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INLEDNING

Sundbybergs stad har ansvaret för att staden är barnvänlig och att barns
behov av platser för lek tillgodoses. Barnrättsperspektivet ska finnas
med under hela stadsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen har ansvar för stadens lekplatser på allmän platsmark
och ska säkerställa lekplatsernas kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.
Förvaltningen svarar för att lekplatsernas innehåll och fördelning inom
allmän platsmark i staden utvecklas i takt med förändrade förutsättningar
och behov.

1.1 Syfte
Lekplatser i Sundbyberg – målsättning, riktlinjer och handlingsplan är

ett viktigt verktyg för att säkerställa kvaliteteten och tillgång på lekplatser
i Sundbyberg. Det syftar till att det ska finnas lekplatser för barn i olika
åldrar och med olika behov, med hög leksäkerhet och som är hållbara ur ett
driftperspektiv.
Dokumentet ska fungera som ett arbetsverktyg och styrdokument när
staden rustar upp, bygger om eller bygger nya lekplatser. Det ska vara ett
stödjande verktyg i planeringsprocessen och i arbetet med att säkerställa
ytor för lek, både vid exploatering av nya bebyggelseområden och vid
förtätningar av befintliga områden.
Dokumentet beskriver riktlinjer för lekplatsers innehåll, utformning,
deras tillgång och fördelning i staden. Det innehåller också en inventering
och nulägesbeskrivning samt en handlingsplan för det fortsatta arbetet
med att utveckla stadens lekmiljöer med strategier för prioritering vid
upprustning och nybyggnation samt en åtgärdsplan för 2021-2025.
Den tidigare versionen Lekplatser i Sundbyberg – Riktlinjer, inventering
och åtgärdsplan togs fram 2014. Sedan dess har stora åtgärder och en
kvalitetshöjning gjorts av stadens lekplatser. Denna revidering som
innefattar en uppdatering av riktlinjerna utifrån erfarenheter och ny
kunskap som vunnits sedan de tidigare riktlinjerna togs fram 2014.
Revideringen innefattar också att se över att riktlinjerna grundar sig i FN:s
barnkonvention som blev svensk lag 1 januari 2020.
Syftet med att revidera lekplatsdokumentet är att ge en uppdaterad
helhetsbild av stadens lekplatsutbud och en aktuell målbild för hur
stadens lekplatser ska utvecklas vad gäller tillgång, utbud och kvalitet.
Uppdateringen ska ge aktuell information för att kunna systematisera
investeringar, drift och underhåll.

Inledning

Sundbybergs stad har en spännande utveckling och expansionstakt som kommer
att innebära en fortsatt kraftig befolkningsökning. Antalet barn stiger i takt
med att staden exploateras vilket riskerar att resultera i mindre tillgänglig lekyta
per barn. Detta skapar nya utmaningar där staden behöver hantera slitage och
undvika trängsel när befintliga ytor och funktioner ska användas av fler. Staden
behöver arbeta för att bevara befintliga värden och skapa nya som ger goda
livsmiljöer idag och för framtida generationer.
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Barnkonventionen
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter,
även kallad barnkonventionen, svensk lag. Detta innebär en
starkare rättslig ställning för barn, att barnens rätt inte är
ett perspektiv bland andra utan en lag och barnen ses som
rättighetsbärare. Barnkonventionen vilar på fyra grundprinciper
som ska genomsyra alla frågor och beslut som berör barn.
Artikel 2

Varje barn har samma rättigheter och lika
värde.

Artikel 3

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
som rör barn.

