för periodiskt underhåll och reinvestering 

framöver. 

2.2 Investering 
Tekniska förvaltningen bygger flera nya lek- och aktivitetsplatser varje 

år. De flesta är knutna till nybyggnadsområden eller förtätning som 

bekostas helt eller delvis genom investeringsmedel knutna till 

exploateringen. Om ett helt nytt bostadsområde byggs planeras 

lekplatser in på allmän parkmark. När nya bostäder tillkommer genom 

förtätning i befintlig bebyggelse kan den så kallade 

gatukostnadsersättningen användas för att bygga nya lekplatser eller 

göra tillägg på befintliga lekytor i närområdet. Gatukostnadsersättning 

kan inte användas för att kompensera för eftersatt underhåll. När en 

förtätning ger anledning till utökning av en befintlig lekplats tas ofta ett 

helhetsgrepp med en entreprenad som inkluderarar både 

skattefinansierad upprustning och exploateringsfinansierad utökning 

eller standardhöjning. 

Vid särskilda behov kan nyanläggning eller totalrenovering och 

omgestaltning av en befintlig lekplats genomföras utifrån prioriteringar i 

budgeten. Detta har under senare år gjorts i betydligt mindre skala än 

exploateringsfinansierad nyanläggning. Det är viktigt att komma ihåg att 

investeringar alltid ger upphov till ökade drift- och underhållskostnader 

samt räntor och avskrivningar. 

2.3 Förvaltning 
Förvaltningen delas in i löpande och periodiskt underhåll samt 

reinvestering. Den årliga kostnaden för detta på de 161 lekplatser som 

kommunen förvaltade 2021 låg på totalt ca 5,3 miljoner kronor, 

motsvarande ca 33 000 kronor per lekplats, även om kostnaden per 

specifik lekplats varierar beroende på storlek och på upphandlad 

entreprenör. Aktivitetsytor har ingen egen budget utan ligger inom varje 

stadsdels underhållskostnader. Reinvestering i aktivitetsytor finansieras 

inom befintlig reinvesteringsbudget. 
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2.3.1 Löpande underhåll 
Löpande underhåll omfattar den kontinuerliga skötseln, som renhållning 

och tillsyn. Utförandet av det löpande underhållet upphandlas av 

skötselentreprenörer. Upphandlingarna baseras på skötselplanen där 

skötselns intensitet och kvalitet finns specificerad för varje angiven yta. 

Skötselplanen är uppdelad på tio stadsdelar vilka upphandlas var för sig. 

Översyn av skötselplanen sker kontinuerligt. 

Skötselkostnader för lek- och aktivitetsplatser finns inkluderade i 

respektive stadsdels skötselavtal. Kvadratmeterpriset för den löpande 

skötseln varierar beroende på skötselkrav och entreprenad från 2,37 

kr/m2 till 20 kr/m2. Skötselkostnaderna för lekplatser och merparten av 

aktivitetsytorna uppgick till ca 1,3 miljoner kronor år 2021. 

2.3.2 Periodiskt underhåll 
Periodiskt underhåll omfattar underhåll som återkommer med längre 

tidsintervaller, ca 5–20 år. Sådana åtgärder är bland annat ny 

markbeläggning och byte av lekredskap och övrig utrustning. Behovet av 

periodiskt underhåll är inte fastlagt i skötselplanen utan bedöms utifrån 

årliga besiktningar, relevans och kostnad. 

Lekplatser säkerhetsbesiktigas årligen och vid behov utförs reparationer 

och underhåll av befintlig utrustning och fallunderlag för att upprätthålla 

säkerheten. Aktivitetsytor besiktigas i samband med årlig besiktning av 

hela skötselområdet. Därutöver görs löpande funktionskontroller. 

Budgeten för periodiskt underhåll av lekplatser ligger för närvarande på 

1,4 miljoner kronor per år. Periodiskt underhåll av aktivitetsplatser 

finansieras inom periodiskt underhåll av respektive skötselområde. 

2.3.3 Reinvestering 
Utöver det löpande och periodiska underhållet satsas varje år 2,4 

miljoner kronor på större byten av utsliten lekutrustning, exempelvis 

byte av lekställningar. För större upprustning av befintliga lek- eller 

aktivitetsytor måste särskilda investeringsmedel avsättas. 
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3  Kartläggning och analys  

Lekplatser och aktivitetsytor har  kartlagts och analyserats vilket  

redovisas nedan. I analysen för lekplatser ingår 168 kommunala 

lekplatser. Ett fåtal av dessa är ännu ej byggda men beslutade och 

finansierade.   

Tre kartanalyser har gjorts:  

•   Kartläggning av lekplatser uppdelat i fyra olika kategorier.  

•   Närmaste  lekplats - hur  många barn 0–12  år som  har  en  viss  

lekplats som  sin  närmaste  kommunala lekplats på parkmark  i  

Lunds kommun.  

•   Upptagningsområde - antalet  barn 0–12 år som  har  en  viss  

lekplats inom  max  500  meters  gångväg  från  bostaden.  

Kartanalysen  berör  endast  kommunala lekplatser på parkmark.  

I  denna  karta går det  också att se områden där  det  inte  finns  

någon lekplats inom 500 meters gångväg.  

Utöver tekniska nämndens lekplatser finns 80 kommunala grundskolor  

och grundsärskolor och 115  kommunala förskolor med utemiljöer som i 

många fall kan nyttjas som lekmiljöer på kvällar och helger. LKF förvaltar  

169 lekplatser i sina bostadsområden, dessa är till stor del mindre 

lekplatser men mycket  viktiga för de boende som inte disponerar en  

egen trädgård. Utöver detta finns många lekplatser på mark som ägs och  

förvaltas av privata hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och  

samfällighetsföreningar.  

Aktivitetsytor har  kartlagts och  analyseras utifrån förvaltningens 

uppgifter om efterfrågan.   

En  kartanalys har gjorts:  

•   Kartläggning av aktivitetsytor  med  indelning i sex olika 

kategorier   
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3.1  Lekplatser: Analyskarta 1  - Kartläggning  
Visar nästan alla kommunala lekplatser som finns eller är på gång att  

byggas på park- och naturmark i Lunds kommun 2022, och som förvaltas 

av tekniska nämnden. Naturleken Skrylle är den enda som inte syns då  

den är lokaliserad utanför kartorna nedan.  

Totalt finns 168 lekplatser som kategoriserats enligt följande;  

stadsdelslekplats, områdeslekplats,  närlekplats, eller övrig typ av 

lekplats.   

På kartan nedan visas Lunds stadsdelsområden: Väster, Söder, Centrum, 

Norr,  Öster, Stångby och Vallkärra. Lunds 29 stadsdelar ingår i dessa  

områden.   
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En stadsdelslekplats är lite större och mer utmanade än en lekplats och 

även en plats för umgänge och samvaro. I en stadsdelslekplats är nivån 

på gestaltning och utformning lite högre, det bör finnas lekutrustning 

som passar både yngre och äldre barn, upp till 12 år. 

Områdeslekplatsen är en standardlekplats och fungerar som en 

samlingspunkt för området. Områdeslekplatsen är främst anpassad för 

barn upp till 9 år som inte bör ha för långt mellan bostad och lekplats, 

helst inte mer än 500 meters gångväg hemifrån. 

Närområdeslekplats är en liten lekplats med en mindre mängd 

lekutrustning som oftast används av boende i närområdet. Närlekplatsen 

är ett komplement till områdeslekplatser och passar för barn upp till 6 

år. 

Lekyta övrig är lekytor eller lekplatser med utrustning som inte passar 

in i övriga kategorier. 
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3.2  Lekplatser: Analyskarta 2  - Närmaste lekplats  
Analyskarta 2 visar hur  många barn 0–12 år som har en viss lekplats som  

sin närmaste kommunala lekplats på parkmark i Lunds kommun.   

