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FÖRORD
Det strategiska arbetet med Falu kommuns lekplatser är uppdelat i två delar: 

Del 1: Lekplatsstrategi för Falu kommun (denna rapport)

Del 2: Handlingsplan för lekplatser i Falu kommun

I gällande lekplatsstrategi från 2014 redovisas strategiska planer för lekplatserna inom Falu 
tätort, förvaltade av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna revidering från 2018 
utgör en bearbetning och vidareutveckling av den strategi som beslutades i dåvarande Trafik- 
och fritidsnämnden 2014. Strategin är bearbetad med ytterligare analyser samt kompletterad 
med lekplatser i Falu kommuns kransorter, information om skolgårdar och det kommunala 
bostadsbolagets lekplatser. Detta dokument fokuserar på anlagda lekplatser med lekutrustning. 
Utöver anlagda lekplatser finns även andra värdefulla lekmiljöer såsom skogar, bollplaner och 
pulkabackar. Dessa miljöer behandlas endast ytligt i denna strategi. Strategin är giltig fram till 
år 2025 och därefter ska dokumentet revideras. 

En handlingsplan med åtgärdskartor och motivering för kommunens lekplatser är framtagen 
och ligger i ett separat dokument; Handlingsplan för lekplatser i Falu kommun. Denna handlings-
plan kommer att revideras succesivt när nya behov och prioriteringar uppkommer.

Lekplatsstrategin för Falu kommun är uppdelad i fyra olika delar: 

•	 Bakgrund

•	 Syfte och mål 

•	 Utredningar och analyser

•	 Lekplatsstrategi 2018 

Bakgrunden beskriver nuläget för Falu kommuns lekplatser, behovet av en reviderad strategi, 
lokala mål samt nationella regelverk. 

Syfte och mål beskriver målsättningen med denna rapport.

Utredningar och analyser redovisar de utredningar som har utförts för att analysera dagens situ-
ation, lekplatsutbud och framtida behov. 

Lekplatsstrategi 2018 redovisar målsättningen för kommunens lekplatser, typer av lekplatser 
samt önskat innehåll i en god lekmiljö. 

Omslagsfoto: Lekplats Kåres väg, Krondiket
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SAMMANFATTNING
Falu kommuns strategiska arbete med lekplatser är uppdelat i två delar: 

Del 1: Lekplatsstrategi för Falu kommun (denna rapport)

Del 2: Handlingsplan för lekplatser i Falu kommun

Inom Falu kommun finns idag, 2018, drygt 70 stycken lekplatser som förvaltas av Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Flera av dessa är gamla, har slitna lekutrustningar och ett rela-
tivt enformigt utbud. Många är små och börjar bli uttjänta.

För att skapa en balans mellan tilldelade resurser och identifierat driftbehov, säkerställa intres-
santa och roliga lekplatser och jobba mot kvalitet framför kvantitet har kommunen tagit fram 
denna lekplatsstrategi.

Falu kommuns lekplatser är indelade i fyra olika kategorier beroende på deras storlek, fokus 
och innehåll. De olika kategorierna innefattar närlekplatser, områdeslekplatser, stadsdelslek-
platser och aktivitetsplatser. 

Fokuset i lekplatsstrategin sammanfattas i informationsrutan nedan. Utifrån denna strategi har 
en handlingsplan tagits fram; Handlingsplan för lekplatser i Falu kommun. Där föreslås åtgärder på 
lekplatserna för de kommande åren.

Falu kommuns lekplatsstrategi:

Färre antal lekplatser men med högre lekvärde 
och innehåll

Prioritering av områdeslekplatser och stads-
delslekplatser

Omfördelning av lekplatsutbudet med hänsyn 
till behov, geografisk plats och lekplatsutbudet 
på skolgårdar och bostadsgårdar

Prioritering av lekplatser i socioekonomiskt 
svaga områden som har ett stort barnantal men 
saknar tillgång till lekmöjligheter på skolgår-
dar, Kopparstadens lekplatser eller via kommu-
nala lekplatser

Tillgänglighet och inkludering på lekplatser

Tillgång till lekplatser i kransorter med en 
barnpopulation (0 – 12 år) över 100 stycken 
barn

Intressanta och roliga platser för lek, fysisk 
aktivitet och sociala möten

Naturkvaliteter och närhet till naturområden

Lekplatser för flera åldrar 

Successiv upprustning och utveckling

Säkra men stimulerande miljöer 

Nedläggning med eftertanke

Läsanvisning:

I dokumentet finns informationsrutor med korta sammanfattningar av vissa kapitel. Några rutor 
innehåller listor med plus- och minustecken. Dessa tecken representerar positiva och negativa analys-
resultat.

Denna strategi fokuserar på anlagda lekplatser med lekutrustning. Utöver dessa miljöer finns andra 
värdefulla lekmiljöer såsom skogar, bollplaner och pulkabackar.
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BAKGRUND

Falu kommuns lekplatser
Inom Falu kommun finns idag drygt 70 
stycken lekplatser som förvaltas av Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Antalet är 
relativt stort i relation till kommunens stor-
lek. Flera av lekplatserna är gamla, har slitna 
lekutrustningar och ett relativt enformigt ut-
bud. Många lekplatser är små och flera börjar 
bli omoderna och uttjänta. Med förvaltning-
ens nuvarande driftbudget finns ekonomiska 
medel till större renoveringar av en till två 
stycken lekplatser per år vilket innebär att 
lekplatserna kan rustas ungefär vart 40 år. 
Bedömd teknisk livslängd på en lekplats kan 
dock antas vara ungefär 20 år. 

Förutom de lekplatser som förvaltas av 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
finns ytterligare offentliga lekplatser inom 
kommunen där allmänheten är välkomna. De 
offentliga förvaltarna i kommunen omfattar 
bland annat: 

•	 Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. Drygt 70 stycken lekplatser.

•	 Serviceförvaltningen. Ca 70 stycken 
lekplatser på skolgårdar och förskole-
gårdar.

•	 Kopparstaden, kommunens bostads-
bolag. Ca 100 stycken lekplatser.

•	 Lugnet i Falun AB, LUFAB. 1 stycken 
lekplats på Lugnet.

Utöver de allmänna lekplatserna finns även 
lekplatser på privata bostadsgårdar samt egna 
initiativ från bland annat sockenföreningar 
och byföreningar.

En viktig lekmiljö utöver anlagda lekplatser 
med lekutrustning är grönområden som 
naturligt erbjuder områden för fysisk rörel-
se och utveckling av finmotorik och grov-
motorik. Naturen tillgodoser även sinnliga 
upplevelser och material till fantasilekar och 
skapandelekar. Naturmiljöer finns det gott 
om inom Falu kommun, särskilt i kransorter-
na och i de yttre delarna av Falu tätort. 

Lekplatsstrategi från 2014
2014 tog Falu kommun fram en lekplatsstra-
tegi som beslutades i dåvarande Trafik- och 
Fritidsnämnden. Motivet var att många av 
kommunens lekplatser är i behov av upprust-
ning och förvaltningens resurser är begrän-
sade. I strategin konstaterades att kommunen 
har ett innehav av lekplatser som man på lång 
sikt inte kan garantera de säkerhetskrav som 
finns. 