Artikel 6

Varje barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin 		
mening och få den respekterad.
Särskilt relevant i barnkonventionen när det gäller barns lekmiljö
är också :
Artikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 23 Barn med funktionsnedsättning har rätt
till ett fullvärdigt och anständigt liv samt
hjälp att aktivt delta i samhället.
FN:s barnkonvention är en grundpelare i arbetet med
lekplatsriktlinjerna.
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1.2 Bakgrund
Idag bor ungefär 53 000 medborgare i Sundbyberg, på en yta av nio
kvadratkilometer, vilket gör Sundbyberg till landets mest tätbefolkade
kommun. Sundbyberg står framför en fortsatt kraftig befolkningsökning.
Prognosen visar att staden kan ha upp emot 70 000 invånare 20301.
Befolkningsökningen innebär ett ökat antal barn per lekplats, vilket
medför ett ökat slitage. Samtidigt ställs större krav på att platser skall vara
mångfunktionella. Det finns ett fortsatt behov av nya lekplatser i takt med
att staden växer, och för att erbjuda lekmiljö i de områden där det idag är
brist.
Det finns idag 18 lekplatser på allmän platsmark i Sundbybergs stad.
Sedan riktlinjer, inventering och åtgärdsplan för Sundbybergs lekplatser
togs fram 2014 har fem nya lekplatser tillkommit, och två avvecklats.
Majoriteten av de befintliga lekplatserna har genomgått större eller mindre
upprustning.
Lekplatserna på allmän platsmark är en viktig del i en större helhet
av barns lekmiljöer i Sundbyberg. I denna helhet som utgör stadens
lekmiljöer och spännande mötesplatser finns också stadens parker och
naturmiljöer, stadens utemiljöer vid förskolor och skolor, som tillgängliga
för allmän lek utanför skoltid, och olika kommunala aktivitetsplatser
såsom platser för skate, parkour, barnbad, bollplaner, etc. Det finns även
ett antal allmänt tillgängliga lekplatser som sköts av Sundbybergs stads
kommunala bostadsbolag Förvaltaren, framför allt i Hallonbergen och
Ör. Trädgårdar och bostadsgårdar på kvartersmark är också viktiga
bostadsnära lekmiljöer. Detta dokument är avgränsat till anlagda lekplatser
på allmän platsmark, men dessa måste förstås i sitt sammanhang av andra
lekmiljöer.

1.3 Värdet av lek och
lekplatser
Alla barn har rätt till lek i stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket FN:s
konvention om barns rättigheter understryker2. Genom leken skaffar sig
barnen kunskaper om omvärlden. De övar färdigheter, testar kroppskrafter,
experimenterar och lär sig att samarbeta. Leken är barnens sätt att närma
sig vuxenlivet. Leken ansågs länge vara en onyttig sysselsättning, men idag
finns en större medvetenhet kring vilken betydelse leken har för barns
hälsa, utveckling och lärande. När leken är lustfylld fungerar den som en
källa till glädje. En utmaning för folkhälsan i Sverige idag är att många
barn rör på sig för lite i vardagen3. Alla lekmiljöer bör stimulera till fysisk
aktivitet på olika sätt.
1
2
3

Sundbyberg stads befolkningsprognos 2020:2
FN:s kommitté för barnets rättigheter, 2013. Barnrättskommitténs allmänna
kommentar nr 17 (2013) om Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation
samt till det kulturella och konstnärliga livet (art. 31)
Folkhälsomyndigheten. 2019. Barns och ungas rörelsemönster. Resultat från
objektivt uppmätt fysisk aktivitet, Skolbarns hälsovanor 2017/2018
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En lekplats är en plats avsedd specifikt för barn att leka på. Den ska vara
tydligt utformad för lek och inbjuda till upplevelser. Idag går utvecklingen
mot större och mer innehållsrika lekplatser som också fungerar som
viktig mötesplatser. Små och likriktade lekplatser ses som trista och
oinspirerande. Detta hänger samman med en samhällsutveckling där allt
fler barn växer upp i en stadsmiljö med heltidsarbetande föräldrar och i
större utsträckning spenderar sina dagar på förskola, i skola och på fritids.
Lekplatser som finns i direkt anslutning till hemmet tenderar därför att bli
mindre viktiga för många barn. Lekplatser utnyttjas i allt större grad som
utflyktsmål på helger och kvällar när vuxna kan vara med. Det finns en
ökad efterfrågan av olika upplevelser och att lekplatser ska ha något unikt
att erbjuda. De större och mer innehållsrika lekplatserna lockar även till
längre utflykter och ger möjlighet för barn från olika stadsdelar att mötas.
Det är dock fortfarande viktig med bra lek- och utemiljöer nära hemmet,
som barn kan besöka själva från tidig ålder Den nära leken fyller också
en viktig funktion för de som inte är så rörliga, för föräldralediga och
förskolegrupper. Det är också viktigt att närlek tillgodoses på kvartersmark.
Lekplatsen är en viktig och trygg mötesplats för barnen i en stadsdel.
Den sociala kontakten kan minska anonymiteten i ett område, både för
barnen och deras föräldrar. Lekplatsen blir en utgångpunkt för att utforska
omgivningen tillsammans. Lek är oftast mer fysisk utomhus och utemiljön
är en källa till utveckling och en informell lärandemiljö. Risken finns att
en lekplats med enbart lekredskap blir ointressant för barnen efter några
veckors lek på platsen då alla erbjudna utmaningar testats. Den anlagda,
möblerade lekplatsen är enbart ett av många alternativ till lekmiljöer.
Omgivande park eller natur har oftast stort lekvärde och fungerar som
komplement till den anlagda lekplatsen. I lekplatsens omgivningar kan
barn uppleva avskildhet och frihet och inspireras till andra lekar och att
använda sin fantasi, skapa med olika naturmaterial, utforska och uppleva
med flera sinnen. Det finns fördelar med att tänka i lekmiljöer snarare än i
avgränsade lekplatser.
För att skapa bra lekmiljöer krävs förutsättningar för rollek och
uppmuntran till den kreativa aktiviteten. Det är viktigt att skapa möjlighet
för barnen att ge utlopp för rörelsebehov och skapa potential till att lära sig
något om naturen.
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Asfaltmålningen vid Tornparkens lekplats
är skapad tillsammans med barn från en
av Sundbybergs förskolor.
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BILDSiDA
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2
Riktlinjer för Sundbybergs
lekmiljöer
Målbild för Sundbybergs lekmiljöer

