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I den växande kommunen Varberg är 
barn den befolkningsgrupp som ökar 
mest. Barn och ungdomar behöver 
stimulerande och inspirerande miljöer 
att leka, vistas i och växa upp på. Ett av 
kommunens uppdrag är att uppmuntra 
och skapa möjligheter till olika sorters 
lek, vilket bland annat innebär tillgång 
till och skötsel av lekplatser på allmän 
platsmark. 

Lekplatsriktlinjen grundar sig i ett 
generellt behov av upprustning av 
kommunens lekplatser. Sedan Varbergs 
kommuns lekplatser ursprungligen 
anlades för cirka 40 år sedan, har 
både sociala, ekonomiska och 
planeringsmässiga förändringar skett 
i samhället. Idag ser vi att kommunens 
lekplatser inte uppnår den kvalitet 
vi strävar efter - dels på grund av ett 
otillräckligt ekonomiskt underlag 
för att skötsel och drift ska vara 
tillfredsställande - men också på grund 
av att användningen av lekplatserna inte 
är densamma som när de ursprungligen 
planerades. 

Behovet av en övergripande upprustning  
av kommunens lekplatser ger oss en 
chans att formulera en ny strategi för 
hur vi vill att våra kommunala lekplatser 
ska hanteras och utvecklas i Varbergs 

kommun, som också bidrar till att 
uppnå målet för Vision 2025 - Varberg 
som västkustens kreativa mittpunkt. 
Genom att upprätta en övergripande 
lekplatsriktlinje och tillhörande 
handlingsplan, anpassad för dagens 
behov och förutsättningar, skapar vi 
ett bra underlag för att kunna utveckla 
attraktiva, varierade och tillgängliga 
platser för lek och social samvaro av 
hög kvalitet i jämn fördelning över 
kommunen. Genom att prioritera barns 
platser utomhus uppmärksammar och 
uppmuntrar vi leken.

Dokumentet syftar till att :

ge en fingervisning om vad man 
kan förvänta sig av kommunal 
lek genom att förmedla mål  för 
och tankar kring hanteringen och 
utvecklingen av våra kommunala 
lekplatser.

fungera som vägledning och 
planeringsunderlag för hamn- 
och gatuförvaltningen både vad 
gäller prioritering av invest-
eringar i befintlig utemiljö samt 
stöd för nämndens synpunkter på 
planer för nya bostadsområden. 

Riktlinjerna har arbetats fram under 
2011-2012.
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1
BAKGRUND

Klätterlek i Carlsberg-området, Köpenhamn. 
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Barns lek är en mänsklig rättighet vilket 
deklareras i FN:s barnkonvention, artikel 
31, som beskriver att alla barn, 0-18 år, 
har rätt till lek, vila och fritid. Leken är en 
livsviktig del i barns utveckling och hjälper 
barnen att utvecklas både fysiskt, psykiskt, 
känslomässigt och socialt. 

Leken är en förutsättning för oss alla 
att utvecklas som människor. När vi 
är barn prövar, upprepar, varierar och 
undersöker vi med hjälp av leken och 
formar oss själva som individer. Genom 
leken utforskar och lär vi oss också om 
socialt sampel.

Barn i olika åldrar har varierande behov 
och leker på olika sätt. Små barn kan 

genom leken utforska den egna kroppens 
möjligheter. Tonåringen behöver en 
plats att vara på där man kan prata, 
diskutera och umgås och ges utrymme 
för att utöva spontan idrott. Inom alla 
åldersgrupper finns stora individuella 
skillnader men generellt sett närmar 
sig barnen sig sin utemiljö sinnligt och 
kroppsligt till skillnad från en vuxen 
som ofta upplever funktion och visuella 
aspekter.

Lek i alla åldrar skapar trygghet och 
förståelse för omgivningen. Barn och 
ungdomar behöver säkra och attraktiva 
lekmiljöer, men barns perspektiv och 
deras användning av utemiljöer behöver 
också vävas in i övrig planering för att 
skapa en mer hållbar livsmiljö för alla.



LEKPLATSER DÅ OCH NU

Majoriteten av de lekplatser som 
idag finns i Varbergs Kommun är 
ursprungligen byggda under 1960 och 
1970-talet, då funktionalismen var det 
styrande planeringsidealet. Lekplatser  
från denna tid karakteriseras av att 
vara många, små och likriktade, 
samt placerade i nära anslutning 
till bostadsmiljöer. Än idag kan vi 
se den klassiska lekplatsmodellen 
innehållandes en inhägnad yta med en 
gungställning, ett lekhus och en sandlåda, 
som är typisk för funktionalismens ideal.  

Då lekplatserna ursprungligen byggdes 
var just lekplatser ofta den enda plats i 
tätorten avsedd för just lek, och dessa 
tillhandahölls av kommunen. Barnen 
befann sig i eller omkring hemmet en 
större andel av tiden. Dagens situation 
ser dock annorlunda ut. Barnfamiljer 
idag är generellt sett mer rörliga än förr, 
och vardagen innehåller både skola, 
dagis och fritids samt aktiviteter som i 
många fall sker på en annan plats än i 
närheten av själva bostaden. Kommunala 
och privata investeringar samspelar 
idag i större utsträckning, och dagens 
bostadsnära lekplatser tillhandahålls 
ofta på kvartersmark. Kommunens 
uppdrag är därmed förändrat, och 
handlar idag snarare om att skapa unika 
och mångsidiga lekmiljöer för alla, som 
inte måste finnas i direkt närhet till 
hemmet. 

FRAMTIDENS LEK

De små och likriktade lekplatserna 
från funktionalismen anses av många  
vara tråkiga och oinspirerande. Idag är 
det mer attraktivt att leka på stora och 
unika lekplatser, med många olika typer 
av lekvärden. För många är lekplatsen 
idag lika mycket en mötesplats som 
en lekplats, som bjuder en oersättlig 
möjlighet att träffa grannar och andra 
boende i närområdet. Samtidigt kvarstår 
behovet av lek i närmiljön, som en del 
av barnets utveckling och successiva 
frigörelse från hem och föräldrar.