I strategin beslutades att minska antalet 
lekplatser och istället öka kvaliteten på de 
lekplatser som återstod, ”Kvalitet framför 
kvantitet”. Nämnden beslutade att satsa på 
ett rikare innehåll och en större variation på 
ett färre antal lekplatser samt att anlägga nya 
lekplatser där behovet var stort. Samtidigt 
fastslogs att ett antal lekplatser skulle avveck-
las. I strategin klassades lekplatser in efter 
storlek och innehåll och en plan togs fram för 
utveckling och avveckling av lekplatser.   

Revideringar och avgränsning av 
strategin 2018
Sedan 2014 har ett upprustnings- och av-
vecklingsarbete pågått enligt den beslutade 
strategin. Några lekplatser har avvecklats 
och nya har tillkommit i samband med att 
Falun har byggts ut. Från dåvarande drygt 
80 stycken lekplatser ligger förvaltningens 
lekplatsinnehav idag på drygt 70 lekplatser. 
Utifrån kommunens ekonomiska resurser 
och den rådande kvalitet på lekplatserna finns 
ett fortsatt behov av att avveckla lekplatser. 
Samtidigt är efterfrågan på bättre och mer 
innehållsrika lekplatser stor bland faluborna. 
Mellan mars och oktober 2018 har cirka 90 
ärenden rörande önskemål om förbättrade 
lekplatser inkommit till förvaltningen. Under 
åren 2014 till 2018 har ett tiotal medborgar-
förslag kommit in rörande lekmiljöer.

Ett antal kompletteringsbehov i strategin från 
2014 har identifierats, bland annat att föra in 
lekplatserna i kransorterna i analysen. Dessa 
lekplatser har tidigare driftats av vägfören-
ingar men förvaltningen har nu tagit tillbaka 
driftansvaret för dessa. Kransorterna ingår 
i denna reviderade lekplatsstrategi, liksom 
information samt placering av Kopparstadens 
och de kommunala skolgårdarnas lekplatser. 
Dessa komplement skapar en mer omfattan-
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Denna reviderade lekplatsstrategi 
för 2018 omfattar information och 
analyser om:

Falu tätorts anlagda lekplatser

Kransorternas anlagda lekplatser

Lekplatstäthet 

Barndensitet

Det kommunala bostadsbolags lekplatser

Skolgårdars lekplatser

Socioekonomiskt svaga områden

Exploateringsområden

Miljö- och samhällsbyggnads-            
förvaltningens lekplatser 2018:

Drygt 70 stycken

Ca 40 % är  i behov av renovering. De är gamla, 
slitna och har ett begränsat utbud av utrust-
ning och lekmiljöer

Begränsade ekonomiska resurser för underhåll

Dagens driftmedel möjliggör större                          
rustningar av 1 - 2 lekplatser/år

Efterfrågan av bättre och mer intressanta lek-
platser  är stor bland Faluborna 

Utöver Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningens lekplatser finns allmänna lekplats- 
er på bland annat skolgårdar, kommunala 
bostadsgårdar och Lugnetområdet 

Foto: Lekplats Svavelstigen, Galgberget

de och komplett bild av lekplatsutbudet inom 
kommunen. Analyser som strategin är kom-
pletterad med innefattar utöver detta även 
lekplatstäthet, barndensitet, socioekonomiskt 
svaga områden och exploateringsområden. 
Tidigare har Falu kommun strävat efter att 
erbjuda lekplatser 300 meter från bostaden. 
För att anpassa strategin efter Falu kommuns 
befintliga anläggningar och behov har avstån-
det nu ökats till 300 - 500 meter, på platser 
där barnantalet är stort och där bebyggelse-
strukturen inte tillgodoser lekmöjligheter på 
den egna tomten eller på bostadsgårdar.  
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Nationella regelverk och säkerhet 
Det finns ett flertal nationella styrdokument 
som rör barn och ungas utemiljöer. Alla 
barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg 
och lämplig miljö enligt FN:s barnkonven-
tion som Sverige har anslutit sig till. Nedan 
presenteras nationella regelverk och ansvar-
sområden. Denna information går att läsa 
mer utförligt om på Boverkets hemsida under 
avsnittet Lekplatser.

Plan- och bygglagen PBL (2010:900):

I plan- och bygglagen anges krav på friytor 
för lek- och utevistelse samt krav på att lek-
platser och fasta anordningar ska underhållas 
så att risken för olycksfall begränsas. Här ang-
es även att allmänna platser ska utformas så 
att de är tillgängliga för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga, om så är 
möjligt med hänsyn till terrängen.

Produktsäkerhetslagen PSL (2004:451)

Varor som tillhandahålls av näringsidkare till 
konsumenter ska vara säkra. Lekredskap på 
lekplatser omfattas av kraven och kommunala 
förvaltningar betraktas som näringsidkare. 
Boverket informerar om att den lekplatsan-
svarige i princip ska följa gällande europas-
tandarder för lekredskap och stötdämpande 
underlag för att uppfylla kraven på säkerhet i 
PSL. 

Europastandarder för lekredskap och stöt-
dämpande underlag

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

Boverkets föreskrifter

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

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta 
hinder, (BFS 2013:9), innehåller krav på att 
förbättra tillgängligheten på befintliga platser, 
exempelvis lekplatser. 

Lokala mål och arbeten mot barn 
och unga i Falu kommun
Inom Falu kommun finns ett antal lokala mål 
och riktlinjer som rör barn och barns miljöer. 
Dessa presenteras nedan. 

Fördjupad översiktsplan Falu tätort och 
området runt Varpan

Den fördjupade översiktsplanen redovisar 
hur olika markområden och vattenområden 
bör användas på lång sikt. I denna plan har 
förslag till mål och strategier för Falu kom-
muns ekosystemtjänster tagits fram. Ekosys-
temtjänster innebär de nyttor vi människor 
får av ekosystemen, som finns i våra blå- och 
gröna strukturer. Tjänsterna kan vara direkta 
som till exempel mat, syre och vatten eller 
indirekta som välbefinnande av att vistas i 
gröna miljöer, vattenrening och luftrening. 
I planen fastställs att falubor ska ha tillgång 
till parker, natur- och rekreationsområden 
för olika typer av fysisk aktivitet, lek, sinnliga 
upplevelser och återhämtning. Riktvärden 
anger att stadsdelsparker med lekaktiviteter 
ska finnas max 800 meter från bostaden eller 
att de ska vara nåbar med kollektivtrafik. 
Målen för ekosystemtjänsterna visar vad 
kommunen vill uppnå för att bidra till ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart 
samhälle.

Folkhälsoprogrammet för Falu kommun

Falu kommun antog 2015 ”Folkhälsoprogram-
met 2020 – för en hållbar utveckling” som foku-
serar på de tre folkhälsomålen Delaktighet och 
inflytande, Barn och ungas uppväxtvillkor samt 
Hälsofrämjande livsmiljöer. Programmet inne-
fattar utveckling av kommunens offentliga 
miljöer för lek, fysisk aktivitet, idrott och 
kultur genom att eftersträva att utformning-
en mixas och anpassas för mänskliga möten 
mellan olika åldrar, kön och kulturer. Kom-
munen vill skapa trygga, säkra och stimule-
rande miljöer. Folkhälsoprogrammet arbetar 
även för att stärka samverkan kring utveck-
ling och förbättringar i våra bostadsområden 
och offentliga miljöer mellan Falu kommuns 
verksamheter, de kommunala bolagen och 
privata fastighetsägare.
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Spontanidrott

Utifrån Folkhälsoprogrammet har Kultur- 
och Fritidsförvaltningen under 2018 tagit 
fram en Lokal- och anläggningsplan för 
idrottsanläggningar. Kommunen arbetar med 
att uppmuntra till mer rörelseaktivitet hos 
faluborna och genom att prioritera möjlighe-
ter till vardagsmotion och spontanidrott kan 
detta uppnås.  