Beräkningen är gjord på 16 171 barn och 168 lekplatser vilket ger ett  

snitt om 96 barn per lekplats. Medianvärdet för antal barn som har en 

lekplats som sin närmaste är 82, och frekvensdistributionen visar att ett  

fåtal lekplatser servar väldigt många barn. Dessa lekplatser ligger 

uteslutande i närheten  av bostadsområden med flerfamiljshus där det  

ofta finns kompletterande lekplatser på  bostadsgårdarna. Icke desto 

mindre kan dessa områden vara särskilt lämpliga för större lekplatser, 

s.k. stadsdelslekplatser.   
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3.3  Lekplatser: Analyskarta 3  - Upptagningsområde  
Analyskarta 3 visar var någonstans det går att ta sig till en lekplats inom 

max 500 meters gångväg, samt hur många barn 0–12 år som bor inom  

detta område.   

Områden där det  bor barn, inte finns kompletterande lekmiljöer på 

exempelvis bostadsgårdar eller skolor, och det är längre än 500  meter till 

närmaste lekplats bör prioriteras för eventuell nyanläggning av  

lekplatser eller andra lekvänliga miljöer.   
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I analysen syns 16 inringade områden där det är ovanligt långt till 

kommunal lekplats. Vid närmare analys av områdena så finns i de flesta 

fall lekplatser på privat mark eller andra bra lekmiljöer. Det är framför 

allt i centrala Lund som lekmiljöer saknas, men här saknas också mark 

för att anlägga nya lekplatser. I centrala Dalby skulle det eventuellt vara 

möjligt att anlägga en lekplats. I Trulsbo i nordöstra Veberöd kommer en 

lekplats att byggas 2023. 
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3.4  Analys lekplatser  

3.4.1  Lund  
Sett till antalet barn per stadsdel i förhållande till tillgången på lekplatser 

utmärker sig  förutom centrala Lund även Klostergården som en stadsdel 

med många barn per lekplats. Flera nya lekplatser är byggda eller  

planerade i samband med utbyggnadsområden i Stångby och Brunnshög.   

Stadsdelslekplatser finns i Stadsparken, Tunaparken och Nobelparken.  

Ytterligare nya stadsdelslekplatser är beslutade i Kunskapsparken,  

Stångby stadsdelspark  och på Sankt Hans backar.   

Komplettering av stadsdelslekplatser skulle  vara lämpliga på 

Klostergården, Linero,  Nöbbelöv/Gunnesbo, Östra Torn, i Folkparken  

samt i Löwegrenska trädgården vid stadsbibliotek.    

Det är svårt att kompensera för bristen på lek i stadsmiljön  då all mark är 

bebyggd på olika sätt,  men möjligheter till  lek bör särskilt 

uppmärksammas i förtätningsprojekt som exempelvis Stenkrossen.   

Vid Löwegrenska trädgården förelås  en ny temalekplats, något som 

skulle bidra till att minska bristen på lekmöjligheter i centrala Lund.  

Stadsparkens stadsdelslekplats är en av de största och mest populära 

lekplatserna i kommunen.   

På Väster finns 25 lekplatser varav en ny naturlek som färdigställs 2022 i 

klimatskogen. Det saknas i dagsläget stadsdelslekplats. Detta skulle 

kunna kompenseras genom att anlägga en ny temalekplats i Folkparken  

som är ett centralt område i stadsdelen.  

Den lekplats som har flest närboende barn är  Bjeredsparkens lekplats. I  

området runt Svanevägen saknas kommunal lekplats men det finns 

heller ingen kommunal parkmark för utbyggnad av ny lekplats.   

I samband med ombyggnaden av Västerbro från industriområde till ny 

blandad stadsdel bör behovet av lekplatser ses över.   

Norra Lund som omfattar Nöbbelöv, Norra Fäladen,  Smörlyckan samt 

LTH-området har 19 lekplatser. Här återfinns också den lekplats i 

kommunen som har flest barn i närområdet, lekplatsen på Sankt Hans 

backar. Här har tekniska nämnden  beslutat att  bygga om den befintliga 

lekplatsen och att det ska bli en stadsdelslekplats med tema ”tippen”.    

På delar av Norra fäladen saknas kommunala lekplatser men här finns 

flera lekmiljöer på fastighetsmark, exempelvis inom LKF:s 

bostadsområden och på BRF-mark.  

I Östra Lund  bestående av Tuna, Brunnshög, Östra Torn, Mårtens fälad  

och Linero finns 28 lekplatser.  
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I Öster finns den nybyggda stadsdelslekplatsen i Tunaparken, ytterligare 

en stor nybyggd lekplats i Nobelparken samt kommande 

stadsdelslekplats i Kunskapsparken. Det är dock långt från de sydöstra 

delarna till en stadsdelslekplats och lokalisering av ytterligare 

stadsdelslekplats skulle kunna vara aktuell exempelvis i Tre högars park. 

Lekplatsen Snäckan på Linero är en av två lekplatser i kommunen som 

har en extra hög grad av tillgänglighet. 

I södra Lund bestående av Klostergården, Sankt Lars, Nilstorp, 

Planetstaden och Råbylund finns 15 lekplatser. 

Lekplatsen i Vegaparken är en av två lekplatser i kommunen som har en 

extra hög grad av tillgänglighet. 

Stadsdelslekplats saknas och med hänsyn till det stora antalet barn borde 

en sådan byggas på Klostergården. På Klostergårdsfältet finns en 

plaskdamm som är mycket populär under sommaren. 

I Stångby och Vallkärra finns idag sex respektive två lekplatser. 

Då det byggs många nya bostäder i Stångby kan man också räkna med 

många nya barnfamiljer under de kommande åren och därför är en ny 

stadsdelslekplats på gång att byggas i Stångby stadsdelspark. 

I Vallkärra finns en fin områdeslekplats, dock är det inte så många barn 

som bor i Vallkärra för tillfället. 

3.4.2  Södra  Sandby  
I Södra Sandby är tillgången på kommunala lekplatser mycket god, hela 

tjugotre med jämn spridning i bostadsområden. 

Någon stadsdelslekplats finns inte, men några av de befintliga 

områdeslekplatserna skulle kunna ersättas med en stadsdelslekplats. 

3.4.3  Dalby  
I Dalby finns 14 lekplatser, samt en på gång att byggas i 

Tegelbruksparken, vilken kommer att bli en stadsdelslekplats. 

Tillgången på lekplatser är generellt god men det saknas kommunal 

lekplats i centrala delarna av Dalby. I centrala Dalby finns dock inte 

någon lämplig kommunal parkmark. 

3.4.4  Genarp  
I Genarp finns sju områdeslekplatser med god spridning. Byn saknar i 

dagsläget stadsdelslekplats. Något som bör åtgärdas fram till 2028. 

3.4.5  Veberöd  
I Veberöd finns 15 lekplatser relativt väl spridda i bostadsområdena 

förutom i området Trulsbo i nordöstra Veberöd. I Trulsbo är den 

allmänna platsmarken privatägd och förvaltas av en 
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samfällighetsförening, det finns mycket lite kommunal parkmark.  

Tekniska nämnden har beslutat att  en  närlekplats ska anläggas i Trulsbo 

2022.   

Den centralt belägna lekplatsen på Försköningen rustas upp till 

stadsdelslekplats under 2022.  

3.4.6  Håstad, Torna  Hällestad och  Revinge b y  
I Håstad  finns en lekplats och i Revinge by finns två lekplatser. I Torna  

Hällestad finns en lekplats som förvisso ligger på kommunalägd mark,  

men som ägs och förvaltas av Torna Hällestads vägförening.   

Vägföreningen erhåller bidrag för driften av lekplatsen från  Lunds 

kommun. Vägföreningen önskar att kommunen tar över driften av  

lekplatsen, något som tekniska nämnden har beslutat först kan bli 

aktuellt om lekplatsen rustas upp till kommunal standard.   