Idag är majoriteten av kommunens 
lekplatser i behov av upprustning, och 
i många fall totalrenovering. De sociala 
och ekonomiska förändringar som skett 
kräver att vi tar ett nytt grepp kring våra 
gemensamma lekmiljöer och bestämmer 
hur både dess form och funktion bättre 
ska anpassas till dagens behov och 
levnadsvanor. 

För att lyckas skapa unika och attraktiva 
lekmiljöer för framtiden krävs en 
koncentration av resurser för att skapa 
färre, men mer mångfunktionella 
lekmiljöer som bättre samspelar med 
dagens behov och förutsättningar. 
Genom att skapa en strategi och 
sätta upp kriterier för hur framtidens 
lekplatser bör upplevas och utformas, 
vill vi garantera att attraktiva, varierade 
och tillgängliga platser för lek och social 
samvaro av hög kvalitet finns att tillgå i 
jämn fördelning över kommunen. Exempel på nytänkande lekstrukturer som 

inbjuder besökaren att själv bestämma hur de ska 
användas. Boblepladsen, Köpenhamn.
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Äventyrsbana i bokskog i Amsterdamse Bos, Amsterdam.

2
ATT PLANERA 

FÖR LEK



Frileken är en grundläggande form 
av lek som inte kräver redskap eller 
programmering. Den är en vardaglig 
typ av utelek och miljön nära bostaden 
spelar därför en viktig roll. Frileken 
hanteras inte som en lekplats, 
men går att uppmuntra och skapa 
förutsättningar för genom att ta vara 
på de skogsdungar, snår, bergsknallar 
och gräsängar som utgör vår 
bostadsnära natur, och vara kreativa 
i vår skötsel av dem. Ytorna för frilek 
kan göras mer inspirerande genom 
att tänka på dem som lekbiotoper, där 
rumsligheten förändras beroende på 
om gräset är högt eller lågt, marken 
är blöt eller torr eller vegetationen 
snårig eller gles. Genom att skapa och 
upprätthålla en sammanhängande 
grönstruktur för rörelse där det är 
okej att klättra, hänga och springa, 
kan vi skapa lekvärden och bra 
förutsättningar för lek och rörelse 
även utanför lekplatsen. 

Lekplatsen är en planerad form 
av lekmiljö som ska uppmuntra 
alla barn till lek oavsett kön, ålder, 
bakgrund, förutsättningar eller 
funktionshinder. Lekplatsen bör 
inte begränsas till att bara innefatta 
barns behov, utan fungera som en 
generationsöverskridande mötesplats 
där även ungdomar, föräldrar och 
vuxna ges utrymme och kan använda 

Olika typer av miljöer uppmuntrar olika 
typer av lek, och vi vill att det i Varbergs 
kommun ska finnas lekmiljöer i många 
olika former. Dagens lek bör inte bara 
tillåtas på specifika platser speciellt 
anpassade för lek, utan också integreras 
i redan befintliga strukturer. En mångfald 
av lekmiljöer ger utrymme för lek, social 
samvaro, kroppslig och mental utveckling 
samt inspiration på en och samma gång. 

Lekplatsen är den plats där barns anspråk 
på den fysiska miljön tydligast syns, 
och tillåts på samma premisser som de 
vuxnas användning och behov av platser. 
Lekplatsen är därför en viktig symbol för 
barnens rätt till staden, men utelek sker 
inte endast på lekplatser. Många platser 
i vår närmiljö uppmuntrar till lek utan 
att vara särskilt programmerade för det. 
En gräsplan med ett par fotbollsmål eller 
en snårig skogsdunge kan vara en precis 
lika bra lekmiljö som en traditionell 
lekplats. 

Miljöer där leken tillgodoses 
kännetecknas av en plats som inbjuder 
till lek - både social och enskild - oavsett 
om det är en lekplats med lekredskap, en 
parkyta eller ett naturområde. Lockelsen 
till lek kan finnas i en varierande 
rumslighet, spännande redskap eller en 
inbjudande vegetation. Multifunktion är 
ett nyckelord för smart markutnyttjande 
samt för att göra det möjligt att blanda 
människor och aktiviteter. 

LEKENS FORM

Alla typer av lek kan inte planeras eller 

hanteras i planer och program. Därför 
skiljer vi på lekplatser - som är en 
planerad och programmerad plats för 
lek - och frilek, som äger rum spontant 
och överallt.
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FRILEK LEKPLATS

Dunge

Äng

Strand

Bergs-
knalle

Kick-
plan

Natur-
område

Närlekplats
Lekplats på 
skolgård

Stadsdels-
lekplats

Tätorts-
lekplats

Ungdoms-
lekplats

Utflykts-
lekplats

Exempel på olika typer av lekplatsbegrepp och platser och i vår omgivning som lämpar sig för frilek, eller 
klassas som lekplatser.

13Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun



lekplatsen som social mötesplats. En 
lekplats ska naturligtvis vara säker 
och faror ska kunna förutses - utan att 
för den skull vara en helt riskfri miljö. 

PUNKTER, PLATSER OCH OMRÅDEN

För all typ av lek är det en vinst att anlägga 
lekplatser i närheten av naturytor och 
parkmark. När den redskapsbaserade 
lekplatsen även ger utrymme för 
frilek i natur och grönområden kan 
fler lekvärden erbjudas och förutsätt-
ningarna öka för olika typer av lek. 
Lekplatserna och dess utformning bör 
därför relatera till stadens grönstruktur. 
I Varbergs kommuns strategi för 
utemiljö - Simma, Lek och Svärma - 
beskrivs olika typer av offentliga platser 
och parkområden som punkter, platser 
och områden. Punkter beskrivs som 
små och rumsbildande allmänna ytor 
nära boendemiljön, exempelvis en 
dunge med fågelkvitter, syrenbersån 
eller den lilla ängen. Platser innehåller 
upplevelser och aktiviteter, såsom 
Pilhagen, Societetsparken eller Kärras 
södra strandbad. Områden är större än 
40 hektar och ger förutsättningar för 
naturupplevelser utan stadens buller. 
Genom att länka samman lekplatser 
och frilek med både punkter, platser 
och områden kan vi skapa en dynamisk, 
inspirerande och mångfunktionell 
grönstruktur som uppmuntrar till lek 
och rörelse i alla åldrar.