Riktlinjer

En sammanhållen stad där lekplatser är en resurs för att alla i
Sundbyberg ska erbjudas ytor både för rekreation, rörelse och möten
och där en god tillgång till spännande och stimulerande lekmiljöer ger
förutsättningar för livskvalitet, utveckling och främjar hälsan.

Sundbybergs stad har en
styrmodell som beskriver
en gemensam struktur
och ett gemensamt
arbetssätt för styrning,
planering och uppföljning
av stadens verksamheter.
Styrmodellen slår fast
att riktlinjer ska innehålla
konkreta beskrivningar
av vad som ska göras och
hur det ska göras. De kan
även innehålla konkreta
beskrivningar av hur en
policy ska genomföras.
Riktlinjer kan vidare
förtydliga hur lagstiftning
och förordningar som
exempelvis miljöbalken
och arbetsmiljölagen ska
tillämpas i kommunen.
Riktlinjer fastställs i regel av
nämnd eller styrelse.

En plats för alla som ska ge rum för samvaro och aktiviteter med
god tillgänglighet för människor i alla åldrar. Barnens perspektiv ska
utgöra viktiga utgångspunkter i planeringen, liksom framkomlighet för
personer med funktionsnedsättning samt jämlikhet och jämställdhet.
Lekplatser ska vara trygga och säkra och hälsofrämjande platser. De ska
byggas med lösningar som underlättar underhåll och som kan minska
vår påverkan på miljön och med social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet som ledord.
En bra lekplats inbjuder till lek. Lekplatsens läge, utformning, storlek och
innehåll ger tillsammans förutsättningar för lekvärdet. Det krävs också
en god tillgång till lekplatser för att uppnå målbilden för Sundbybergs
lekmiljöer. Det handlar både om avstånd och om hur vägen till lekplatsen
upplevs liksom barntätheten i området.
Riktlinjerna omfattar tillgång till lekplatser utifrån avstånd och
barntäthet, klassificering av lekplatser vad gäller målgrupper, funktioner,
storlek och innehåll. Riktlinjer för utformning, tillgänglighet, säkerhet och
standard samt delaktighetsprocesser ingår också.
Riktlinjerna ska ligga till grund för en inventering av stadens lekplatser
på allmän platsmark och ses som en hjälp att göra en samlad bedömning
av nuläge där såväl bristområden som områden med god lekplatsstandard
identifieras. De ska vägas samman med andra kvaliteter och möjligheter
till barns utevistelse. Riktlinjerna är också ett stödjande verktyg i
planeringsprocessen och i arbetet med att säkerställa ytor för lek och ett
underlag vid prioriteringar av framtida satsningar och framtagning av
handlingsplan för utveckling av kommunens lekmiljöer.
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2.1 Klassificering av lekplatser
Sundbybergs lekplatser klassificeras i tre typer, närlekplats,
områdeslekplats och stadsdelslekplats. Därutöver finns det platser med
viss lekfunktion. Detta är mindre platser eller stråk med lekutrustning
som framför allt fungerar som komplement till andra funktioner i parken.
Samma säkerhetsregler och standarder gäller vid dessa platser som vid
större lekplatser.