3.4.7  Sammanfattning  
Tillgången på lekplatser är generellt sett god i  kommunen. Brist på 

lekplatser finns framför allt i centrala Lund  där många hushåll saknar  

lekmöjligheter på gård eller i egen trädgård och där det också är ont om 

kompletterande lekmiljöer som förskolegårdar, skolgårdar eller park och  

natur.  

Anläggning av  flera stadsdelslekplatser är på gång i anslutning till nya 

bostadsområden, exempelvis Brunnshög, Stångby och Påskagänget i  

Dalby. Tekniska nämnden bör balansera detta  genom att anlägga 

stadsdelslekplatser i befintlig bebyggelse och tillse att den geografiska 

spridningen blir jämn över kommunen.  Dessa investeringar måste 

säkerställas i ekonomi- och verksamhetsplanen.  
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3.5  Aktivitetsytor: Analyskarta 4  –   kartläggning  
Kartläggningen visar alla kommunala aktivitetsytor som finns eller är på 

gång att byggas på  allmän platsmark i Lunds kommun 2022. Dessa 

förvaltas huvudsakligen av tekniska nämnden  men några förvaltas av  

kultur- och fritidsnämnden.   

De aktivitetsytor som kartlagts är beachplaner, bollplaner (exempelvis 

fotboll, basket, tennis),  boulder, bouleplaner, multifunktionella 

aktivitetsytor, skateanläggningar, spindiscbanor.  
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3.6  Analys aktivitetsytor  
Aktivitetsytor har traditionellt främst bestått av grusade eller asfalterade 

bollplaner, företrädelsevis för fotboll eller tennis. Under det senaste 

decenniet har efterfrågan på mer programmerade aktivitetsytor växt 

med exempelvis utegym och multisportplaner. Nya utegym och  

multisportplaner har företrädelsevis anlagts i samband med stora 

renoverings- och nyanläggningsprojekt.  
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Efterfrågan på nya aktivitetsytor återspeglas bland annat i de många 

lundaförslag som inkommit till tekniska förvaltningen sedan 2017. Av  

nästan 90 lundaförslag  rör ca 20 förslag/önskemål om att kommunen  

ska anlägga utegym eller andra aktivitetsytor. Förslagen samt föreslagen 

lokalisering listas nedan:  

•   Aktivitetspark   Dalby, Pinnmölleparken  

•   Beachplan   Råbylund  

•   Discgolfbana   S:t Lars  

•   Hinderbana   Stångby  

•   Motionsspår   Hardebergaspåret  

•   Multisportplan   Dalby, Påskagänget  

•   Multisportplan   Annehem  

•   Multisportplan   Linero  

•   Pumptrack   Borgareparken / Källby  

•   MTB  med mera   Linero  

•   Rullskidbana   Lund  

•   Skatepark   Veberöd  

•   Skatepark   Stångby  

•   Utegym   Gunnesbo/Nöbbelöv  

•   Utegym   Väster  

•   Utegym   Gunnesbo  

•   Utegym   Stångby  

•   Utegym   Värpinge  

•   Utegym   Sankt Hans  

•   Utegym m.m.   Torna Hällestad  

•   Utegym m.m.   Stampehagen  

Några av förslagen har  bifallits och flera förslag har besvarats med att 

handlingsplanen för lek- och aktivitetsytor avvaktas. Några förslag har  

också fått avslag endera av prioritering/ekonomiska skäl eller av  

praktiska skäl.   

3.6.1.1  Lund  

I Stadsparken finns många ytor för aktivitet och spontanidrott. I övrigt 

har centrala Lund få aktivitetsytor. Parken Revingelyckan med bland  

annat tennisplan rustas upp under 2022.   

I västra Lund finns flera bollplaner samt ett utegym i Bjeredsparken.  

Det har inkommit flera önskemål om utegym, både på Väster och på 

Gunnesbo/Nöbbelöv. På Gunnesbo kommer kultur- och fritidsnämnden 

att bygga ett utegym i anslutning till bollplanerna vid Gunnesbo gård. På  
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Väster vore det motiverat att komplettera med  ett utegym  exempelvis i  

anslutning till stora lekan i Värpinge eller i Folkparken.  

Under kommande år kommer stadsutveckling att ske både på Västerbro 

och i Källby, båda projekten bedöms komma att medföra satsningar på  

rekreation och aktivitet.  

I östra Lund finns många bollplaner och också flera utegym. I nordöstra 

Lund byggs Kunskapsparken som efter Sankt Hans backar kommer bli 

Lunds största rekreationsområde.  

I norra Lund finns flertalet bollplaner och boule-planer. På  Sankt Hans  

backar som är Lunds största rekreationsområde kommer nämnden att 

satsa stort under kommande år med  bland  annat nytt utegym och nya 

bollplaner. Även i närheten av Borgareparken görs en mindre satsning  på 

aktivitetsytor.   

Klosterängshöjden har under senare år utvecklats till en populär plats för  

MTB- cykling och planeras att utvecklas vidare för motion i en lite vildare 

och mer oslipad miljö.  

I södra Lund finns några bollplaner samt utegym. För boende på 

Klostergården och Nilstorp är det nära till aktivitetsstråket vid Arenan  

och Stadsparken. I  Råbylund finns ett utegym och en multisportplan.   

Framöver kommer stadsutveckling ske i området Källby och  

stadsutvecklingsprojektet bedöms medföra satsningar på rekreation och  

aktivitet i närheten av  Klostergården och S:t Lars.  

I Stångby och Vallkärra finns ett fåtal aktivitetsytor men i Stångby  

anläggs utegym, skate, boule med mera i Stångby stadsdelspark.  

3.6.1.2  Södra  Sandby  

I Södra Sandby finns ett par bollplaner, ett par bouleplaner och ett 

utegym.  

3.6.1.3  Dalby  

I Dalby finns ett par bollplaner, ett par bouleplaner, utegym och en  

multisportplan. I den  nya stadsdelsparken Tegelbruksparken kommer  

det också att finnas ett utegym. I anslutning till idrottsplatsen finns även  

en liten skateanläggning.   

3.6.1.4  Genarp  

I Genarp finns två bollplaner, en bouleplan och ett utegym i anslutning  

till idrottsplatsen.   

3.6.1.5  Veberöd  

I Veberöd finns en bollplan, ett utegym och en bouleplan vid  

Försköningen.   
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3.6.1.6  Håstad, Torna  Hällestad  och  Revinge by  

I Revinge by finns en bouleplan och i Torna Hällestad har ideella krafter  

fått tillåtelse att anlägga en pumptrack-bana på kommunens mark. I  

övrigt finns inga aktivitetsytor i Torna Hällestad. I Håstad finns ingen 

kommunal parkmark.  

3.6.2  Sammanfattning   
Sammanfattningsvis finns en hel del aktivitetsytor i kommunen, däremot 

saknas en analys över hur aktivitetsytorna lever upp till dagens 

önskemål och kvalitetskrav. Stora investeringar kommer att ske 

framöver i samband med nybyggnation.   

För tekniska nämndens del bör fokus ligga på dels upprustning av  

befintliga aktivitetsytor, inte minst  outnyttjade bollplaner som kan rustas 

upp till multifunktionella aktivitetsytor, dels att komplettera med utegym 

i områden där behovet  är stort.   

En annan viktig upprustningsåtgärd är att komplettera  

med belysning på utvalda aktivitetsytor för att öka användningen under  

den mörkare årstiden.  