VILKA TYPER AV LEKPLATSER VILL VI HA?

Lekplatser bör finnas i olika former och 
på olika avstånd inom kommunen. I 

 Punkter

 Grönytor i tätort

 Platser

 Områden

Punkter, platser och områden beskrivs i Simma, 
Lek och Svärma - strategi för aktiviteter, upplevelser 
och biologisk mångfald i Varbergs kommuns 
utemiljö (2012).
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Varbergs kommun delar 
vi in lekplatserna i 5 olika 
kategorier, efter storlek, 
användningsområde 
samt anläggnings- och 
skötselansvar:

Närlekplats
De lekplatser som ligger allra närmast 
och ofta i direkt anslutning till bostaden 
kallas närlekplatser och tillhandahålls 
idag allt oftare på kvartersmark eller 
av samfälligheter. På kvartersmark 
ansvarar exploatör eller samfälligheter 
för lekplatser. I vissa områden ligger 
närlekplatserna väldigt tätt, medan 
andra områden har färre närlekplatser. 
Eftersom denna typ av lekplatser inte 
är kommunala, omfattas de inte av 
kommunala strategier och dokument.

Lekplatser på skolgårdar
Skolor och förskolor är ofta kommunala, 
men skolans område räknas inte som 
offentlig plats då verksamhet pågår. De 
lekplatser som finns på skolgårdar ingår 
inte i den kommunala leken, eftersom 
de tillhandahålls och sköts av skolorna 
själva och därför ofta är anpassade för 
skolans verksamhet.

Stadsdels-/tätortslekplats
I Varbergs kommun vill vi att den 
kommunala leken huvudsakligen ska 
byggas upp genom stadsdels- och 
tätortslekplatser. Stadsdelslekplatserna 
går att finna i Varbergs tätort och 
tätortslekplatserna ska tillhandahållas 
i alla andra tätorter med mer än 250 
invånare. Det är viktigt att denna typ av 
lekplatser tillhandahålls av kommunen 

för att kunna garantera 
en jämn fördelning 
av och tillgång till 
allmänna lekmiljöer 
för alla invånare i 
kommunens tätorter. 
Stadsdels- och tätorts-
lekplatserna behöver 
inte finnas i direkt 
anslutning till bost-
aden, men ändå på ett rimligt avstånd 
från den för att kunna fungera som 
vardagslek. I Varbergs kommun ska 
alla invånare i tätorter med fler än 250 
invånare kunna nå en stadsdels- eller 
tätortslekplats inom 10-15 minuters 
promenad utan större barriärer.

Stadsdels- och tätortslekplatserna 
relaterar till det vi kallar platser i 
grönstrukturen, där upplevelser och 
aktiviteter ligger i fokus. Stadsdels- 
och tätortslekplatserna ska vara 
lekplatser anpassade för ett större 
upptagningsområde och innehålla 
många olika lekvärden,  som bidrar till 
att besökaren ska kunna förvänta sig en 
viss kvalitet och funktioner av stadsdels- 
och tätortslekplatsen på förhand.
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Ungdomslekplats
Barn och ungdomar har inte samma 
behov av lek, vilket också ställer olika 
krav på deras respektive lekmiljöer.  
Barn i åldern 0-12 år har en mindre 
aktionsradie än ungdomar, och är 
därför mer beroende av att lekmiljöer är 
tillgängliga inom ett visst avstånd. Barn 
uppskattar också mer allsidiga lekplatser 
med olika funktioner och karaktärer, 
medan ungdomar ofta är intresserade 
av specifika aktiviteter. Att utveckla 
särskilda platser utöver stadsdels- och 
tätortslekplatserna avsedda särskilt 
för ungdomar är en viktig del i det 
kommunala uppdraget att uppmuntra 
till rörelse och lek. Man bör dock sträva 
efter att skapa förutsättningar för att 
barn och ungdomar leker tillsammans, 
på alla typer av lekplatser.

Utflyktslekplats
Utflyktslekplatserna benämner vi ett 
färre antal självständiga och mycket 
karakteristiska lekplatser uppbyggda 
efter ett särskilt tema, som inte är 
beroende av avstånd utan har en stor 
upptagningsförmåga för både nära och 
långväga besökare. Utflyktslekplatserna 
bör anläggas i anslutning till platser 
eller områden i kommunen som redan 
idag är populära besöksmål, och rikta 
sig till både boende i kommunen och 
turister mer långväga ifrån. Syftet med 
utflyktslekplatserna är att erbjuda en 
spännande lekmiljö som skiljer sig från 
vardagsleken, och som samtidigt hjälper 
till att sätta Varberg på kartan som en 
inspirerande plats för lek. 

Lekplatser 
skolgårdar

Stadsdels-/
tätortslekplatser

Närlekplatser

Ungdoms-
lekplatser

Utflykts-
lekplatser

Lekplatser som hanteras på kvartersmark, av 
samfällighet eller på annat sätt inte omfattas av 
den kommunala leken.

Kommunala lekplatser, varav stadsdels- och 
tätorts-lekplatserna utgör den största delen.
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1.

2. 3.

1. Vattenlek är ett roligt sätt att öka både lekvärden 
och funktioner på en plats. 

2. Vissa platser kan också tjäna som experimentlek 
och temporära installationer. Här tillfälliga 
skatemöbler under Varberg Kultur Dag och Natt 
hösten 2012.

3. Getakärrs lekplats vid Polishuset i Varberg kan 
med sin variation av lekmöjligheter idag sägas 
fungera som stadsdelslekplats.