Riktlinjer för skolgårdar i Falu kommun

2016 tog Barn- och utbildningsförvaltningen 
i Falu kommun fram ett funktionsprogram 
med generella riktlinjer för Falu kommuns 
förskolegårdar och skolgårdar. Målet med 
programmet är att skolgårdarna ska ha trygga 
och stimulerande lärandemiljöer som ger 
möjlighet till varierande inlärningsmetoder, 
tillfredsställer alla sinnen och motoriska för-
utsättningar ur ett barns perspektiv. De fram-
tagna riktlinjerna består av tio områden som 
är särskilt viktiga att beakta vid utformning av 
en bra, fungerande förskola och ligger i linje 
med läroplaner och Boverkets Allmänna råd 
(BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse 
vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 
verksamhet.

Besiktning och tillsyn av lekplatser

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
utför tillsyn av lekplatser en gång per vecka 
under perioden 1 april – 31 oktober. Under 
övriga delen av året utförs tillsyn en gång per 
månad. På tillsynen ska lekplatserna ses över 
så att de är säkra och underhållna. En årlig 
besiktning av samtliga lekytor och utrust-
ningar utförs av en certifierad, oberoende 
lekplatsbesiktningsman. 

SYFTE OCH MÅL
Syfte och mål för denna lekplatsstrategi redo-
visas nedan i punktform.

•	 Inventera och analysera förvaltning-
ens samtliga lekplatser i Falu tätort 
samt i kransorterna

•	 Säkerställa intressanta och roliga plat-
ser för lek, fysisk aktivitet och sociala 
möten

•	 Erbjuda kvalitet framför kvantitet: 
mer innehållsrika men färre lekplatser

•	 Skapa en balans mellan tilldelade re-
surser och identifierat driftbehov

•	 Garantera säkerheten på kommunens 
lekplatser

•	 Omfördela lekplatsutbudet med hän-
syn till behov och geografisk plats. 
Satsa på lekplatser med stort upptag-
ningsområde och stor utvecklingspo-
tential

•	 Säkerställa tillgänglighet och trygghet 
till och på lekplatserna

•	 Bredda utbudet på lekplatserna så att 
de attraherar barn i flera åldrar

Foto: Lekplats Kåres väg, Krondiket.
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Utförda analyser baseras på:

•	 Lekplatsens storlek

•	 Lokalisering av lekplatsen

•	 Utformning och innehåll

•	 Förutsättningar för lek, rekreation 
och fysisk aktivitet

•	 Skick på lekplatsen, upprustningsbe-
hov

•	 Tillgänglighet och inkludering (mark-
material, lekutrustning, barriärer, tra-
fiksituation, belysning etc.)

•	 Naturmark, leksnår och ängsmark i 
anslutning till lekplatsen

•	 Samlingsplatser; sittmöjligheter, grill-
platser, papperskorgar

•	 Material för skapande lek

•	 Lek för flera åldrar

•	 Varierande terräng- och vegetations-
förhållanden

•	 Sol- och skuggförhållanden

•	 Säkerhet (olycksrisker etc.)

Utöver ovan redovisade analysfrågor sam-
manställs antalet barn intill respektive lekplats 
i Tabell 1. Tabellen visar antalet barn i åldrar-
na 0 – 12 år (2018 års statistik) som bor inom 
en radie av 300 meter och 500 meter från 
lekplatsen. 

Antalet barn som bor i närheten av en 
lekplats ger en hänvisning om betydelsen av 
lekplatsen och dess prioritering i lekplatsut-
vecklingen. Dock säger antalet barn inte hela 
sanningen om lekplatsens värde. En lekplats 
kan vara placerad i ett rekreationsområde 
med få närliggande bostäder men ha ett stort 
upptagningsområde och fungera som en 
utflyktslekplats. Antalet barn i ett bostadsom-
råde varierar även över tid och med genera-
tionsväxlingar. 

UTREDNINGAR OCH             
ANALYSER
I arbetet med lekplatsstrategin har ett antal 
utredningar och analyser utförts. Dessa inne-
fattar:

1. Dagsläge: Inventering och analys av 
lekplatserna som ansvaras av Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen 

2. Lekplatstäthet inom kommunen

3. Barndensitet inom kommun

4. Socioekonomiskt svaga områden 
2018

5. Exploateringsområden 

Utredningar redovisas i kommande text, ta-
beller och kartbilder. Kartanalyser av barnan-
tal är baserade på barn inom åldrarna 0 - 12 
år utifrån 2018 års statistik.

1. Dagsläge 2018: Inventering och 
analys av lekplatserna
Under 2018 har Miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningens samtliga drygt 70 lekplat-
ser inventerats och analyserats. Inventering-
arna visar att flera lekplatser är gamla och 
innehåller sliten eller omodern lekutrustning. 
Flera lekplatser har ett begränsat innehåll och 
utbud. 

Den analys som gjorts av respektive lekplats 
samt den årliga besiktningen av lekplatser 
skapar en del av beslutsunderlaget för kom-
mande åtgärder avseende vilka lekplatser som 
ska behållas, utvecklas eller avvecklas.

Analyserna som utförts baseras på Boverkets 
allmänna råd om friyta för lek och utevistelse 
vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknan-
de verksamhet (BFS 2015:1). Flera av dessa 
råd är applicerbara även på lekplatser. Utöver 
dessa råd är analysen kompletterad med ett 
antal punkter baserade på forskning kring 
goda miljöer för barn och lek. 
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2. Lekplatstäthet inom Falu            
kommun
Inom Falu kommun finns sammanlagt cirka 
240 stycken offentliga lekplatser förvaltade av 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Serviceförvaltningen (skolgårdar) och det 
kommunala bostadsbolaget Kopparstaden. 
Nedan redovisas en analys av lekplatsutbudet. 
På följande sidor redovisas placeringen av 
lekplatserna i kartform.

+	 Inom Falu tätort finns generellt gott 
om kommunala lekplatser. I flera bo-
stadsområden ligger lekplatserna tätt, 
många inom radien 300 meter från 
varandra.

+	 Kommunala lekplatser finns i 
kransorterna Sundborn, Svärdsjö, 
Danholn, Sågmyra, Grycksbo, Vika 
och Bjursås. I dessa orter bor fler än 
100 stycken barn mellan 0 – 12 år 
(2018 år statistik). 