Discofotbollsplanen på Nöbbelöv. I projektet Lightning Metropolis fick en tidigare ”vanlig” 
grusbollplan ny belysning som går att styra av användaren och möjlighet att spela musik. 
Möjligheten att använda planen på kvällstid har ökat genom projektet. 
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4  Riktlinjer  

Riktlinjer för lek- och aktivitetsytor syftar till att tydliggöra tekniska 

förvaltningens arbete med lek- och aktivitetsytor så att det bedrivs 

demokratiskt, transparent, effektivt och med god kvalitet. Riktlinjerna  

antas av Tekniska nämnden som är ytterst ansvarig för att förvaltningens 

arbete sker enligt kommunens och nämndens styrdokument,  

målsättningar och fokusområden. Riktlinjerna ska i första hand beaktas 

vid nyanläggning och större upprustningar. Efter riktlinjerna följer text 

med närmare beskrivning av riktlinjerna.   

4.1  Lekplatser  
•   Nämnden ska  sträva efter att erbjuda en variation av lekplatser som 

sammantaget erbjuder kommunens alla barn, oavsett bakgrund,  

förutsättningar och social tillhörighet möjligheter till kvalitativ lek.   

•   Barns lek måste få ta plats i staden och lekplatsens storlek påverkar 

lekens kvalitet. Olika zoner på lekplatsen och kringmiljöer där leken kan  

fortsätta är viktiga egenskaper som är beroende av utrymme.  

•   En lekplats ska vara utmanande utan att vara farlig. För att tillgodose 

bredden av behov bör nämnden sträva efter en  stor variation i  

utmaningsgrad, lokalt men också i kommunen som helhet.  

•   Lekplatser i Lund kategoriseras som stadsdelslekplatser,  

områdeslekplatser, närlekplatser samt övriga lekplatser.  

•   Nya stadsdelslekplatser ska i största möjliga mån vara pedagogiskt 

uppbyggda kring ett visst tema eller utformas för naturnära lek, med en  

öppnare gestaltning som uppmuntrar till olika sorters lek och tolkningar 

av platsen.  

•   Vid anläggning av större lekplatser ska man överväga att använda sig  av 

platsens eller områdets historia och karaktär i materialval och inriktning.  

•   Alla barn i tätorterna bör ha max 500 meters gångväg till minst en  

lekplats. Utgångspunkten är att det ska vara en områdeslekplats eller  

stadsdelslekplats.   

•   Ambitionen är att  det ska finnas minst en stadsdelslekplats i varje 

stadsdelsområde och på sikt i de större tätorterna.  

•   Metoder för dialog bör utvecklas för att möta upp barns perspektiv på lek 

och lekmiljöer.  

4.2  Aktivitetsytor  
•   Nämnden ska  sträva efter att erbjuda en bredd  av aktivitetsytor som  

sammantaget ger alla invånare, oavsett bakgrund, förutsättningar och  

social tillhörighet möjligheter till möten, motion och rörelseglädje.  

•   För att uppnå  detta ska kommunen tillhandahålla ett basutbud  av 

aktivitetsytor på stadsdelsområdes/tätortsnivå, samt ett mer  

specialiserat utbud på kommunnivå.   
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•   Aktivitetsytor ska ha en god spridning i staden,  vara lätta att nå till fots 

och med cykel, samt vara lokaliserade på ett sätt som gör det enkelt att 

inkludera spontanidrott i sin vardag.  

•   Oanvända och slitna bollplaner bör, där det är lämpligt, rustas upp till 

multifunktionella aktivitetsytor.  

•   I områden där det saknas och behovet är stort bör det anläggas nya 

utegym.  

•   Aktivitetsytor är betydelsefulla mötesplatser och bör där det är möjligt 

innehålla sittplatser och belysning som underlättar för människor att 

vara ute också under mörkare tider på dygnet.  

•   Sociala ytor i kombination med aktivitetsytor gör att steget mellan att  

vara åskådare och utövare blir mindre. Den sociala kontaktytan ökar om 

aktivitetsytor placeras i närheten av exempelvis lekplatser, grillplatser 

och odlingsområden. Gestaltningen ska fungera inkluderande och 

underlätta för att gradvis ta platsen i  anspråk.  

•   Driften ska ske på ett sådant sätt så att anläggningarna upplevs som  

trivsamma och attraktiva under hela sin livsstid.  

•   Metoder för dialog bör utvecklas för att möta upp lokala intressen och  

behov, insatser och prioriteringar kan behöva riktas mot 

underrepresenterade grupper.  

•   Alla redskap och ytor kan inte anpassas för alla. Det bör dock eftersträvas 

att det ska finnas något för var och en på ett sätt som fungerar  

inkluderande. Här måste avvägningar göras utifrån platsens unika 

förutsättningar, övergripande behov, samt miljö, kultur och ekonomi.   

•   I den mån det  är möjligt ska nämnden åtgärda enklare 

tillgänglighetshinder på befintliga lekplatser och aktivitetsytor.  

•   Vid förnyelse av lekredskap på äldre lekplatser kompletteras befintlig  

utrustning med nya lekredskap som möjliggör  att fler kan ta del av leken.    

•   Man bör eftersträva toaletter vid stadsdelslekplatser.  

4.3  Miljö  och Säkerhet  
•   Material utan tillsatta kemikalier ska eftersträvas.  

•   Där trä används ska trä med hög klimatpåverkan undvikas.  

•   Lekplatser ska inte placeras på bullerutsatta ytor.  

•   Växtlighet för skugga ska bevaras eller planeras i anslutning till lek- och  

aktivitetsytor.  

•   Giftigt växtmaterial och träd med mycket pollen undviks.  

•   Syntetisk ytbeläggning, såsom gummiunderlag och konstgräs, ska 

undvikas så långt det är möjligt.   Här måste en avvägning göras utifrån  

tillgänglighetsaspekter.  

•   I de fall syntetisk ytbeläggning krävs ska denna utformas så spridning av  

mikroplaster minskas.  
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4.4  Kvalitetsaspekter  på  lekplatser  
Utgångspunkten i utformning och gestaltning av en lekplats för barn är  

hur barn fungerar och vad som lockar barnen att leka. Men  det är också 

viktigt att även vuxna tycker om platsen. För de yngre barnen handlar  

det om att vuxna ska vilja vistas där tillsammans med barnen, för de 

större att vuxna ska känna sig trygga med att barnen vistas där på  egen 

hand och kan ta sig till lekplatsen utan att passera stora vägar och  

liknande. Tryggheten av en vuxen i närheten kan också leda till en mer  

vidlyftig och långvarig lek. Vuxna trivs på en plats som är avskärmad för  

vind, med bänkar och bord och med möjlighet att hålla barnen under 

uppsikt.   

4.4.1  Gestaltning  
Vid uppbyggnaden av en lekplats är utgångspunkten att lekplatsen ska  

vara en plats där barnet stimuleras och tillåts att ”producera lek”, i 

motsats till att lekplatsen är en plats för barn att ”konsumera lek”. När en   
plats stimulerar barnets fantasi, motorik, skapande och dessutom ger 

möjlighet att komma upp i hög fart, är förutsättningarna goda för att 

barnen ska vilja leka där. Detta innebär inte att  det behöver finnas 

lekredskap för alla typer av lek och  rörelse  på  varje lekplats - 

naturmiljöer med varierande vegetation och topografi och löst material 

är också bra lekmiljöer.  I en studie av lekplatser och lekredskap visades 

att tillgången till löst lekmaterial var en av huvudfaktorerna för att en lek 

skulle pågå länge. Den gestaltade och programmerade lekplatsen kan  

vara en bra start och utgångspunkt i leken, men många lekar kan ske i  

kringmiljöerna.   

4.4.2  Rumslighet +  yta = rymlighet  
Både rumsligheten och ytstorleken är av betydelse för lekplatsens 

kvalitet. Möjligheten att leka ostört och att flera lekar kan pågå samtidigt 

på lekplatsen utan  att barnen avbryter varandra är viktiga kvaliteter.  

Avskärmningar i lekområdet  i form av vegetation och nivåskillnader och  

att samla olika lekmöjligheter i ”grupper” kan vara positivt för leken då   
barnen kan komma in i leken utan störningar.    