RISK OCH SÄKERHET

Det är skillnad på risk och fara. Barn 
söker spänning och stimulans och 
måste få testa sina gränser genom 
leken. Både den kroppsliga och mentala 
utvecklingen hos barn kräver utrymme 
för utmaningar. Vissa riskmoment kan 
därför vara bra och utvecklande då 
barnet upplever att de utvecklas i sin lek 
och sin användning av lekredskap och 
platser. På en lekplats ska man kunna 
förutse riskerna, men en lekmiljö kan 
aldrig vara helt riskfri. Eventuella faror 
ska dock åtgärdas direkt, och för att 

förebygga olyckor ska alla lekplatser 
ha ett fullgott löpande underhåll samt 
säkerhetsbesiktigas för att uppfylla 
Europastandarden EN 1176/1172. 

När nya lekplatser anläggs ska dessa 
utformas med hänsyn till platsen och 
dess närmiljö. Varje lekplats bedöms 
utifrån sina egna förutsättningar om det 
finns behov av exempelvis staket eller 
andra särskilda säkerhetsanordningar. 
I möjligaste mån ska dock lekplatser 
lokaliseras på sådan plats att detta 
inte är nödvändigt för den upplevda 
säkerheten.
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Lekplats och park i ett. Carlsberg-området i Köpenhamn.
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LEKPLATSER I VARBERGS KOMMUN SKA...

LEKPLATSER I VARBERGS KOMMUN SKA...

Riktlinjerna avser kriterier för vad som kan 
förväntas av kommunala lekmiljöer i Varbergs 
kommun. Riktlinjerna omfattar alla kommunala 
lekplatser sammantaget, varav stadsdels- och 

tätortslekplatserna är i majoritet. Tillsammans 
skapar de en kommunal lekplatsstruktur som 
samtidigt är varierad, unik och håller en hög 
kvalitet.

VARA MÖTESPLATSER

NÅS INOM 10 MINUTERS PROMENAD

VARFÖR? Det är viktigt att det i samhället 
skapas bra platser för människor att mötas 
på. Lekplatsen bör därför inte endast 
vara en plats för barns lek, utan också 
fungera som en generationsöverskridande 
mötesplats	för	barn,	ungdomar	och	vuxna.	
Genom att betrakta lekplatsen som en del 
av en större stadsdels- eller tätortspark får 
den en viktig social funktion i samhället 
genom att uppmuntra både till möten och 
rörelse.

VARFÖR? Hur nära en miljö upplevs vara 
är avgörande för hur den används. För 
att en lekmiljö ska kännas tillgänglig och 
därmed kunna utnyttjas för vardagligt bruk, 
bör avståndet till lekplatsen vara anpassat 
till ett barns gångtakt och aktionsradie, 
som beror på barnets ålder och utveckling. 
Lekplatsen måste kunna nås till fots, där 
promenaden är fri från barriärer såsom 
hårt	trafikerade	vägar	och	järnvägar,	samt	
känns trygg. 

HUR? Kreativa och spännande miljöer 
tilltalar många åldrar, och miljöer med 
god planering och formgivning signalerar 
att platsen är betydelsefull. Att erbjuda 
tillräckligt med sittplatser och satsa på 
upplevelser för olika åldrar är viktigt för att 
lyckas skapa en generationsöverskridande 
mötesplats.	 	 Äldre	 barn	 och	 vuxna	 kan	
exempelvis	 ha	 stor	 behållning	 av	 ytor	 för	
spontanidrott, tillgång till utegym eller en 
plats för att umgås och äta på, medan barn 
är mer intresserade av olika lekmöjligheter 
och spännande vegetation.

HUR? I varje tätort i Varbergs kommun ska 
man kunna nå en kommunal lekplats inom 
10-15 minuters promenad från bostaden, 
fri från barriärer. Med ett barns gångtakt 
på 3 km/h innebär detta ett avstånd på 
750 meter.
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LEKPLATSER I VARBERGS KOMMUN SKA...

VARFÖR?  En god lekmiljö bör  innehålla 
så kallade lekvärden, vilket beskriver 
lekplatsens förmåga att utmana alla 
sinnen i leken. Lekvärden innefattar också 
möjligheten	 att	 utöva	 flera	 olika	 sorters	
lek såsom motorik- och rörelselekar eller 
fantasilek där barnet genom sin fantasi 
förvandlar	tid,	rum,	plats	och	objekt.	Ju	fler	
lekvärden	en	lekplats	uppfyller,	desto	fler	
besökare kan uppleva den positivt, trots 
olika förutsättningar och begränsningar. 

VARFÖR? Lekmiljöer ska tillgodose allas 
behov och det gynnar alla barn att kunna 
leka tillsammans. På lekplatsen ska alla 
ha möjlighet att delta i leken, och därför 
måste den anpassas för människor med 
olika förutsättningar till rörelse, syn och 
hörsel. 

HUR? Lekmiljöerna ska göras tillgängliga 
enligt Boverkets föreskrifter för enkelt 
avhjälpta hinder (BFS 2011:13 HIN-2). 

INNEHÅLLA MÅNGA OLIKA LEKVÄRDEN

VARA TILLGÄNGLIGA

HUR? För att skapa bra lekvärden bör 
lekplatsmiljön utformas så att besökaren 
kan uppleva olika typer av rumslighet, med 
en blandning av öppna och slutna ytor, 
varierande vegetation och lekutrustning 
som möjliggör olika typer av lek. En 
utformning	som	tillåter	en	flexibilitet	och	att	
aktiviteter kan utföras under olika tider på 
året ökar också lekvärdet. Både redskap 
med fasta och förutbestämda funktioner 
samt löst och påverkbart material såsom 
sand,	gräs,	 löv	och	bär	bör	finnas	 för	att	
skapa så många lekvärden som möjligt.

Denna	 föreslår	 exempelvis	 användning	
av markmaterial som gör det möjligt för 
rullstolar och rullatorer att ta sig fram, samt 
redskap som kan användas både av dem 
med eller utan nedsatt rörelseförmåga. 