Närlekplats
Närlekplats

Närlekplatsen är en lite lekplats med en mindre mängd lekutrustning
och ses främst som ett komplement till större lekplatser. Den riktar sig
till boende i närområdet. Närlek ordnas vanligen på kvartersmark av
fastighetsägaren, men kan i vissa områden behöva ordnas av kommunen.
Eftersom målgruppen främst är de minsta barnen bör det återspeglas i
lekplatsens skala med avseende på såväl utrustning samt rumsstorlek.
Storlek: ca 800-1000 m2
Ålder: 1-6 år
Innehåll: 3-5 aktiviteter där det ska finnas möjlighet till:
•

sandlek

•

gunglek

•

klättra/hoppa/åka

•

sitta/äta/träffas

Områdeslekplats
Områdeslekplats

Områdeslekplatsen ska fungera som en samlingspunkt i området och
erbjuda ett utbud av varierande och spännande lek. Den är tillräckligt stor
för att rymma många barn och familjer samtidigt. Lekplatsen kan gärna
anläggas i anslutning till en öppen gräsyta för lek och spel eller i närheten
av ett grön- eller naturområde och utformas så att den även uppmuntrar
till vistelse i parken, till exempel picknick eller upptäcktsfärd.
Storlek: ca 1500-2000 m2
Ålder: 1-9 år
Innehåll: 5-10 aktiviteter där det ska finnas möjlighet till:
•

sandlek

•

gunglek – olika varianter

•

klättra/hoppa/åka

•

fantasilek/naturlek

•

bollspel/rörelselek

•

sitta/äta

• hänga/träffas
Placeras: i park eller i anslutning till naturområde.
Avstånd: Högst 300 m från bostaden.
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Stadsdelslekplats
En stadsdelslekplats riktar sig till en bred åldersgrupp. Den ger plats
för större grupper av barn och är en plats där hela familjen kan leka och
umgås på ett och samma ställe under en stor del av dagen samt möta
andra på ett naturligt sätt. Namnet stadsdelslekplats innebär inte att
det ska finnas en i varje stadsdel utan att det är en stor lekplats med en
samlande funktion för ett större område i staden. Stadsdelslekplatserna
ska ha storlek och utbud så att de kan fungera som utflyktsmål för barn
från hela kommunen och bör gestaltas så att de har en unik karaktär.
Detta kan till exempel vara med ett speciellt lekplatstema eller ett
utbud av extra utmanande lekutrustning Att lekplatsen även fungera att
använda vintertid är viktigt och omgivningen utformas gärna så att det
finns möjlighet att till exempel åk pulka och skridskor. Man kan med
fördel också arbeta med naturen i anslutning till lekplatsen, exempelvis
med en lekskog eller liknande, där så är möjligt.

Stadsdelslekplats

Storlek: 2000 m2
Ålder: 1-14 år
Stadsdelslekplatsen riktar sig både till mindre barn i sällskap av vuxen
och till större barn som tar sig till platsen själva. Småbarnsleken (1-6 år)
kan vara separerad från de större barnens lek (6-14 år).
Innehåll: Många olika aktiviteter där det ska finnas möjlighet till:
•