I dokumentet ”utemiljö vid förskolor” ges exempel på vilka egenskaper   
som karaktäriserar en bra utemiljö på förskolor, vilket också kan 

överföras på lekplatser. En förskolegård bör ha egenskaper från tre 

zoner: en trygg, en vidlyftig och en vild.  

Innehåll i respektive zon:  

Trygg zon: En plats för trygghet, lugn och ro. Zonen bör innehålla bord  

och sittplatser. Samlingsplats och lek för de minsta barnen bör  

förekomma.  
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Vidlyftig zon: Erbjuder utrymme för rörelse i många olika riktningar och 

redskap som främjar en rörelsefylld lek. Redskapen kan exempelvis 

främja klätterlek och balansgång av olika slag. Även kullar och terräng 

kan skapa förutsättningar för den vidlyftiga leken. 

Vild zon: Bör vara placerad utanför den vidlyftiga zonen. Tät växtlighet 

ska ge möjlighet för barnen att uppleva känslan av att vara ifred. Den 

vilda zonen ska innehålla lekbar vegetation med buskar och träd. 

Varierad topografi förstärker den vilda karaktären. Det finns 

sammanhängande ytor med varierad vegetation – framför allt tåliga träd 

och buskar - som går att leka och klättra i. Det finns platser för lek i såväl 

soliga lägen som i skugga. Markmaterialen varieras med en övervägande 

del genomsläppliga material. 

4.4.3  Medinflytande  
I den mån barn kan ges medinflytande i planeringsprocessen är det 

väldigt värdefullt. Enligt barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sin 

åsikt kring alla beslut som rör dem, de ska också få göra det på ett sätt 

som passar dem själva. Detta innebär att vi som anlägger och förvaltar 

lekplatser behöver utveckla metoder för att lyssna på barns åsikter och 

på barnens eget språk. Ett första steg kan vara att vid nyanläggning av 

lokala lekplatser i befintlig miljö höra av sig till den närmaste förskolan, 

barnen som går där är ofta väl förtrogna med närmiljön. Det ger inte bara 

ett bättre resultat utan även processen av medskapande är värdefull för 

platsens förankring 

Lek pågår. Sand, pinnas, grenar, jord och annat löst material som finns på plats är viktigt för lek. 
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4.4.4  Kalkylerat risktagande  
Risker för att få fysiska skador på lekplatser är inte bara ofrånkomliga, de 

är också en viktig del för att lekplatsen  ska upplevas som stimulerande.  

Barn vill utmana sina egna gränser och det är genom att göra det som de 

utvecklar förmågan att hantera risker, så kallat kalkylerat risktagande.  

Detta innebär i klarspråk att barn kommer att trilla, halka, springa in i  

varandra, känna osäkerhet och rädsla för hur de ska komma upp, ner  

eller vidare. Vissa saker kan man bara lära sig genom egen erfarenhet,  

exempelvis hur balansen förändras i förhållande till fart och underlag.  

För att skapa både utvecklande och trygga utomhusmiljöer bör man 

fokusera på att försöka undanröja verkliga faror  –   skador som kan utgöra 

fara för livet eller ge bestående men och samtidigt bibehålla de 

karaktärer som ger utmaningar och pirr i magen. Skogs- och naturmiljöer  

är ofta bra lekmiljöer  för kalkylerat risktagande då de är mer 

oförutsägbara och föränderliga utifrån säsong och väder. En potentiell  

risk är också en potentiell möjlighet till lärande.  

4.4.5  Lekotop   
Lekotop är ett begrepp  som används alltmer för att beskriva lekmiljöer  

som kombinerar lekvärden med  naturvärden.  Begreppet belyser barns 

behov av gröna och naturlika miljöer, ett behov som är väl kartlagt inom  

forskning.5  Ursprungligen kommer begreppet från miljöpsykologin och 

landskapsekologin.  

Inom det Vinnovafinansierade projektet ”Hållbara lekmiljöer i staden”7  

har man undersökt lekotopens potential att bidra med ekosystemtjänster 

samtidigt som barns behov av lek, rörelse och naturkontakt tillgodoses.  

Det hela har resulterat i ett flertal anlagda lekmiljöer där grunden för  

gestaltningen är naturelement och det platsspecifika, snarare än  

prefabricerad lekutrustning.  

Mycket av det som beskrivs under avsnittet intill relaterar till detta  

begrepp.   Exempelvis den vilda zonen, barns medinflytande i  

gestaltningen, vikten av löst material och  barnvänlig skötsel. Lekotopen 

som lekmiljö och det arbete som görs inom detta område bör kunna vara 

en vidare inspiration i tekniska nämndens framtida arbete med  

lekmiljöer.  

4.4.6  Barnvänlig  skötsel  
En bra utemiljö för barn lever sällan upp till den klassiska standarden för  

skötsel med vuxna mått mätt. Skötseln, inklusive skötselplan och 

skötselbeskrivning, har stor betydelse för att de värden som skapas av  

naturliga och lösa element bibehålls, alternativt förändras på bästa 

möjliga sätt för barnens lek. Exempelvis kan lövhögar lämnas kvar, träd  

som passar som klätterträd bör få behålla grenar i låg höjd och inte  

stammas upp, grenar stubbar och ris som går att bygga kojor med kan  
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lämnas kvar och delar av gräsmattor  kan tillåtas växa sig höga för att 

främja djurlivet. Förutsättningar för att det finns naturligt löst material i 

form av till exempel sand, löv, stenar och pinnar bör eftersträvas på varje 

lekplats.  Årstider och väder bör få lämna spår i utemiljön, grunda 

vattenpölar och lövhögar ger stort lekvärde. Vid snöfall ges plötsligt 

möjlighet att utforska material och förmågan  att ta sig fram på helt nya 

sätt. För att detta ska bli verklighet krävs utbildning av skötselpersonal 

så att de förstår varför  de ska utföra skötseln på ett okonventionellt sätt.  

Boverket poängterar vikten av att se skötsel ur barnperspektivet och  

belyser då behovet av att se vilka platser barnen använder och leker på,  

föra dialog med dem om var de skulle vilja kunna vara och vad de skulle 

vilja göra  

Det bör beaktas att små utemiljöer har ett betydligt större slitage vilket i 

sin tur kräver tätare intervall för skötsel. Leken blir mer koncentrerad  

och ytor, vegetation och redskap får utstå ett mycket högt tryck.  

Periodiskt underhåll och upprustning blir också mer kostsamt på grund  

av detta.  

En vanlig sten  eller  en båt med  
hungriga  hajar  som simmar  
runtom?  Den lilla  kullen och  
stenen bär  tydliga  spår  av  åratal 
av  spring  runt och  klätterlek  på  
stenen. En god ge staltning  
lämnar  utrymme för  fantasin, 
dessutom är  såväl anläggnings- 
som skötselkostnad  minimal. 
Bild  från Slottsparken i  
Halmstad.  

30 



 

 

4.5  Planering  och lokalisering  av lekplatser  
I takt med att krav på lekplatsers gestaltning och säkerhet har ökat har  

också tendensen  att anlägga många små lekplatser vänt mot färre men  

bättre lekplatser. I många svenska kommuner läggs mindre lekplatser 

ner. Ser man till kommunens kostnader för lekplatser är  

investeringskostnaden  hög i förhållande till driftkostnader. Att lägga ner 

välbesökta och välskötta lekplatser vore därför kapitalförstöring.  

Däremot kan  vissa lekplatser med låg besöksfrekvens eller med  

underhållsskuld ersättas av en närliggande områdes- eller 

stadsdelslekplats.  

Reinvestering och förnyelse kan användas som medel för att 

differentiera lekplatsutbudet mer så att vissa lekplatser blir lite extra 

häftiga (stadsdelslekplatser) medan det stora flertalet även fortsatt fyller  

sin viktiga funktion i vardagen.  