En lekplats behöver inte upplevas likadant 
av alla, men genom att erbjuda många 
olika lekvärden ökar förutsättningarna för 
alla att delta på sina egna villkor.
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VARFÖR? Forskning visar att lek som 
sker utanför lekplatsen i naturmiljö 
tenderar att vara mindre genusbunden än 
leken på lekplatsen. Genom att integrera 
lekplatserna i den grönblå strukturen kan 
leken	expandera	och	tjäna	fler	funktioner.	
När olika typer av platser länkas samman 
skapas en varierad rumslighet med 
möjlighet för både social samvaro och 
enskild lek, som också uppmuntrar till 
rekreativ rörelse. 

HUR? Vegetation är en oersättlig 
beståndsdel i en bra lekmiljö som både 
gynnar och förstärker leken. Möjligheten 
att skapa sina egna platser ökar när 

VARA EN LÄNK MELLAN GAMMALT OCH NYTT

INTEGRERAS I DEN GRÖNBLÅ STRUKTUREN

VARFÖR? Lekplatsens placering är 
viktig för att kunna fungera som en länk 
mellan olika områden och människor. Då 
orienterbarheten är hög och det händer 
saker längs vägen uppmuntrar man också 
transporter till fots som alternativ till andra 
färdmedel. Att integrera platser med 
varandra bidrar till att göra hela staden 
tillgänglig och trivsam att röra sig genom.

HUR? Lekplatsen bör anläggas på en 
central och strategisk plats med goda 
kommunikationer, så att många olika 
målgrupper kan utnyttja den. När staden 
växer	 är	 är	 det	 positivt	 om	 lekplatserna	
verkar integrerande och placeras i 
gränslandet mellan gammal och ny 
bebyggelse, för att stärka kopplingen 
mellan dem och skapa mötesplatser för 
både det gamla och det nybyggda området.

miljön är påverkbar, och ett pedagogiskt 
moment tillkommer genom direkt kontakt 
med	 naturen	 och	 årstidsväxlingarna.	 En	
varierad	växtlighet	kan	också	tillföra	leken			
ätbara frukter och bär, blomsterprakt, 
kottar och löv att samla på, eller erbjuda 
klätteräventyr och ge näring åt fantasin. 
Precis som grönområden och parker 
ska lekmiljön ha kvaliteter året runt, och 
vinterlek	 med	 tillgång	 till	 exempelvis	
pulkabackar bör tas med i utformningen 
av lekplatsen. Att erbjuda platser med 
sol, skugga och i vissa fall regnskydd 
ökar användandet även under höst- och 
vinterhalvåret.
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VARFÖR? För att våra lekmiljöer ska vara 
intressanta och inspirerande året runt och 
i	framiden	bör	en	viss	flexibilitet	finnas	med	
i det löpande underhållet. Både platsens 
egna förutsättningar och dess besökare 
ändras över tid, vilket också ställer krav på 
att lekmiljöerna kan förändras efter behov. 

HUR? Upplevelsen kan ändras genom 
att underhållet av vegetation tar ett nytt 
grepp, att vissa lekfunktioner tas bort eller 
förändras över tid för att lämna utrymme 

VARA FLEXIBLA

VARA UNIKA
VARFÖR? Genom att skapa unika 
lekmiljöer med olika upplevelser gör man 
inte bara lekplatsen mer spännande och 
attraktiv, utan skapar också en identitet 
till närområdet. En struktur av varierade 
lekplatser uppmuntrar också till en större  
rörelse i staden och kommunen, vilket är 
positivt både för den enskilde invånare och 
för kommunens utveckling som helhet.

HUR? Vid utformning av lekplatser 
ska	 platsens	 specifika	 egenskaper	 och	

karaktär tas tillvara för att skapa en 
unik och varierad lekmiljö. Den lokala 
identiteten på platsen bör i den mån det 
går förstärkas. Lekutrustningen bör ses 
som en del i en lekmiljö, som fyller en 
funktion men också fungerar som entré till 
mer fri lek. Användning av konst bör också 
uppmuntras	på	 lekplatsen.	Platsspecifika	
konstverk	 och	 skulpturer	 kan	 exempelvis	
kombineras med lekfunktioner för att 
skapa unika lekplatser och attrahera en 
bredare målgrupp. 

för något nytt. Temporära lösningar och 
strukturer ger utrymme för att prova på 
nya saker och undersöka intresset för 
dessa hos allmänheten. Säsongsbetonade 
aktiviteter kan främjas genom att platsen 
erbjuder ytor som kan möbleras temporärt  
under sommarhalvåret eller enkelt 
förvandlas till skridskobana genom att 
spolas med vatten på vintern. Att förse 
platsen	 med	 växtmaterial	 som	 blommar,	
bär frukt och är föränderligt med årstiderna 
gör också platsen värdefull året runt.



TÄTORTSLEKPLATS / STADSDELSLEKPLATS

Gunga med en
ny kompis

Våga klättra högre
än igår!

Våga klättra högre
än igår!

Ska kunna nås inom en promenad på 
10-15 minuter från bostaden

Ska fungera som mötesplats och 
lekplats i ett och inbjuda både barn, 
ungdomar,	vuxna	och	pensionärer	till	
vistelse

Bör anläggas i anslutning till 
naturmark, eller innehålla en öppen 
yta för fri rörelse och aktivitet

Ska erbjuda tillräckligt med utrymme 
för att flera olika aktiviteter ska 
kunna pågå på platsen samtidigt

Ska erbjuda minst 5 olika lekvärden 
för barn och ungdomar,	exempelvis,	
gunga, klättra, balansera osv.

Ska erbjuda minst 1 särskild 
sportaktivitet,	exempelvis	bollsport,	
boule, skateboard, cykling.

Ska erbjuda upplevelser och platser 
för vuxna,	exempelvis	boulebana,	plats	
för grillning, utegym.