-

-

-

-

Status 2018; Miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningens lekplatser:

Omkring 50 stycken lekplatser har tillgång 
till angränsande naturmarker att leka i

Omkring 30 stycken lekplatser innehåller 
gräsytor som möjliggör bollspel

Omkring 25 stycken lekplatser innehåller 
grusytor som möjliggör bollspel

Knappt 10 stycken lekplatser har                          
tillgängliga markmaterial (gummi eller 
konstgräs) vid vissa lekutrustningar

Drygt 30 stycken lekplatser är gamla, har ett 
begränsat utbud och innehåller sliten eller 
omodern lekutrustning

Ett tiotal lekplatser är i behov av upprustning 
inom de närmsta tre åren

Omkring 50 stycken lekplatser saknar                  
belysning

Två stycken lekplatser saknar bänkar och 
samlingsplatser

+

+

+

+

+	 Skolor och skolgårdar finns förutom 
i Falu tätort även i kransorterna En-
viken, Svärdsjö, Linghed, Toftbyn, 
Bengtsheden, Sundborn, Danholn, 
Sågmyra, Bjursås, Grycksbo, Aspebo-
da och Vika.

+	 Kopparstaden har ett stort utbud av 
lekplatser i Falu tätort. Kopparstaden 
har även lekplatser i kransorterna 
Svärdsjö, Sundborn, Bjursås och 
Grycksbo, med varierande storlek 
och innehåll. Inom Falu tätort är ut-
budet störst i Bojsenburg, Britsarvet, 
Herrhagen, Kvarnberget, Galgberget, 
Främby och Hosjö.

- Det finns fler än 100 stycken barn i 
åldrarna 0 – 12 år (2018 års statistik) 
i nio av kommunens kransorter. Av 
dessa saknar Enviken och Linghed 
kommunala lekplatser. I dessa två or-
ter finns dock skolgårdar med lekplat-
ser. I Enviken finns även en lekplats 
anlagd av Envikens intresseförening. 

- I byarna Övertänger, Vintjärn och 
Lumsheden saknas anlagda lekytor. 
Här bor endast mellan 5 – 50 stycken 
barn i åldrarna 0 – 12 år (2018 års 
statistik) vilket innebär att underlag 
för kommunala lekplatser saknas en-
ligt Falu kommuns strategi. För antal 
barn, se Tabell 2.

Lekplatstäthet inom Falu kommun 
2018: 

Inom Falu tätort finns gott om lekplatser

Kommunala lekplatser finns i krans-                   
orterna Sundborn, Svärdsjö, Danholn, 
Bjursås, Sågmyra, Grycksbo och Vika

Kopparstaden har ett stort utbud av lek-         
platser i Falu tätort samt i kransorterna 
Svärdsjö, Sundborn, Bjursås och Grycksbo

Kransorterna Enviken, Linghed, Aspeboda, 
Toftbyn och Bengtsheden saknar kommunala 
lekplatser förvaltade av Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen

+

+

-

+
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Lekplats- 
ens ID

Namn på lekplats Antal barn 
0 - 12 år inom 
radie 300 m 

(2018) 

Antal barn 
0 - 12 år inom 
radie 500 m 

(2018)

101 Hästtorgsparken, Elsborg 133 305
102 Kvarnparken, Falu centrum 186 293
103 Nybroparken, Falu centrum 62 170
104 Norra Station, Falu centrum 147 355
105 Utegym, Kålgården 60 165
106 Utegym, Kopparvallen 18 230
107 Geislerska parken, Falu cen-

trum
40

193
108 Skateparken, Falu centrum 71 175
201 Prästkragevägen, Stennäset 36 96
202 Lustigknoppsvägen, Lustig-

knopp
118

340
204 Tunnlandsvägen, Varggården 79 223
206 Råvägen, Varggården 25 86
207 Ringvägen, Stenslund 38 118
208 Ekpersvägen, Stenslund 54 86
209 Kålgården 27 159
210 Slättaskogen 77 107
211 Hagaparken, Britsarvet 128 400
212 Linnévägen, Lustigknopp 144 332
213 Kårarvsvägen, Håbergs Hage 36 46
215 Gamla Berget 49 107
216 Sågmyra lekplats 26 53
217 Mäldvägen, Grycksbo 47 93
218 Skogsbyvägen, Grycksbo 35 71
219 Lissvägen, Stenslund 54 221
220 Svärdsjöskolan 55 89
221 Skvattramsvägen, Stennäset 46 108
226 Järlinden 76 98
228 Bergsätravvägen, Grycksbo 38 75
230 Herrhagsskogen 15 93
231 Nygårdsvägen, Bjursås 20 41
301 Humlevägen, Hälsinggården 54 159
302 Pilbo 23 47
303 Backberget, Hosjö 61 169
304 Hosjöstrandvägen 87 188
305 Risövägen, Källviken 45 103
306 Sockenvägen, Haraldsbo 72 124
310 Kantarellen, Korsnäs 34 111
312 Humlebacken, Hälsingberg 31 118

313 Carlborgssons väg, Danholn 23 38
314 Spadarvsvägen, Sundborn 29 54
315 Blomstervägen, Sundborn 23 80
316 Sandsberg, Sundborn 38 70
317 Karlslund 10 17
318 Kapellvägen, Hosjö 27 81
319 Hosjö Backe, Hosjö 78 192
320 Rickards plan, Hosjö 44 109
322 Typografvägen, Hälsingberg 89 191
323 Stilvägen, Hälsingberg 59 122
324 Skrivarevägen, Hälsingberg 27 60
325 Bäckvägen, Haraldsbo 62 192
326 Bagarvägen, Övre Norslund 69 229
327 Malmstigen, Skutudden 18 33
329 Källtorpsvägen, Källtorp 51 150
330 Tvärvägen, Daglöstäkten 54 145
331 Daglösparken, Daglöstäkten 58 245
333 Kungsgårdsvägen, Övre 

Norslund
95

389
334 Slåtterstigen, Hälsinggården 57 144
335 Rombovägen, Vika 24 28
336 Kåres väg, Krondiket 41 63
337 Magistratvägen, Samuelsdal 33 78
338 Svavelstigen, Galgberget 198 371
339 Zinkstigen, Galgberget 131 297
340 Sandviksvägen, Skutudden 42 120
341 Erikslundsvägen, Kvarn-           

berget
65

200
342 Bakom Främby skola, Främby 14 41
344 Fagerövägen, Källviken 62 108
345 Guldstigen, Galgberget 121 307
346 Sara Lisas väg, Lilla Källviken 115 204
347 Moder Elisabeths väg, Lilla 

Källviken 63 162
406 Källvikens badplats 20 101
407 Roxnäs badplats 4 5
408 Höganäs badplats, Sågmyra 0 0
409 Tansen badplats, Grycksbo 0 6
410 Sågmyra badplats 0 3
411 Stångtjärns badplats 0 0

Lek-
platsens                 
ID

Namn på lekplats Antal barn 0 
- 12 år inom 
radie 300 m 
(2018)

Antal barn 0 
- 12 år inom 
radie 500 m 
(2018)

Tabell 1. Tabellen redovisar antalet barn 0 - 12 år inom en radie av 300 meter och 500 meter från respektive lekplats. Tabellen avser lekplatser 
förvaltade av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Varje lekplats är numrerade med ett lekplats ID utifrån vilken del av Falu kommun de är 
lokaliserade.
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Kransort Ungefärligt 
antal barn i 
närområdet

Kommunal 
lekplats

Kommunal 
skolgård

Koppar-    
stadens 

lekplatser

Övriga lekplatser och                          
aktivitetsytor

Övertänger 40

Vintjärn 10

Svartnäs 5 Ja, 1 st lekplats (Svartnäs intresse-              
förening)

Lumsheden 30

Enviken 160 Ja Ja, 1 st lekplats (Envikens intresse-            
förening)