4.6  Olika  typer av  lekplatser  
För att säkerställa en god spridning av lekplatser och funktioner föreslås 

en kategorisering av lekplatser i stadsdelslekplats, områdeslekplats och 

närlekplats:  
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4.6.1  Stadsdelslekplats:  
En stadsdelslekplats är lite större och mer utmanade än en 

områdeslekplats. En stadsdelslekplats är utöver en lekplats även en plats 

för umgänge och samvaro. I en stadsdelslekplats är nivån på gestaltning  

och utformning högre och det bör både finnas lekutrustning som passar  

de yngre barnen och utrymme för vilda lekar. Stadsdelslekplatsen  

kombineras med fördel med natur- och friytor  för lek och umgänge samt 

plats för andra aktiviteter som bollsport, utegym eller grillplats. Vissa  

stadselslekplatser kan vara temalekplatser medan andra 

stadsdelslekplatser med fördel kan tillåtas ha en öppnare gestaltning  

som uppmuntrar till andra sorters lek och tolkningar av platsen.  

Stadsdelslekplatserna föreslås i första hand lokaliseras till 

stadsdelsparken och i andra hand till en annan park eller offentlig plats,  

exempelvis idrottsplats. Målsättningen i Lund är att det ska finnas minst 

en stadsdelslekplats i varje stadsdelsområde och på sikt i de större 

tätorterna. Totalt ca 10–15.   

Lekutrustning anpassas till: 0–12 år  

Innehåll: Lekplatsen bör innehålla lekutrustning för både de yngre och de  

lite äldre barnen och omfatta fantasi, motorik,  skapande och fart. De 

äldre barnen i mellanstadieåldern behöver extra utmaningar för fart och  

motorik, men även för att stimulera till skapande och fantasilek.  

Belysning prioriteras på stadsdelslekplatserna. Tillgång till toalett är  

önskvärt.  

 

 

 

 

 

Lekplatsen i  Nobelparken är  en nybyggd  
stadsdelslekplats   

Avstånd: minst en i varje 

stadsdelsområde och större 

tätort.  

Investering: 5–10 miljoner  

kronor  
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4.6.2  Områdeslekplats:  
Områdeslekplatsen är en standardlekplats och fungerar som en  

samlingspunkt för området. Områdeslekplatsen är främst anpassade för  

yngre barn som inte bör ha för långt mellan bostad och lekplats.  

Lekplatsen innehåller gärna en öppen gräsyta, en mindre bollplan eller 

angränsar till naturmark.   

Lekutrustning anpassas till: 0–9 år  

Innehåll: Lekplatsen bör innehålla lekutrustning för både de yngre och de  

lite äldre barnen och omfatta fantasi, motorik,  skapande och fart.  

Avstånd: Max 500 meters gångväg hemifrån.   

Investering: 2–4 miljoner kronor    

Röda äpplet i Dalby är en typisk 
områdeslekplats 

4.6.3  Närlekplats:  
Närområdeslekplats är en liten lekplats med en mindre mängd  

lekutrustning och som  oftast används av boende i närområdet. Denna typ 

av lekplats tillhandahåller de enkla lekredskap  och friytor som i många  

fall finns på kvartersmark, exempelvis på privata tomter och gårdar eller 

inom samfälligheter. Närlekplatsen är ett komplement till 

områdeslekplatser.  

Lekutrustning anpassas till: 0–6 år  

Innehåll: minst  3 lekredskap,  

exempelvis gunga, sandlåda och 

liten klätterställning med rutsch,  

samt sittplatser  

Avstånd: Nära hemmet om det  

inte finns lekmöjligheter eller 

friytor på kvartersmark.   

Investering: 1–2 miljoner kronor 

Dammen i Veberöd är en närlekplats 
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4.7  Kvalitetsaspekter  på  aktivitetsytor  
Aktivitetsytor är platser för fysisk aktivitet som är öppna och gratis för  

allmänheten att använda. De möjliggör spontanidrott och en aktiv livsstil 

för fler och är viktiga komponenter i arbetet med att uppnå  Lunds 

visioner och mål när det kommer till folkhälsa, demokrati och en 

attraktiv stad.   

De offentliga aktivitetsytorna ska svara väl mot befintliga och nya behov.  

Platserna ska ha olika karaktär och funktion och sammantaget erbjuda  

alla invånare, oavsett bakgrund, förutsättningar och social tillhörighet 

möjligheter till möten, träning och rörelseglädje. För att uppnå detta är  

lyhördhet och dialog viktigt. Insatser och prioritering kan behöva riktas 

mot underrepresenterade grupper.   

4.7.1  Basutbud  
Kommunen ska erbjuda ett basutbud  av aktivitetsytor som inte kräver  

förkunskaper eller dyr  utrustning för att kunna delta.   

Basutbudet bör vara lokaliserat på ett sätt som gör spontanidrott lätt att  

inkludera i sin vardag. Denna sorts aktivitetsytor kan inbegripa 

exempelvis utegym, olika former av bollplaner såsom tennis,  padel,  

fotboll, basket och beachvolleyboll. Multisportplaner är också mycket  

efterfrågade men lockar i realiteten mestadels unga män och pojkar som 

redan är aktiva idrottsutövare. Detsamma gäller många av de 

traditionella typerna av bollplaner.9 Genom att arbeta med inkluderande 

gestaltning kan dessa  platser bli tillgängliga för  fler, och det finns en stor  

potential i att utveckla befintliga bollplaner till multifunktionella platser 

genom att addera ytterligare aktiviteter och sociala ytor.  

4.7.2  Variation  
För att säkerställa en bredd  bör basutbudet kompletteras med ett mer 

specialiserat utbud som baseras på lyhördhet gentemot medborgare och  

analys över vilka brister som finns.   

Allt kan inte vara för alla men det måste finnas något för var och en.  

Variation kan bidra till att skapa kreativa miljöer och mötesplatser som 

vidgar bilden av vad det innebär att vara fysiskt aktiv och lockar fler att  

vara det.   

Det specialiserade utbudet kan utgöras av exempelvis discgolf, boulder,  

boule eller skate, men kan också inbegripa temporära platser, spontana 

initiativ och informella aktivitetsplatser.  

4.7.3  Mötesplats  
Aktivitetsytor är betydelsefulla mötesplatser, inte minst för ungdomar 

som har ett stort behov av att kunna mötas utomhus. I forskning framgår 

det att ungdomars behov av det offentliga rummet riskerar att inte 

prioriteras i den mån som krävs.10 Ungdomar kan uteslutas från  
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offentliga miljöer genom negativa attityder, uteslutande design och 

planering. Ett sätt att motverka detta är att tillgänggöra aktivitetsytor  

som mötesplatser genom att fokusera på sociala aspekter i utformningen  

av dem.  

Den upplevda tryggheten ökar ofta när fler människor vistas utomhus 

och deltar i aktiviteter i det offentliga rummet. Belysning, väderskydd  

och sittplatser underlättar för att vara ute under fler tider på dygnet året  

om.  

Genom att placera aktivitetsytor i anslutning till lekplatser, grillplatser, 

odlingsområden eller liknande ökar den sociala kontaktytan och 

möjligheter till möten mellan olika grupper i staden.   

Sociala ytor i kombination med aktivitetsytor gör att steget mellan att 

vara åskådare och utövare blir mindre.   