sandlek

•

gunglek – olika varianter och med plats för många att gunga
samtidigt

•

klättra/hoppa/åka – i olika svårighetsgrader

•

fantasilek/naturlek

•

bollspel/rörelselek

•

gärna äventyrslek

•

stort utbud av platser att sitta/äta

•

hänga/träffas

• cykelparkering
Placeras: i större park eller i anslutning till naturområde i ett läge dit det
är lätt att ta sig med cykel och nära till kommunikationer och service.
Stadsdelslekplatser har i regel högt besökstryck och därmed högt slitage.
De kräver därför mer frekvent underhåll/upprustning än andra lekplatser.
Avstånd: 500 meter från bostaden.
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2.2 Tillgång
Lekplatser med olika storlek och med inriktning på olika åldersgrupper bör
vara tillgängliga för alla barn i kommunen. En jämn geografisk spridning
ger förutsättningar för att alla barn får tillgång till en lekplats.
Avståndet till en lekplats inte bör vara större än att ett barn i skolåldern
själv ska kunna ta sig till denna4. Trehundra meter är ett gränsvärde hur
långt man är beredd att gå till ett grönområde för att använda det för lek
och avkoppling i sin vardag4. Utifrån detta samt de fysiska förutsättningar
som finns har många kommuner satt upp riktlinjer för avstånd på mellan
300 och 500 meter till närmaste lekplats.
Undersökningar tyder på att avståndet är avgörande vid val av lekplats
och dessutom påverkar hur man väljer att transportera sig dit5. Om
avståndet inte är långt är det mer sannolikt att man väljer att ta sig till
lekplatsen på ett sätt där barnet självt är aktivt. Förmågan att förflytta
sig längre sträckor på ett säkert sätt varierar också mellan olika typer av
områden i städer.
Som riktlinje bör det i Sundbyberg finnas minst en områdeslekplats
inom 300 m fågelvägen från bostaden eller en stadsdelslekplats inom 500
m. Närlekplatsen är ett komplement och anläggs till exempel på platser där
ytan för lek är begränsad, men behovet av en lekplats är stort.
Riktvärde för tillgång anges i avstånd i meter fågelvägen vilket
är ett användbart mått på en grov, översiktlig nivå. I planeringen av
offentliga lekplatser behöver dock hänsyn även tas till behovet utifrån
bebyggelsestruktur och barntäthet, möjligheten för barn att förflytta sig
till och från lekplatsen på ett säkert sätt, och utifrån tillgång till andra
lekmiljöer som naturmark, lekmiljöer på privat fastighetsmark, skolgårdar
med mera.
Tillgång handlar inte bara om att det ska vara lätt att ta sig till
lekplatsen utan även om antalet barn per lekplats. Som riktlinje bör det
inte gå mer än 500 barn i åldern 1-14 år per lekplats i Sundbyberg. Detta
är ett relativt högt antal barn per lekplats och återspeglar att Sundbyberg
är en tätbefolkad kommun. Värdet är satt utifrån att det i Sundbyberg
idag finns en lekplats per 530 barn i åldern 1-14 år, och att tillgången
inte bör försämras när staden växer. Det höga antalet barn per lekplats
understryker behovet av stora och innehållsrika lekplatser där många
barn kan vistas samtidigt. Det innebär också högt slitage vilket leder till
högre driftskostnader och behov att rustas med täta intervaller vilket bör
reflekteras i reinvesteringsbudget.
Fördelningen ser olika ut i olika stadsdelar (se beskrivning under
rubriken Lekplatstillgång och behov i Sundbybergs stadsdelar). Fortsatt
utveckling bör också fokuseras på en rättvis fördelning i kommunen.

4
5
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Boverket, 2007. Bostadsnära natur - inspiration och vägledning.
Bodelius & Kylin, 2015. Plats för lek i översiktlig planering. Movium fakta
5/2014
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2.3 Tillgänglighet och
inkludering
Olika barn har olika intressen och förmågor. Yngre barn kan inte
alltid göra det som äldre barn kan, och en del barn har även olika
former av funktionsnedsättningar. Mångfalden hos personer med
funktionsnedsättning är stor. En funktionsnedsättning kan vara
fysisk, neuropsykiatrisk, psykisk, intellektuell eller kognitiv och
av olika svårighetsgrad. Många har också en kombination av olika
funktionsnedsättningar.
En utgångspunkt bör vara universell utformning av lekplatser där
alla ska känna sig inkluderade och ha möjlighet att delta i olika sociala
sammanhang, oavsett ålder, kön, kultur och fysiska förutsättningar.
Det innebär inte att alla ska vilja eller kunna göra allt, men i en rik och
varierad lekmiljö finns det i regel något för alla.
Alla barn har rätt att leka och utvecklas oavsett förutsättningar. Barn
med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv
samt hjälp att aktivt delta i samhället6. Staden ska erbjuda lekplatser för
funktionshindrade barn och vuxna.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser innebär att de ska vara enkla
att hitta, ta sig till och använda. En plats där alla kan vara med, oavsett
förutsättning. För att bidra till lek mellan alla barn bör man inte särskilja
lekanordningar för funktionshindrade och andra barn. Det är också bra
om det inte är så tydligt att lekplatsen är tillgänglighetsanpassad eftersom
det kan få barn med funktionsnedsättningar att känna sig utpekade.
PBL ställer krav på tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder mot
tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
ska undanröjas. Boverket föreskriver att platser ska utformas så att de blir
tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Lekplatser ska kunna användas av både barn och vuxna med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga.
Ett flertal tillgänglighetsanpassade lekplatser bör finnas utspridda i
kommunen och dessa lekplatser ska också vara tillgängliga att ta sig till.
Markbeläggningen ska göra det möjligt att ta sig fram med rullstol eller
rollator, det ska finnas tillgängliga sittplatser och lekplatsen ska vara
tydligt avgränsad och överblickbar. Hela lekplatsen behöver inte vara
tillgänglighetsanpassad om platsens förutsättningar inte tillåter detta,
men tillgänglighetsperspektivet måste alltid finnas med vid utformning av
lekplatser.
Vid planering av nya lekplatser är det viktigt att placering sker utifrån
att tillgänglighet ska kunna tillgodoses på lekplatsen och på vägen dit.
Särskilda satsningar på ökad tillgänglighet utifrån olika
funktionsnedsättningar kan även göras utifrån analys av var det finns
större behov av sådana lekmiljöer.