Linghed 130 Ja

Svärdsjö 215 1 st Ja 2 st Ja, på skolgårdar (privat mark)

Toftbyn 80 Ja

Bengtsheden 70 Ja

Sundborn 160 3 st Ja 2 st Ja, 1 st hinderbana (Sundborns                
sockenråd)

Danholn 110 1 st Ja

Sågmyra 100 1 st Ja

Bjursås 280 1 st Ja 3 st Ja, 1 st utegym (Bjursås sockenråd)

Grycksbo 270 4 st Ja 1 st Ja, 1 st lekplats vid Nisserska parken 
(Grycksbo byaråd)

Aspeboda 30 Ja Ja, 1 st utegym (Aspeboda intresse-          
förening)

Vika 130 1 st Ja Ja, 1 st hinderbana (Vika intresse-             
förening)

Tabell 2: Antal barn och lekplatsutbud i Falu kommuns kransorter.
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LEKPLATSTÄTHET INOM FALU TÄTORT 
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LEKPLATSTÄTHET I KRANSORTERNA SÅGMYRA, BJURSÅS, DANHOLN, GRYCKSBO, 
ASPEBODA OCH VIKA
Kartorna redovisar kransorter med fler än 100 stycken barn i åldrarna 0 - 12 år 
(2018) samt orter med färre barn men där skolor och förskolor finns. 
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LEKPLATSTÄTHET I KRANSORTERNA ENVIKEN, SVÄRDSJÖ, SUNDBORN, 
BENGTSHEDEN, TOFTBYN OCH LINGHED 
Kartorna redovisar kransorter med fler än 100 stycken barn i åldrarna 0 - 12 år 
(2018) samt orter med färre barn men där skolor och förskolor finns. 
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3. Barndensitet
Inom Falu kommun bor det år 2018 cirka 
8900 barn mellan åldrarna 0 – 12 år. De flesta 
av dessa bor inom Falu tätort och en mindre 
andel bor i kransorterna. Vissa områden är 
mer barntäta än andra. De barntätaste om-
rådena ligger i områden med flerbostadshus 
inne i Falu tätort.

Ungefär 6250 barn mellan 0 – 12 år bor i 
Falu tätort och 300 stycken av dessa har läng-
re än 500 meter fågelvägen till närmsta kom-
munala lekplats, skolgård eller bostadsgård. I 
kransorterna bor cirka 2600 barn varav cirka 
1600 av dessa har längre än 500 meter till 
närmsta kommunala lekplats, skolgård eller 
bostadsgård. Hit räknas inte förskolegårdar. 

•	 Störst densitet barn finns i områdena 
Bojsenburg, Järnet, Nedre Norslund, 
Herrhagen och Galgberget. I Boj-
senburg, Herrhagen och Galgberget 
är lekplatsutbudet stort tack vare 
Kopparstadens och/eller Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens lek-
platser. I Järnet, Bojsenburg och Ne-
dre Norslund finns inga kommunala 
lekplatser men här har Kopparstaden 
lekplatser. 

•	 I kransorterna är densiteten barn låg 
och barnen bor utspridda i orterna.

Barndensitet inom Falu  kommun 
2018: 

Störst densitet barn finns i Falu tätort i om-
rådena Bojsenburg, Järnet, Nedre Norslund, 
Herrhagen och Galgberget 

I kransorterna är densiteten barn låg, här 
bor barnen utspridda på orterna 

+

+

Foto: Lekplats Bergsätravägen, Grycksbo



18

Få
 b

ar
n

Ba
rn

de
ns

ite
t 0

 - 
12

 å
r (

20
18

) M
ån

ga
 b

ar
n

BARNDENSITET INOM FALU TÄTORT

M
ilj

ö-
 o

ch
 sa

m
hä

lls
by

gg
na

ds
fö

rv
al

tn
in

ge
ns

 le
kp

la
ts

er
K

op
pa

rs
ta

de
ns

 le
kp

la
ts

er
Sk

ol
gå

rd
ar

 (e
j f

ör
sk

ol
eg

år
da

r)
Ö

vr
ig

a 
le

kp
la

ts
er

BO
JS

EN
BU

RG

N
ED

RE
   

   
   

   
   

 
NO

RS
LU

N
D

GA
LG

BE
RG

ET

JÄ
RN

ET

H
ER

RH
AG

EN



18 19

BARNDENSITET I KRANSORTERNA SÅGMYRA, BJURSÅS, DANHOLN,   
GRYCKSBO, ASPEBODA OCH VIKA

Kartorna redovisar kransorter med fler än 100 stycken barn i åldrarna 0 - 12 år 
(2018) samt orter med färre barn men där skolor och förskolor finns. 
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BARNDENSITET I KRANSORTERNA ENVIKEN, SVÄRDSJÖ, SUNDBORN,  
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Kartorna redovisar kransorter med fler än 100 stycken barn i åldrarna 0 - 12 år 
(2018) samt orter med färre barn men där skolor och förskolor finns. 
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4. Socioekonomiskt svaga             
områden 2018
Socioekonomiska klasser kan liknas vid 
samhällsklasser. Studier har visat att barn vars 
föräldrar är högutbildade idrottar och rör på 
sig mer än barn till föräldrar med lägre utbild-
ningsnivå (SOU 2017:47), och stillasittande 
har uppmärksammats som en stor hälsorisk. 
Studier har visat att grupper i socioekono-
miskt svaga områden har sämre hälsa än 
andra grupper och att de generellt engagerar 
sig mindre i föreningslivet (SOU 2017:47). 
Statens Offentliga utredningar påtalar att 
goda levnadsvanor främjas genom god till-
gänglighet till bland annat grönområden och 
trycker på vikten av goda utemiljöer för barn 
och unga. 

Falu kommun vill satsa på lekplatser i soci-
oekonomiskt svaga områden med stort bar-
nantal och har undersökt vilka områden som 
klassas som socioekonomiskt svaga 2018, se 
Tabell 3. Kommunen har valt att benämna 
socioekonomiskt svaga områden som områ-
den där 50% av hushållen har låg köpkraft. 
Låg köpkraft definierades 2017 som hushåll 
med disponibel inkomst under 159.280 kr per 
år och konsumtionsenhet. Denna inkomstni-
vå har inom Falu kommun en hög överens-
stämmelse med hushåll vars bosatta har en 
lägre utbildningsnivå.

Enligt denna analys har områdena Herrha-
gen, Bojsenburg, Järnet, Kvarnberget samt 
delar av Norslund, Hälsinggården och Hosjö 
inne i Falu tätort klassats som socioekono-
miskt svaga områden. I kransorterna finns 
inga socioekonomiskt svaga områden 2018, 
därav redovisas dessa inte på karta.

I och vid områdena Herrhagen, Bojsenburg, 
Järnet, Hälsinggården och Hosjö finns större 
skolgårdar samt lekplatser på Kopparstadens 
bostadsgårdar som erbjuder lekmöjligheter. I 
Kvarnberget finns gott om lekmöjligheter via 
Kopparstadens lekplatser. I Norslund bor ett 
stort antal barn och här finns lekmöjligheter i 
form av Kopparstadens bostadsgårdar och en 
multiarena i Nedre Norslund som erbjuder 
bollek och rörelse. Däremot saknas en större 
lekplats med bredare innehåll i området.