Före  och  efter.  Aktivitetsplatsen Aktivia ä r  ett  gott exempel på h ur  kommunen med  hjälp  av  dialog 
byggt om en före  detta bollp lan till en multifunktionell aktivitetsyta. Här  finns basket, pingis  och  en 
kompisgunga men   också s ociala  ytor med   sittplatser  och  väderskydd. Färgval och  lekfulla  inslag 
signalerar  att  alla  är  välkomna. Den stämningsfulla  belysningen gör  att  platsen  är  tillgänglig också  
under  mörkare  tider  på å ret  och  dygnet.  
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4.7.4  Gestaltning  
”Gestaltningen bör syfta till att ge en långvarig positiv erfarenhet och   
inställning till fysisk aktivitet.”   - Lunds idrottspolitiska program  

Genom att öka valmöjligheterna och i utformningen sudda ut gränser 

mellan att vara aktiv och passiv kan gestaltningen underlätta för att 

gradvis stiga in på platsen. På så sätt blir tröskeln att vara delaktig inte  så 

hög. Lekfulla och oväntade inslag är också något som kan signalera att  

alla är välkomna och  luckra upp rådande normer.   

Som i all offentlig gestaltning är det viktigt att ta vara på platsens 

demografiska och geografiska förutsättningar. Metoder för dialog bör  

utvecklas för att fånga upp lokala intressen och  behov. När dessa får vara 

vägledande skapas förutsättningar för relevanta och uppskattade 

aktivitetsytor.  

Genom att utgå från det geografiska läget kan aktivitetsytor bidra till att 

stärka ett områdes identitet.  Ett gott exempel är parken Sankt Hans 

backar där topografin ger upphov till pulkaåkning, en spindiscbana med  

höga upplevelsevärden och trailloppet S:t Hans extreme. Element som  

lockar till fysisk aktivitet kan även integreras i offentliga miljöer med  

andra primära funktioner på ett sätt som förstärker områdets karaktär.  

Yta är en styrande faktor när det gäller platsens innehåll. Utegym kan  

variera i storlek, från ytor med några få redskap till mer heltäckande 

gymutrustning, medan  större multifunktionella platser innehållande en 

kombination av exempelvis gymutrustning, bollplaner, sociala ytor och  

andra aktiviteter kan kräva ett större utrymme för att fungera bra.    

4.7.5  Underhåll  och  skötsel  
Att en plats känns omhändertagen bidrar till den upplevda tryggheten.  

När aktivitetsytor besöks av fler ökar också slitaget och därför är det  

viktigt att resurser prioriteras för att möta upp på ett sätt som 

säkerställer att anläggningarna upplevs som trivsamma och attraktiva 

under hela sin livstid. På så sätt utnyttjas investeringen maximalt.  

4.7.6  Lokalisering  
Aktivitetsytor ska ha en god spridning i staden  och vara lokaliserade på 

ett sätt som skapar goda geografiska samband och kopplingar.   
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4.8  Tillgänglighet   
Tillgängliga ytor för alla är en viktig förutsättning för allas lika värde.  

Tillgänglighetskrav är lagreglerade i PBL. Den sortens tillgänglighet är  

allmän och ett grundkrav.   

Vid nyanläggning har kommunen en skyldighet att ta hänsyn till 

tillgängligheten och användbarheten. En obebyggd tomt som ska 

bebyggas ska ordnas så att personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på  

annat sätt  använda tomten.   

Att anpassa en lek- eller aktivitetsplats till allas behov är dock ingen lätt 

uppgift. De personer med funktionsvariationer som lek- eller 

aktivitetsytan ska utformas för är inte en homogen grupp. I gestaltningen 

av lekplatsen bör man se över möjligheten att ta del av lekplatsen om  

användaren har syn- och hörselnedsättningar,  nedsatt rörelseförmåga,  

intellektuell funktionsnedsättning, NPF-diagnos eller är rullstolsburen.  

Detta gäller både utövaren och en medföljande, exempelvis en förälder 

som har en funktionsvariation, eller att  det finns plats för en assistent.  

Tillgång till sittplatser och toalett kan också vara avgörande för  

möjligheten att ta  del av en lek- eller aktivitetsyta. Avgörande för  

resultatet är att det finns 

utrymme i  

gestaltningsprocessen (tid,  

kompetens och ekonomi) att 

arbeta in  

tillgänglighetsaspekter samt 

att man redan  i den  

ekonomiska kalkylen för  

lekplatsen tagit höjd för att 

höga tillgänglighetsambitioner  

också kan fördyra anläggandet.  

Det kan med tanke på detta  

vara motiverat att en del 

lekplatser är mer anpassade än 

andra. Idag finns lekplatserna  

Snäckan (Frejas sal) och 

Vegaparken och detta utbud  

bör utökas. Särskilt i 

stadslekplatser bör det finnas 

utrymme för alla att  ta del av 

leken. 
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4.8.1  Idéer  för  mer  tillgängliga  lek och  aktivitetsplatser:   

•   Huvudelement  i leken  eller aktivitetsplatsen  går att rulla fram  till och  

gångvägar  mellan lek och aktivitetsredskap är rullvänliga.   

•   Information om hur platsen ser ut finns både på plats och på webben.   

•   I  lekmiljöer  som  är  tillgängliga för  många prioriteras exempelvis sinnelek,  

cykelrundor och fågelbogungor.  

•   Sittplatser ska alltid  finnas,  bänkar har  handtag  och  bord  går att komma 

till med rullstol  

•   Gräns mellan olika underlag och  vid  trapp-steg  markeras med  

kontrasterande färger  

•   Öppningar utan trösklar finns i sarger och inspringningskydd.  

•   I trappor finns handledare både för barn och vuxna.  

•   Det finns minst  två sätt att ta  sig upp  i torn och  på höjdskillnader,  

exempelvis krypa, klättra, gå i trappa, rulla på ramp.  

•   Avgränsningar i miljön förbättrar uppsikt och orientering.  

•   I sandlådor finns sandlekbord som går att nå från rullbart underlag.  

•   I  gungställningar finns kompisgunga eller sittgunga med  ryggstöd  och  

rullbart fallskydd.  

 

        På lekplatsen Snäckan/Frejas sal går det att rulla upp i lektornet 
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4.9  Miljö  och säkerhet   
Eftersom lek- och aktivitetsytor är platser anlagda för lek och rörelse ska 

det också vara säkert att använda platsen för dess syfte. Det betyder inte  

att leken eller motionsutövningen kommer vara skadefri, tvärtom, att 

tappa greppet och falla är  en naturlig del av utvecklingen av viktiga 

färdigheter såsom motorik, balans, riskmedvetenhet och  

reaktionsförmåga. Däremot ska alla risker som går att förutse såsom  

trasiga eller felplacerade eller felmonterade redskap, hälsoskadliga 

ämnen och riskfyllda  trafiksituationer förebyggas och minimeras. För  

detta ändamål finns europeiska standarder samt rutiner för att upptäcka 

och förebygga skador. Vissa lek- och träningsredskap kräver att 

användaren har en viss längd, tyngd eller ålder för att kunna användas på 

ett säkert sätt.   

4.9.1  Kontroller  och  besiktningar  
Samtliga lekredskap genomgår besiktning årligen enligt SS-EN 1176 och 

1177 och tillämplig lagstiftning. Lekredskapen  kan då få en anmärkning  

A-C eller lämnas utan anmärkning. A-fel åtgärdas direkt, B-fel och  C-fel  

bevakas och åtgärdas på sikt. Åtgärder bekostas inom ramen för  

periodiskt underhåll. Träningsredskap säkerhetsbesiktigas inte, utan  

kontrolleras inom entreprenadbesiktning.   

Anmärkning  Typ av fel  

A Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för 

mindre skada 

B Mindre risk för mindre skada alternativt stor 

risk för liten skada 

C Liten risk för mindre skada alternativt mindre 

risk för liten skada 

- Inga risker identifierade 
Tabellen visar hur anmärkningar kategoriseras vid säkerhetsbesiktning av lekredskap-

4.9.2  Material  
Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar 

inte är färdigutvecklade. Efter födseln fortsätter barnens hjärna och  

immunförsvar att utvecklas, vilket innebär extra känslighet för  

kemikalier. Tidig exponering ger effekter senare i livet. Det är därför  

viktigt att se över barnens närmiljö och undvika material som kan  

innebära hälsorisker. Yngre barn ska prioriteras primärt och sekundärt 

äldre barn på grund av beteendemönster och känslighet.   