6

Tillgänglighet
Handlar om att
undanröja fysiska hinder.
Inkludering
Handlar om att undanröja
sociala hinder, det vill
säga hinder att delta
i gemenskapen, vilket
är en av de vanligaste
konsekvenserna av
funktionsnedsättning.

FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 31, artikel 23
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2.4 Utformning
Lekplatser ska vara attraktiva för att locka besök. De ska fungera som
viktiga utflyktsmål och mötesplatser för många och vara platser att kunna
känna stolthet över. En attraktiv lekplats i Sundbyberg ska vara:
•
•
•
•
•
•

en omtyckt plats som är intressant och trivsam, för både barn och
vuxna.
en plats som är öppen för alla och bidrar till gemenskap och sociala
möten, där barn får möjlighet att växa genom det sociala samspelet.
en plats som stimulerar till att fantasin flödar, och där barn kan
påverka miljön och skapa med hjälp av löst material.
en sinnlig och spännande plats som väcker nyfikenheten och
utforskandets förtjusning.
en plats som stimulerar till fysisk aktivitet och rörelse och ger barn
och unga möjlighet att utmana sig själva.
en grön plats där växtlighet bidrar till upplevelse, lekmiljö och
biologisk mångfald.

Många olika faktorer bidrar till att skapa en attraktiv lekmiljö med höga
lekvärden. Nedan följer en sammanställning av faktorer som är viktiga vid
utformningen av en lekmiljö.

2.4.1

Placering

Väl vald plats skapar tillgänglighet, trivsel och trygghet. Lekplatsen ska
vara lätt att nå för barn i närområdet och gärna nära förskolor och skolor
eller där många barn förväntas passera. Att lekytorna placeras där många
människor rör sig bidrar till att platsen upplevs trygg och ökar chansen till
spontana och jämlika möten samt fysisk aktivitet för fler.
Placering i park eller vid naturområde skapar många mervärden för
lekplatsen och ska eftersträvas (se vidare under rubriken Naturmark och
vegetation).
Placering intill eller nära vägar med mycket biltrafik bör undvikas.
Trafikbuller minskar trivseln och tillgängligheten och kan vara speciellt
Bild 1. Variation och unik karaktär

Sätt in en bild med lek
i/vid naturmark

Vänster: Naturtema och naturlek på Batteriets lekplats i Rissne. Mitten: Tornparken, i centrala Sundbyberg, med tema
från sagornas värld. Höger: Lekbåt och fågelskulpturer på Lodets lekplats i Duvbo.
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störande för barn med olika former av perceptionsstörningar. Risk för att
barn kan spring ut på vägen innebär också minskad trygghet på lekplatsen.

2.4.2 Variation
En bra lekmiljö är en plats där man trivs, där man vill stanna länge. Och
som tilltalar både barn, unga, vuxna och äldre. Variation är ett nyckelord
för att skapa höga sociala värden. Lekplatsen ska erbjuda möjlighet till
flera olika typer av lekar. En blandning av lekredskap, vegetation och
öppna ytor skapar förutsättningar för detta. En variation i sammansättning
av lekredskap tränar barnens balans och motorik. Tillsammans med
aktivitetsytor för bollspel får barnen motorisk träning och möjlighet att
testa sin kropp på olika sätt.
Barnfamiljer besöker ofta flera olika lekmiljöer i sitt närområde och
dessa bör därför skilja sig från varandra för att öka tillgången till olika
upplevelser. Lekplatser av olika storlekar och olika innehåll bidrar till ett
varierat utbud av lekmiljöer. En gestaltning med unik karaktär eller tema
ger lekmiljön en egen identitet och bidrar till större variation och därmed
större upplevd tillgång till lekmiljöer. Lekplatser med unik karaktär kan
underlätta orientering eller fungera som landmärken för både barn och
vuxna. Unik karaktär eller innehåll och göra det lättare för barn att förklara
vilken lekplats de vill besöka, till exempel ”den med båten”.