Redskap som erbjuds ska i största 
mån vara multifunktionella och 
kunna	användas	för	flera	olika	saker	-	
exempelvis	både	klätterbar	konst	eller	
möbler

Ska innehålla en variation i 
markmaterial och växter 

Ska innehålla sittplatser i rimlig 
proportion till platsens storlek och 
upptagningsområde

Ska erbjuda tillgång till en upplyst yta 
med funktioner att användas även då 
det är mörkt

Ska ha en angöringsyta lämplig för 
platsens tillgänglighet och läge, 
innehållandes bil-/cykelparkering samt 
plats för barnvagnar och dylikt

Ska vara utrustad med 
informationstavla med nödvändig 
information om lekplatsen och dess 
sammanhang samt papperskorgar

Ska finnas med i övergripande 
informationsmaterial i digitalt och 
tryckt format

Njuta av en kaffe i solen

Lira basket med 
kompisarna

Skvallra med 
bästisen

KRITERIER FÖR...
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SKÖTSELRUTIN FÖR 
TÄTORTS-/STADSDELSLEKPLATSER

Hur stadsdels- och tätortslekplatserna 
sköts är en förutsättning för att de håller 
en hög kvalitet under lång tid framöver, 
samt lever upp till riktlinjer och kriterier. 
En skötselrutin som svarar mot dessa 
krav innehåller följande moment:

Besiktning
Besiktning av auktoriserad besiktnings-
man görs med 1,5 års mellanrum.

Funktionskontroll
Översyn och utbyte av trasig eller uttjänt 
lekutrustning görs med egen personal 
två gånger per år. Eventuella akuta fel, 
så kallade A-fel, repareras i samband 
med detta. Inom funktionskontrollen 
finns utrymme för att byta ut totalt två 
större lekutrustningar per år, fördelat på 
samtliga lekplatser.

Lekplatsöversyn
Innebär skötsel av fallskydd, plantering-
ar, ogräs och periodisk grönskötsel 
såsom exempelvis buskklippning. Detta 
görs med regelbundenhet och vid behov.

Belysning
Kriterierna fastställer att behov av 
en upplyst yta finns tillgänglig för att 
lekplatsen ska kunna användas även 
när det är mörkt. Driftrutinerna måste 
därmed innehålla kontroll och underhåll 
av belysningspunkter på lekplatsen.

Städning
Städning genomförs 30 minuter var-
annan vecka och inkluderar exempelvis 
tömning av papperskorgar, skräpplock 
och andra insatser som gör det trevligt 
att vistas på lekplatsen.
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Klätterlek för både vuxna och barn i bostadsområde utan för Amsterdam.
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Framtidens lek i Varbergs kommun består 
av en lekplatsstruktur som är uppbyggd 
av stadsdels- och tätortslekplatser, 
ungdomslekplatser, utflyktslekplatser 
samt ytor som uppmuntrar till frilek.  Jämfört 
med de lekplatser vi ser idag, kommer den 
nya lekplatsstrukturen i enlighet med våra 
riktlinjer att utformas för att lekplatserna 
ska innehålla fler lekvärden och sträva 
mot att vara spännande och unika platser 
som fungerar både för lek och som 
mötesplatser. 

Lekplatsriktlinjen är ett strategiskt 
dokument som definierar de riktlinjer 
som framtidens lekplatser i Varberg ska 
leva upp till. Riktlinjen åtföljs av kriterier 
och skötselrutiner för de respektive 
kategorierna. I detta dokument finns 
kriterier och skötselrutin för stadsdels- 
och tätortslekplatser, som utgör basen 

i den kommunala lekplatsstrukturen, 
beskrivna. Till dessa kopplas sedan en 
investeringsplan, där prioritetsordning 
och förnyelsetakt avgörs.

Kriterier, skötselrutiner och invester-
ingsplanering för ungdoms- och 
utflyktslekplatser ingår inte i detta 
dokument utan återstår att ta fram. 
Även frileken behöver fördjupade 
kriterier avseende innehåll samt rutiner 
för skötsel. Däremot består den fortsatta 
utvecklingen av platser för frilek i  första 
hand inte av investeringsplanering 
utan i en generell plan för hur ytornas 
skötsel kan anpassas och förändras med 
hjälp av skötselrutinerna, för på att ett 
bättre sätt uppmuntra och skapa bra 
förutsättningar för den spontana leken. 

LEKEN I PLANERINGSPROCESSEN

Enligt barnkonventionen ska varje barn 
ha rätt att uttrycka sin mening och höras 
i alla frågor som rör honom/henne. Det 
är en viktig demokratifråga att barn och 
ungdomar får vara med och utforma 
sin närmiljö. Genom att föra en dialog 
med de framtida användarna av en plats 
– barn, ungdomar och föräldrar - kan 
man komma åt önskade upplevelser och 
aktiviteter snarare än att fokusera på 
lekplatsutrustning. 

Att planerare med sin expertis 
samarbetar med de framtida användarna 
av platsen för att tillsammans komma 
fram till en bra utformning, är en mycket 
viktig del i processen att skapa en 
kvalitativ kommunal lekstruktur. Med 
utgångspunkt från riktlinjerna och den 

>
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>
>

>
>

LEKPLATS-
RIKTLINJE

INVESTERINGS-
PLANERING
Stadsdels- och
tätortslekplatser

Genomförande Genomförande Genomförande

INVESTERINGS- 
PLANERING
Ungdoms- och
utflyktslekplatser

SKÖTSELPLAN
Frilek
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RIKTLINJE

INVESTERINGS-
PLANERING

INVÅNARDIALOG

EV. ÖVERTAGANDE

GENOMFÖRANDE 
- UTVECKLA 1, 
  AVVECKLA 2

FÄRDIG LEKPLATS!