Anläggningar som  konstgräsplaner med gummigranulat och lekplatser  

med gummiunderlag är dagsaktuella frågor både ur hälso- och  

miljöperspektiv. Nämnden ska vara aktiv kravställare på att  

lekutrustning inte får innehålla miljö- och hälsofarliga kemikalier,  

exempelvis ftalater, högfluorerade ämnen (perfluorerade eller  
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polyfluorerade ämnen), tungmetaller, flamskyddsmedel eller avger 

mikroplatser  

Kopplat till Lundakem finns en handlingsplan ”Handlingsplan för att 

minska plastspridning från syntetisk markbeläggning på lekytor i Lunds 

kommun” som tar upp åtgärder för att kemikaliesäkra lekplatser och   
andra utomhus-anläggningar för barn, exempelvis att välja material utan  

tillsatta kemikalier samt att undvika användning av konstgräs och 

gummiunderlag såvida det inte behövs för att uppfylla 

tillgänglighetskrav.   

4.9.3  Buller  
Vid placering av lekplatser ska hänsyn tas till områdets karaktär och  

förutsättningar. Lokalisering intill vältrafikerade vägar och järnvägar bör  

undvikas så att förhöjda ljudnivåer och luftföroreningar inte 

uppkommer. Det finns riktvärden från Boverket och Naturvårdsverket  

för buller som ska följas för att inte riskera barns hälsa. På skolgårdar 

eller förskolegårdar är  det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå 

dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och  

pedagogisk verksamhet, detta ska också ses som en riktlinje för lek- och 

aktivitetsytor.    

4.9.4  Förorenad  mark  
Mark som tidigare använts till annat ändamål kan innehålla föroreningar.  

Markprovtagning och eventuell sanering behöver göras innan marken  

kan bedömas som lämplig för lek- och aktivitetsytor.  

4.9.5  UV-strålning  
Hudcancer är idag den  vanligaste cancerformen i Sverige. Det beror på  

att vi människor utsätts för skadliga mängder av solens UV-strålning. 

Barn är extra utsatta, eftersom de har tunnare hud och därför bränner sig 

lättare. Växtlighet och spännande lekställen i skuggan minskar  

exponeringen för UV-strålning med nära hälften. Därför är det en viktig 

hälsofråga att arbeta med grönskan i planeringen av utemiljöer för barn.  

Extra viktigt är att ta vara på befintlig grönska när det är möjligt då det 

tar tid för träd att växa upp och ge skugga.   

4.9.6  Växter  
Väkter som är  giftiga vid förtäring och beröring ska inte planeras vid  

lekmiljöer. Taggbuskar ska undvikas särskilt på ställen där barn kan 

närma sig snabbt utan eftertanke. Pollenallergi är ett problem för många 

och  de lövträd som ger ifrån sig mycket pollen som björk, al och hassel 

ska undvikas eller planteras i sterila varianter.   
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Handlingsplanen kan komma att ändras och är beroende av ekonomi-

och verksamhetsplanen. 

Projekt i kursivstil saknar finansiering. Föreslås i EVP 2023–2025. 

Område prel. 

Byggår 

Beslut/Förslag Kommentar 

Tegelbruksparken 2021/22 
enligt EVP samt 

igångsättningstillstånd 

TN 2020/664 

Ny stadsdelslekplats, utegym m m. 

Kunskapsparken 2021/22 KF 2019-05-23 §123, KS 

2019/247 
Ny stadsdelslekplats, utegym m m. 

Stångby 

stadsdelspark 
2022/23 

enligt EVP samt 

igångsättningstillstånd TN 

2020/813 

Ny stadsdelslekplats, utegym m m. 

Borgarparken 2021/22 Enligt EVP 2022–2024 Aktivitetsyta, utegym m m. 

Revingelyckan 2022 
enligt EVP samt 

igångsättningstillstånd TN 

2021/401 

Ombyggnad av befintlig områdeslekplats, 

bollytor, utegym m m. 

Pinnmölleparken 2024/25 
Ingår i EVP 2022–2024, 

Offentliga miljöer i östra 

tätorterna 

Ombyggnad av befintlig områdeslekplats. 

Fågelparken 2024/25 Föreslås i EVP 2023–2025, 

projekt lek- och aktivitetsytor 

Renovering av befintlig områdeslekplats, 

samt ny aktivitetsyta. 

Klostergården 2025 
Föreslås i EVP 2023–2025, 

projekt lek- och aktivitetsytor 
Ny stadsdelslekplats med tema. 

Trulsbo 2022 
TN Beslut 2021 08 25 § 286 

TN 2020/824 
Närlekplats. 

Höje Å 

naturreservat 
2022/24 

TN 2021 12 08 §388, TN 

2020/228 KF 2021 10 27 

28 §336, KS 2020/409 

Naturlek, motion m m. 

Per Johans park, Nöbbelöv 

och Toftaryggsparken 
2023 

Föreslås i EVP 2023 2025, 

projekt lek och aktivitetsytor 
Utegym 

Klosterängshöjden 2024/25 Ingår i EVP 2022 2024, 

infrastruktur 
Utegym, motion m m. 

Löwegrenska trädgården 2023/24 
Föreslås i EVP 2023 2025, 

projekt lek och 

aktivitetsytor 

Stadsdelslekplats tema ”Saga”. 
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Folkparken 2025 Föreslås i EVP 2023 2025, 

projekt lek och 

aktivitetsytor 

Stadsdelslekplats med tema. 

Klostergården 2025 Föreslås i EVP 2023 2025, 

projekt lek och 

aktivitetsytor 

Stadsdelslekplats med tema. 

Södra Sandby 2025/26 Föreslås i EVP 2023 2025, 

Offentliga miljöer i östra 

tätorterna 

Ny stadsdelslekplats 

S:t Hans backar 2022/25 TN Beslut 2021 03 10 § 85 

Sankt Hans backar 

Utvecklingsplan och 

igångsättningstillstånd TN 

2021/292 

Befintlig områdeslekplats byggs om till 

stadsdelslekplats tema ”Tippen”, utegym, 

bollplaner m.m. 

Försköningen 2022 

2023 

enligt EVP, 

igångsättningstillstånd TN 

2021/783 

Upprustning av befintliga lek till 

stadsdelslekplats, samt aktivitetsytor. 

Revinge by 2023 Föreslås i EVP 2022 2024, 

Offentliga miljöer i östra 

tätorterna 

Upprustning av befintlig områdeslekplats. 

Snäckan 2024 Föreslås i EVP 2023 2025, 

projekt lek och 

aktivitetsytor 

Upprustning av befintlig 

områdeslekplats 

Mopsen 2022 enligt EVP samt handlingar 

TN 2020/0469 

Upprustning av befintlig områdeslekplats 

Utveckling metoder för 

medborgardialog 

Ingår 

Vissa projekt hamnar före i handlingsplanen med anledning av 

förtätningar som tillför exploateringsbidrag. 

Inom EVP 2026–2028 avser vi fortsätta utveckla handlingsplanen för 

förbättringar avseende lek- och aktivitetsytor för en bättre spridning i 

hela kommunen. 

Åtgärder enligt medborgarbudget tillkommer 2022 och 2023. 

5.1 Investeringsmedel 
Områdeslekplatser och aktivitetsytor: 8 miljoner kronor udda årtal, 3 

miljoner kronor jämna årtal. (Föreslaget i Evp för 2023–2025). 

Övriga investeringsmedel att disponera för det offentliga rummet som 

delvis kan användas för investeringar gällande lek och aktivitetsytor: 

Framtidsparken: 4 miljoner kronor årligen. 

Offentliga miljöer i östra tätorterna: 3 miljoner kronor årligen. 
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