Socioekonomiskt svaga områden inom 
Falu kommun 2018: 

Socioekonomiskt svaga områden finns inom 
Falu tätort, i områdena  Herrhagen, Boj-
senburg, Järnet, Kvarnberget samt delar av 
Norslund, Hälsinggården och Hosjö

I och vid områdena Herrhagen, Bojsenburg, 
Järnet, Hälsinggården och Hosjö finns större 
skolgårdar samt Kopparstadens lekplatser 
som erbjuder lekmöjligheter

I Kvarnberget finns gott om lekmöjligheter 
via Kopparstadens lekplatser

I Nedre Norslund, där ett stort antal barn 
bor, har Kopparstaden tre lekplatser samt en          
multiarena för bollek och rörelse. Detta områ-
de saknar dock en större lekplats som rymmer 
många barn

+

+

-

Område Ungefärligt antal barn 0 - 12 år 
(2018)

Herrhagen 160
Bojsenburg 422

Järnet 155

Kvarnberget 164

Delar av              
Norslund

305

Delar av                 
Hälsinggården

138

Delar av Hosjö 55

Tabell 3. Tabellen visar antal barn i åldrarna 0 - 12 år (2018 
år statistik) i de socioekonomiskt svaga områdena.
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SOCIOEKONOMISKT SVAGA OMRÅDEN INOM FALU TÄTORT
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5. Områden för nyexploatering av 
bostadsområden
Falu tätort planeras att förtätas i de centrala 
delarna samt byggas ut i riktning mot norr 
och söder. Exploateringsarbeten planeras 
bland annat i områdena Surbrunnshagen, 
Rödbro, Kvarteret Posten och Born i centrala 
Falun samt i Högbo, Simonsberget och längs 
Strandvägen. På nästa sida visas en karta 
över planerad exploatering i tätorten inom de 
närmsta tio åren. 

För kransorterna pågår just nu framtagan-
de av fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden samt fördjupad översiktsplan för 
området runt Runn. Där kommer lämpliga 

Foto: Järlindens lekplats.

områden för bostäder att pekas ut. Nyexplo-
ateringar kan också utföras som förtätning-
ar av befintlig bebyggelse på andra platser. 
Någon karta över kransorterna redovisas inte 
förrän den fördjupande översiktsplanen är 
antagen.

När nya bostadsområden anläggs kan nya 
lekplatser bli aktuella om inga befintliga lek-
platser kan tillgodose området med lekmöj-
ligheter. 
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PLANERADE OMRÅDEN FÖR EXPLOATERING, FALU TÄTORT  2018 - 2028
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LEKPLATSSTRATEGI 2018

Leken i planeringsprocessen 
Kommunen har skyldighet att bevaka att 
gällande lagar som rör barns rättigheter följs. 
Viktigast är FN:s barnkonvention om barnets 
rättigheter. 

Det är viktigt att arbeta med barns lekmil-
jöer genom hela planeringsprocessen. I 
översiktsplaneskedet ska de övergripande 
strukturerna för att säkerställa barns tillgång 
till goda miljöer säkerställas. Tillgång till 
grönstråk, gång- och cykelstråk och parker 
är viktigt. I detaljplaneskedet ska barns behov 
av tillräckliga ytor tillgodoses. Stor vikt ska 
läggas på ytor för skolgårdar. På allmän 
platsmark ska lekmiljöer såsom lekredskap, 
bollplaner, naturmark och aktivitetsplatser 
erbjudas. 

Det är viktigt att fördela lekplatserna inom 
kommunen utifrån rådande och framtida 
behov. I ett nytt bostadsområde satsar kom-
munen hellre på en större lekplats istället för 
flera små. Lekplatsen placeras med fördel 
i en park eller intill ett grönområde för att 
erbjuda lekmöjligheter även i naturmiljö. 
Vid större exploateringar på privat mark bör 
kommunen föra diskussioner om lekytor med 
exploatören och utreda ett eventuellt behov 
av en kommunal lekplats. I projekteringsskedet 
ska krav ställas på god utformning och ett 
intressant innehåll på lekplatsen. Lekplatsen 
ska utformas så att den är lätt att underhålla 
under förvaltningsskedet. Under förvaltnings-
skedet utförs veckovis tillsyn av lekplatserna, 
därutöver besiktigar en oberoende besikt-
ningsman lekplatserna en gång årligen för att 
bevaka säkerheten. Behov av upprustning, 

förnyelse, reinvesteringar, förbättringar och 
avveckling utreds kontinuerligt. Detta arbete 
ska ske i samråd med Serviceförvaltningen 
och kommunens kommunala bostadsbolag 
för att stämma av utbudet och behovet av 
lekplatser och skolgårdar inom kommunen. 
Vid avveckling av lekplats bör närboende 
informeras.

Falu kommuns lekplatser
Inom Falu kommun finns ett stort antal lek-
platser. För att kunna hålla en god standard 
och ett högt lekvärde på lekplatserna utifrån 
rådande budget behöver antalet minskas. 
Genom att fokusera på ett färre antal lekplat-
ser kan lekvärdet och innehållet på dessa ytor 
ökas. 

I vissa stadsdelar ligger lekplatserna tätt 
och innehåller gamla, slitna lekmiljöer med 
begränsade lekvärden. Här kan i många 
fall de minsta lekplatserna avvecklas för att 
möjliggöra en satsning på en större lekplats 
som får sörja för ett större område. I an-
dra områden saknas lekmöjligheter och här 
bör nya lekplatser anläggas. Satsningar på 
lekplatser ska göras där barnantalet är stort 
och i viktiga utflyktsområden. Antal barn i 
bostadsområden ändras över tid och därmed 
ska handlingsplanen revideras kontinuerligt. 
Genom att samordna åtgärder på lekplatser 
med åtgärder på lekytor lokaliserade på skol-
gårdar och bostadsgårdar kan en bättre helhet 
av lekplatsutbudet och geografisk placering 
möjliggöras.

Genom att integrera lekutrustningen i en 
lekvänlig miljö och erbjuda lekställningar och 
miljöer som är flexibla och mångfunktionel-
la i sitt användningsområde kan lekplatsen 
skapa förutsättningar för en stor variation av 
lekar och aktiviteter. Detta möjliggör lek för 
olika åldrar, kön och funktionsvariationer. 
Där så är möjligt bör lekplatser ligga intill na-
turområden och skogsdungar. Här finns löst 
lekmaterial för fantasilekar och kojbyggen, 
kuperad terräng för motorisk utveckling samt 
utmaningar för olika åldrar naturligt. Lekplat-
ser bör om möjligt även innehålla öppna ytor 
för rörelselek och bollek. 

Mötesplatser och sittplatser är viktiga delar 
på en lekplats och kan locka flera grupper än 
bara barn till lekplatsen. Sittplatser kan bestå 
av soffor och bänkbord samt av mer infor-
mella sittytor såsom trappor och trädäck. 