LÖPANDE UNDERHÅLL 
OCH UTVECKLING 
- gamla lekplatser efter 
gamla principer, nya 
lekplatser efter nya 
principer

bakgrund upplevelse karaktär utformning underhåll kommunikation process 
genomförande plan bakgrund upplevelse karaktär utformning underhåll 

kommunikation process genomförande plan bakgrund upplevelse karaktär utformning 
underhåll kommunikation 

       process genomförande plan bakgrund upplevelse karaktär utformning underhåll 

1
2

3



invånardialog som bör ske i samband 
med planering av varje ny lekmiljö, 
hoppas vi kunna skapa lekmiljöer av hög 
kvalitet och med fokus på de behov och 
önskemål som finns i dess närområde.  
Utöver den direkta vinsten att barn och 
vuxna får inspireras och tänka kreativt 
kring sin närmiljö kan engagemanget 
som skapas vid en dialog även leda till 
att skadegörelse minskas och känslan av 
ansvar och tillhörighet för platsen ökar. 

VAD HÄNDER MED DAGENS LEKPLATSER?

För att utveckla lekplatsstrukturen mot 
de kriterier som våra riktlinjer föreslår, 
kommer vissa av dagens uttjänta 
lekplatser att utvecklas medan andra 
avvecklas. De nya lekplatserna kommer 
att utvecklas på strategiska platser i 
kommunen under devisen att man 
inte ska ha längre än 10-15 minuters 
promenad till en kommunal lekplats.  

MÖJLIGHET TILL ÖVERTAGANDE

De av dagens kommunala närlekplatser 
som planeras avvecklas kommer i de 
fall intresse finns från föreningar eller 
organisationer att kunna övertas i 
befintligt skick från kommunen. Detta 
sker genom att ett skötselavtal upprättas 
för den övertagna lekplatsen, som 
reglerar ansvar, besiktning, skötsel och 
återställande.

Då avveckling av en lekplats sker är 
det viktigt att beakta hur platsen ska 
upplevas med sina nya funktioner. Om 
platsen omvandlas till friyta bör en plan 
för underhållet upprättas, där önskad 

karaktär, skötsel och tillvägagångssätt 
för att uppnå önskad karaktär kartläggs. 

TIDPLAN, PRIORITERING OCH PLACERING

Vilka stadsdels- och tätortslekplatser 
som utvecklas beslutas i investerings-
planeringen.

Vissa stadsdels- och tätortslekplatser 
utvecklas på samma läge som en 
befintlig lekplats finns på idag, medan 
det på andra ställen kan handla om 
att hitta helt nya lägen. Dock bestäms 
placeringen alltid utifrån följande tre 
riktlinjer: 

Lätt att nå för majoriteten av de 
boende (i nära anslutning till 
bostäder - max 750 meter)

Belägen i en trafiksäker miljö, där    
motortrafik är begränsad i så stor 
utsträckning som möjligt

Belägen i anslutning till ett eller 
flera större offentliga grönområden

Stadsdelslekplatser
Stadsdelslekplatser ska utvecklas på 
strategiska platser i jämn fördelning i 
Varbergs tätort. Stadsdelarna avgränsas 
genom de områden som går att röra 
sig inom utan att behöva passera 
större barriärer, såsom stora vägar 
eller järnvägar. Inom stadsdelen ska 
invånarna kunna nå sin stadsdelslekplats 
genom en promenad på 10-15 minuter. 
Stadsdelslekplatserna ska så långt det är 
möjligt placeras i anslutning till 
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större naturområden för att även öka 
möjligheterna till frilek.

Tätortslekplatser
Tätortslekplatser ska utvecklas i alla 
orter i Varbergs kommun som har 
mer än 250 invånare. Precis som med 
stadsdelslekplatserna ska invånarna i 
tätorten kunna nå sin tätortslekplats 
inom en promenad på 10-15 minuter. 
Placeringen av tätortslekplatsen ska ta 
hänsyn till större barriärer såsom vägar 
eller järnvägar, och kan bestämmas i 
samråd med tätortens invånare. I de 
fall som barriärer är oundvikliga för 
placeringen av tätortslekplatsen, ska 
möjligheter för att underlätta passage 
och rörelse förbi barriären diskuteras i 
samband med anläggningen. 

Avveckling av lekplatser
I så stor utsträckning som möjligt 
genomförs avveckling av uttjänta 
lekplatser i samband med att förnyelse 
av stadsdels-/tätortslekplats inom 
samma stadsdel eller tätort sker.

NÄR STADEN VÄXER

Varberg är en expansiv kommun 
och utbyggnader och förtätningar är 
planerade i flera delar av kommunen. 
Då en expansion sker, ska planeringen 
av stadsdels- och tätortslekplatser som 
täcker behovet av kommunala lekmiljöer 
för området tas med i beräkningarna. 

RÖRELSE TILL FOTS

En struktur av lekplatser som upplevs 
som unika och spännande platser, 
och dessutom ska kunna nås inom 
promenadavstånd, uppmuntrar rörelse 
till fots. Detta ställer krav på tillgången 
till säkra och trivsamma rörelsestråk 
som binder samman lekplatser, 
offentliga miljöer och rekreativa 
områden med staden. Stadsdels- och 
tätortslekplatserna ska kunna nås 
från bostaden genom en trygg och 
säker promenad, utan att behöva 
passera större barriärer. Lekplatsernas 
strategiska lägen ställer även krav på 
att omgivningen är sammanhängande 
och lätt går att röra sig genom. Arbetet 
med att skapa sammanhängande 
grönstråk och vägar för fotgängare är 
därför ett viktigt parallellt projekt till 
lekplatsutvecklingen.

RÖRELSESTRÅK
- hur hänger 
staden samman, 
och hur underlättar 
vi rörelse till fots?

GRÖNSTRUKTUR
- utveckling av 
punkter, platser 
och områden

INFORMATION
- vilken slags 
information 
kan synliggöra 
lekplatserna som 
viktiga platser?

TOALETTPLAN
- vart finns våra 
offentliga toaletter 
och är spridningen 
tillräcklig?

Parallella uppdrag som relaterar till Lekplatsriktlinjen:
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En ökad användning av lekplatserna ger 
också ett större slitage. Arbetstiden för 
funktionskontrollerna bedöms därför 
öka på lekplatserna, och ett arbetslag på 
3 personer kommer uppskattningsvis 
behöva spendera två dagar om året med 
funktionskontroll istället för en dag, 
vilket dubblerar kostnaden. Med större 
platser och ökad användning ökar också 
kostnaderna för lekplatsöversynen.