Leken i planeringsprocessen:

1. Översiktsplaneskede

2. Detaljplaneskede

3. Projekteringsskede

4. Förvaltningsskede
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Kommunens lekplatser är                   
uppdelade  i kategorier enligt:

Närlekplatser

Områdeslekplatser

Stadsdelslekplatser

Aktivitetsplatser

Faluns olika typer av lekplatser
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
har valt att dela in sina lekplatser i fyra olika 
kategorier; närlekplatser, områdeslekplatser, 
stadsdelslekplatser och aktivitetsplatser. Lek-
platserna ska om möjligt erbjuda miljöer för 
fysisk aktivitet, motorisk utveckling, sinnliga 
upplevelser, fantasilekar, skapandelekar och 
social samvaro. Kommunens viktigaste utbud 
är områdeslekplatser och stadsdelslekplatser. 
På följande sidor beskrivs innehållet i respek-
tive kategori.

Falu kommuns lekplatsstrategi:

Färre antal lekplatser men med högre lekvärde 
och innehåll

Prioritering av områdeslekplatser och stads-
delslekplatser

Omfördelning av lekplatsutbudet med             
hänsyn till behov, geografisk plats och lekplats-
utbudet på skolgårdar och bostadsgårdar

Prioritering av lekplatser i socioekonomiskt 
svaga områden som har ett stort barnantal men 
saknar tillgång till lekmöjligheter på skolgår-
dar, Kopparstadens lekplatser eller via kommu-
nala lekplatser

Tillgång till lekplatser i kransorter med en 
barnpopulation (0 – 12 år) över 100 stycken 
barn

Tillgänglighet och inkludering på lekplatser

Intressanta och roliga platser för lek, fysisk 
aktivitet och sociala möten

Naturkvaliteter och närhet till naturområden

Lekplatser för flera åldrar 

Successiv upprustning och utveckling

Säkra men stimulerande miljöer 

Nedläggning med eftertanke
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Närlekplats 

En närlekplats är en lekplats liten till ytan 
och med enklare lekredskap som finns i nära 
anslutning till bostaden. Den har inga större 
kringytor för friare lek utan lekplatsen ligger 
tätt intill bebyggelsen. Denna typ av lekplats 
är inte så vanligt förekommande eller priori-
terad på kommunal mark och ska ses som ett 
komplement där ytan för lek är starkt begrän-
sad. Denna typ av lekplats är vanligast före-
kommande på bostadsbolagens och bostads-
rättsföreningarnas mark och kan jämföras 
med den egna lekutrustningen på villatomten. 

Målgrupp: ca 1-6 år

Riktlinje avstånd: Denna kategori av lek-
plats ska ses som ett komplement och bara 
användas där ytan för lek är starkt begränsad 
men behovet av en lekplats ändå är stort uti-
från barnantal och övrigt utbud av lekmiljöer. 

Områdeslekplats

Områdeslekplatser utgör basutbudet av Falu 
kommuns lekplatser. De är främst anpas-
sade för yngre barn som inte bör ha för 
långt mellan bostad och lekplats. Lekplatsen 
innehåller gärna en öppen gräsyta, en min-
dre bollplan eller angränsar mot naturmark. 
Lekutrustningen ska integreras i en lekvänlig 
miljö och lekfunktionerna är fler och i vissa 
fall större än på närlekplatsen. Växtmaterial 
ska vara tåligt och erbjuda lekmöjligheter och 
årstidsväxlingar. Denna lekplatstyp är Falu 
kommuns vanligaste typ av lekplats och är av 
särskild vikt att tillgodose vid nyexploatering 
av bostadsområden.

Målgrupp: ca 1-9 år 

Riktlinje avstånd: Ca 300 – 500 meter från 
bostaden i områden med ett barnantal kring 
100 stycken barn eller fler inom en radie av 
500 meter. Denna riktlinje gäller där bebyg-
gelsestrukturen inte tillgodoser lekmöjligheter 
på den egna tomten eller på bostadsgårdar.

Närlekplats

Exempel på innehåll:

Gungor

Gungdjur 

Sandlåda

Enklare rutschkana med lekhus

Träd och lekbuskage

Sittmöjligheter i form av bänk

Papperskorg

Områdeslekplats

Exempel på innehåll:

Gungor

Gungdjur 

Sandlek

Rutschkana med lekhus

Klätterställning

Tillgängliga ytor och lekredskap

Träd, lekbuskage, naturupplevelser

Sittmöjligheter och papperskorg

Belysning

I mån av plats: yta för bollspel, grillplats, 
bänkbord
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Stadsdelslekplats

En stadsdelslekplats är en lekplats och sam-
lingsplats för olika ålderskategorier i ett större 
park- eller naturområde. Det är Falu kom-
muns lekplatskategori med störst utbud och 
ska erbjuda lek för yngre barn i sällskap med 
vuxna och för äldre barn och ungdomar som 
tar sig hit på egen hand. 

Samlingsplatsen och lekmiljöer ska utfor-
mas så att det finns möjlighet för flera olika 
ålderskategorier att mötas. Bänkbord, grill, 
soldäck, volleybollplan, lekutrustning med ex-
perimentell karaktär och bouleplan är exem-
pel på innehåll som lockar fler åldersgrupper 
än bara barn. Platsen får gärna innehålla en 
bollplan eller pulkabacke. En stadsdelslek-
plats ska innehålla flera olika lekfunktioner 
och gärna en större klätterställning eller mot-

svarande där det finns något för alla, oavsett 
ålder, kön eller funktionsförmåga. Alla eller 
vissa delar av lekutrustningarna ska vara till-
gängliga för människor med rörelsehinder. 

Stadsdelslekplatser kan med fördel innehålla 
unika miljöer och redskap som skiljer sig från 
övriga lekplatser. En intressant lekplats med 
ett stort utbud och trevliga närmiljöer kan bli 
ett utflyktsmål och locka besökare även från 
andra stadsdelar. Platser med goda kommuni-
kationsmöjligheter är att föredra.

Målgrupp: 1 – 15+

Stadsdelslekplats

Exempel på innehåll:

Gungor

Gungdjur 

Rutschkana med lekhus

Tillgängliga ytor

Soldäck

Rekvisita till lek, tex 
pinnar och sand

Klätterträd, lekbuskage, 
varierad topografi, blom-
ning, höstfärger

Samlingplatser med grill, 
bänkbord och papperskorg

Unika inslag  specifika för 
platsen

Mångfunktionellt  
lekredskap med flexibelt 
användningsområde som 
lockar till rörelse och 
fantasilekar för olika åld-
rar och funktionsförmåga

Lekskulpturer

Närhet till naturmark

Bollplan

Boule

Vattenlek

Studsmatta

Belysning



28 29

Aktivitetsplats

En aktivitetsplats är ett samlingsnamn för 
aktivitetsytor som inte knyter an till en tra-
ditionell lekplats. Aktivitetsplatsen kan till 
exempel innehålla skateramper, parkour och 
gymutrustning. Även ytor som tidigare inne-
hållit traditionell lekutrustning men är om-
gjord till ”naturlek,” så som en yta med fällda 
trädstammar eller stora stenblock, räknas hit. 
Hit hör även lekutrustning på kommunala 
badplatser. 

Även ytor för spontanidrott såsom separata 
bollplaner ingår under denna kategori, liksom 
pulkabackar. Dessa ytor ses som komplement 
till traditionella lekplatser. Inne i Falu tätort 
finns pulkabackar bland annat vid Åsboback-
en på Lugnet, i Nedre Norslund, i Stenslund 
och vid Sandviksvägen. I kommunens karta 
över lekplatser redovisas dock inte separata 
bollplaner eller pulkabackar. 