Dock är dagens situation för ett stort 
antal  lekplatser att de har mycket lite 
utrustning och är så slitna att underhåll 
inte bedöms meningsfullt. Detta innebär 
att driftsumman för varje lekplats i 
verkligheten är något högre än vad 
utslagsberäkningarna anger.

FÖRÄNDRINGAR I DRIFT I JÄMFÖRELSE 
MED IDAG 

Dagens driftrutin innehåller momenten 
besiktning, funktionskontroll samt 
lekplatsöversyn, vilket fungerar bra i 
stort. I funktionskontrollen finns idag 
inte utrymme för att byta ut större 
lekutrustningar som går sönder, vilket 
händer ett par gånger per år. I framtiden 
bör därför utbyte av ett par större 
lekutrustningar tas med i den totala 
summan för funktionskontrollen, vilket 
rimligen beräknas till 5000 kr per år och 
lekplats.

För de nya stadsdels-/tätortslekplatserna 
föreslås även delvis belysning, vilket 
inte finns på lekplatserna idag. Detta 
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ger uppskattningsvis en tillkommande 
kostnad om ca 2000 kr per år och 

lekplats.
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BESIKTNING
Större ytor ger högre kostnad. 

Kostnad: 1000 kr/lekplats

FUNKTIONSKONTROLL
Större	ytor,	fler	redskap	och	konstruktioner	
att se över ger högre kostnad. Även ett 
större utrymme för utbyte av lekutrustning.

Kostnad: 15 000 kr/lekplats

LEKPLATSÖVERSYN
Större ytor, mer planteringar etc. ger högre 
kostnad.

Kostnad: 16 000 kr/lekplats

BELYSNING
Erbjuda upplyst del med funktioner för 
användning då det är mörkt.

Kostnad: 2000 kr/lekplats

STÄDNING
30 minuter varannan vecka.
Kostnad: 4000 kr/lekplats

TOTAL ÅRSKOSTNAD FÖR DRIFT: 
38 000 kr per lekplats

BESIKTNING
Besiktning av auktoriserad besiktnings-
man. Görs med 1,5 års mellanrum. 

Kostnad: 800 kr/lekplats

FUNKTIONSKONTROLL
Översyn görs med egen personal 2 gånger 
per år. Viss utrustning byts och eventuella 
akuta fel repareras i samband med detta. 

Kostnad: 6200 kr/lekplats

LEKPLATSÖVERSYN
Innebär skötsel av fallskydd, planteringar, 
ogräs och periodisk grönskötsel som 
exempelvis	buskklippning.	
Kostnad: 10 000 kr/lekplats

TOTAL ÅRSKOSTNAD:  
17 000 kr per lekplats

FÖRÄNDRINGAR I DRIFT I JÄMFÖRELSE MED IDAG:

Dagens rutin:             Önskad rutin:



AVVECKLING

Att avveckla uttjänta lekplatser och ge 
ytan en ny funktion eller återställa den 
i omgivningen på ett bra sätt har också 
sina omkostnader, vilka beräknas till 
cirka 50 000 kr per lekplats. Då en 
stadsdels-/tätortslekplats utvecklas på 
samma plats som en befintlig lekplats går 
kostnaden för avveckling av den gamla 
lekplatsen in i investeringsbudgeten för 
den nya lekplatsen.

SUCCESSIV UTVECKLING

Målet med förslaget är en successiv 
utveckling av nya stadsdels- och 
tätortslekplatser. Under denna tid 
kommer både utveckling och avveckling 
att ske samtidigt, och både gamla och 
nya lekplatser kommer under en tid att 
finnas sida vid sida. Den kostnad per år 
som förslaget avsätter för drift från och 
med 2014 räknas dock täcka drift för 
både nya och gamla lekplatser under 
utvecklingstiden. Gamla lekplatser 
kommer att driftas enligt de gamla 
principerna medan våra nya lekplatser 
kommer att driftas enligt de nya. 
Anledningen till detta är att de gamla 
lekplatserna kommer förhållandevis att 
vara både mindre till ytan och mindre 
skötselkrävande, vilket gör de billigare i 
drift. Då vår nya lekplatspark successivt 
byggs upp försvinner fler och fler av 
de mindre och gamla lekplatserna och 
ersätts istället med färre, men större 
lekplatser av hög kvalitet, som kräver 
mer omfattande driftrutiner enligt 
föregående uppskattning.
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ALLA TAR ANSVAR! 

Genom en bra kommunikation 
mellan användare, planerare och 
skötselansvariga kan vi tillsammans se 
till att våra lekmiljöer håller hög kvalitet 
och lever upp till sina förväntningar.
Trots regelbundna besiktningar och 
funktionskontroller är det oftast 
användarna som upptäcker fel och faror, 
eftersom de vistas i miljön dagligen. 
För att underlätta för allmänheten 
att anmäla fel på våra lekplatser 
ska varje lekplats utrustas med en 
informationstavla innehållandes ett 
direktnummer och e-mailadress till 
skötselansvariga. Utöver felanmälan 
bör tavlan även innehålla information 
om vart närliggande lekplatser samt 
offentliga toaletter är placerade.

INFORMATION

I samband med att lekplatsstrukturen 
rustas upp och utvecklas, ska 
också lättillgänglig information om 
kommunens lekplatser göras tillgänglig  i 
digitalt format på kommunens hemsida, 
samt finnas i tryckt format att tillgå på 
exempelvis kommunhuset, turistbyrån 
och biblioteket. Informationen bör in-
begripa kartmaterial till vart lekplatserna 
går att finna, samt övergripande 
kollektiva transportmöjligheter för att 
nå dem.



”Man slutar inte leka för 
att man blir äldre, man blir 
äldre för att man slutar 
leka”
          Kinesiskt ordspråk
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