Aktivitetsplatsen kan ha helt olika karaktär 
och olika målgrupper. Aktivitetsplatser bör 
som övriga lekplatser erbjuda sittmöjligheter 
och papperskorg.

Målgrupp: 1-99 år

Aktivitetsplats

Exempel på funktioner:

Trädstammar

Stenblock

Skateramp

Parkourbana

Utomhusgym

Badplats med lekutrustning

Större pulkabacke

Boulebana

Vollebollbana

Basket

Tennisplan

Foto Utegym Kålgården?

Foto: Utomhusgym i Kålgården
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Goda lekmiljöer 
En bra lekplats ska möjliggöra rörelse och 
motorisk utveckling (Grahn m.fl. 1997), 
gynna sociala kontakter samt möjliggöra 
återhämtning (Lindblad, 1993). Boverket 
(BFS 2015:1) poängterar att bra utemiljö-
er ska väcka nyfikenhet och spänning samt 
stimulera till nya utmaningar. En stor yta 
med många rumsbildningar gynnar olika 
aktiviteter (Lindholm, 1995) och en variation 
av miljöer uppmuntrar till lek (Lenninger & 
Olsson, 2006). Aktuella studier visar att fysisk 
utmaning, egen påverkan och platsskapande 
är viktiga för barn (Jansson, 2015). Barn vill 
kunna skapa egna miljöer och kunna förändra 
dom. Material att skapa med är viktiga delar 
i symbollekar (Norén - Björn, Mårtensson & 
Andersson, 1993). Lekredskap ska ses som en 
del av en lekmiljö men en lekplats bör även 
innehålla formbara miljöer och ha tillgång till 
naturområden. Lekplatser är viktiga sociala 
mötesplatser och bör fungera för flera åldrar. 
Lekplatserna bör även vara attraktiva för 
vuxna att komma till. Detta kan möjliggöras 
med trivsamma sittplatser, grillmöjligheter 
och vackra omgivningar.

Nedan görs en sammanställning av viktiga 
delar i en god lekmiljö:

Bra lekplatser kan erbjuda:

Stora ytor och rumsbildningar

Platser och utrustning som stimulerar till 
rörelse

Utmaningar för olika åldrar

Skapande material

Sociala platser och sittmöjligheter

Naturinslag

Tillgänglighet och användbarhet

Stor yta och rumsbildningar 

En stor lekplats indelad i olika ytor gynnar 
olika aktiviteter (Lindholm, 1995). I en kupe-
rad terräng skapas rumsbildningar naturligt 
och höjdskillnaderna kan ge fysiska utma-
ningar och locka till rörelse, lek, kanande och 
pulkaåkning (Kylin & Mårtensson 2005; BFS 
2015:1). Rumsligheten får dock inte ske på 
bekostnad av överblickbarheten. Lek upp-
muntras då lekmiljöer, vegetation och öppna 
ytor är blandade och samspelar (Lenninger & 
Olsson, 2006).

Platser och utrustning som stimulerar till 
rörelse

Bollspel och lekredskap skapar möjlighet till 
fysisk träning, motorikutveckling och att få 
träna och utmana sin kropp. De populäraste 
lekredskapen brukar vara de som stimulerar 
till rörelse. Hit hör linbanor, gungor, kombi-
nerade klätterställningar med rutschkana, rep, 
hängmatta, sandlek och byggsatser (Norén - 
Björn 1977; Harvard, 2006). Gungor, branta 
backar och lianer gör att man kan få upp hög 
fart vilket kan ge pirr i magen.

En plan gräs- eller grusyta skapar möjlighet 
för bollspel och rörelseglädje. Särskilt äldre 
barn och ungdomar är intresserade av idrotts-
liknande lekar. (Lenninger & Olsson, 2006).

Utmaningar för olika åldrar

Fysiska utmaningar är viktigt för barn (Jans-
son, 2015). En varierad miljö med olika 
svårighetsgrader erbjuder något för alla och 
gör att många kan glädjas av lekplatsen och 
leka tillsammans. Flexibla, inkluderande 
lekredskap som kan användas på många olika 
sätt kan locka till lek oavsett ålder, kön och 
funktionsförmåga. Detta gäller även kupera-
de miljöer och naturmiljöer.  

Skapande material

Material som man kan skapa och experi-
mentera med och som är föränderligt, så 
som sand, grenar och kojor, är viktiga delar i 
symbollekar (Norén - Björn, Mårtensson & 
Andersson, 1993; BFS 2015:1). Även vatten 
är ett fascinerande material. Lusten att skapa 
kan hålla i sig upp i åldrarna (BFS 2015:1).
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Sociala platser och sittmöjligheter

Sittmöjligheter är viktiga både för barn och 
vuxna. Sittplatser kan skapa möten mellan 
människor men även placeras avskilt för att 
erbjuda lugn och återhämtning. Äldre barn 
önskar både traditionella sittmöjligheter och 
informella hängplatser. För ungdomar är 
det viktigt att synas och att kunna se andra. 
Miljöer kan göras offentliga, halvprivata och 
privata för att uppfylla olika behov (BFS 
2015:1). Trappor och trädäck kan skapa fung-
erande, informella sittplatser.

Naturinslag

I naturmark och leksnår kan barnen skapa 
egna rum och hitta material som stimulerar 
fantasilekar. Kvistar, löv i olika former och 
blommor kan bli viktig rekvisita i leken. En 
kuperad skogsplätt ger fysisk utmaning och 
motorisk träning och ett lövtak kan erbjuda 
skugga under varma och soliga dagar. En 
variation av öppna och slutna rum, vackra 
färger och former, fågelkvitter och fjärilar 
kan skapa sinnliga upplevelser som är viktiga 
komplement till rörelseleken, framförallt för 
barn med fysiska funktionsnedsättningar.

Tillgänglighet, inkludering och användbar-
het 

För att lekplatsen ska vara tillgänglig och 
inkluderande är det viktigt att kunna kom-
ma intill lekmiljöer och samlingsplatser. Det 
innebär att lutningar på gångvägar inte ska 
vara för branta och att sarger inte ska vara 
för höga. Olika markmaterial är olika lätta 
att ta sig fram på med rullstol och barnvagn. 
Det finns olika typer av funktionsvariationer. 
Genom att skapa lekmiljöer som har flera 
användningsmöjligheter och svårighetsgrader 
kan många barn mötas och leka tillsammans. 
Angöringsplatser, parkeringar, gång- och 
cykelvägar, hållplatser, övergångsställen och 
skyltinformation är viktiga delar för att öka 
tillgängligheten till lekplatserna. 

Förutom tillgängliga miljöer och utrustningar 
är belysning och platser med skugga andra 
viktiga tillgänglighetsaspekter. Belysning är 
viktigt för att en plats ska kännas trygg och 
kunna användas även under årets mörka 
timmar. Belysning och insynsmöjligheter 
kan även minska skadegörelse (BFS 2015:1). 
Skuggiga platser på en lekplats är viktiga 
eftersom för mycket sol kan vara skadligt. 
Skugga kan skapas med vegetation eller 
skärmtak. Vindskydd kan möjliggöra vistelse 
på lekplatsen även under ruskiga dagar (BFS 
2015:1).

FOTON

Foto: Lekplatsen på Svavelvägen i Galgberget ligger intill naturmark och har gummimatta under delar av lek-    
utrustningen för att öka tillgängligheten.
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