2.4.3 Trivsam och inbjudande miljö för både vuxna och barn
Lekplatsen ska uppfattas som välkomnande och till för alla. Utformning av
entréer och en spännande och karaktärsfull gestaltning kan bidra till detta.
Lekredskapen i sig signalerar också välkomna hit och lek.
Lekplatsen ska vara en trivsam miljö för både barn och vuxna. Då
det ofta finns vuxna på platsen blir det en mötesplats även för dem.
Sittplatser i både skugga och sol bör finnas. Platsens skala ska vara så att
den inte känns ödslig och ogästvänlig. Vackra växter och material kan ha
en rekreativ inverkan på besökaren. Skötsel och utformning som gör att
platsen känns omhändertagen och personlig bidrar till både trivsel och
trygghet.
Bild 2. Trivsam och inbjudande miljö för vuxna och barn

Vänster: Tydlig entré som välkomnar till Lötsjöns lekplats. Mitten: Gott om sittplatser av olika slag på Rissne ängars
lekplats. Höger: Blommande planteringar ramar in lekytorna på Brogatans lekplats i Brotorp.
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2.4.4 Lek i olika zoner
Lekmiljön ska fungera som mötesplats över generations- och kulturgränser
och behöver ha platser som attraherar olika typer av lek och umgänge utan
att det skapas konflikter mellan dem. Många barn besöker lekplatser för
att träffa och leka med andra barn. Lekmiljöer som inbjuder till samarbete
eller lek i grupp är därför viktiga. Samtidigt är det även viktigt med
skyddade ”egna rum”, platser där barn kan krypa in och känna sig ifred och
där fantasileken kan spira. Genom att dela upp lekplatsen i olika zoner kan
man säkerställa att flera behov tillfredsställs samtidigt.
En lugn och trygg zon med plats för vila och lugna aktiviteter, avgränsad
från mer vidlyftiga aktiviteter, ska finnas på alla lekplatser. I denna zon
finns sittplatser och lugn lek som framför allt riktar sig till de yngre barnen
såsom sandlek och lekhus. Man ska kunna välja mellan vistelse i sol eller
i skugga från träd, och hänsyn behöver tas till våra skiftande behov under
årets olika årstider.
Varje lekplats har också en vidlyftig zon som ska vara tillräckligt stor
för att ge plats för och uppmuntra till rörelse i olika riktningar, hastigheter
och mellan olika aktiviteter. Zonen ska kunna användas av alla barn och
vuxna och här finns plats att springa, klättra, gunga, åka liksom för lugna
fantasilekar.
I lekplatsens ytterkanter bör det finnas en zon där man kan uppleva
avskildhet, frihet och rymd och kunna använda sin fantasi.
Bild 3. Lek i olika zoner

Lugn lek

Vidlyftig lek
Lek i olika zoner på Lilla Ursviks lekplats.
Lugn zon med sandlåda och sittplatser syns bakom ställningen med gungor för de minsta.
Vidlyftig zon med plats för olika aktiviteter och rörelser
Gräsytor, träd, buskar och kojor i kanten av lekplatsen ger
plats för frihet, avskildhet, fantasi.

Frihet, avskildhet och fantasi
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2.4.5 Naturmark och vegetation
Vid utformning av en utvecklande och mångsidig lekmiljö är platsens
förutsättningar det första att ta hänsyn till. Naturmark i direkt anslutning
till lekplatsen är ett svårslaget komplement till den anlagda lekplatsen.
Naturmarken har höga lekvärden i sig själv och är de mest varierade
miljöerna vi har att tillgå i staden, utvecklar barns fantasi och motoriska
utveckling. Gröna utemiljöer kan underlätta samspelet mellan barn av
olika ålder, kön och eventuell funktionsnedsättning. Löv, kvistar och kottar
används ofta som lekmaterial. Vegetation kan skapa miljöer som stimulerar
olika sinnesintryck och som barn kan använda alla sinnen för att utforska.
Lekmiljön bör där det är möjligt angränsa till naturpartier så att
intilliggande natur införlivas i lekplatsen. Saknas befintlig naturmark
vid lekplatsen kan det skapas genom plantering av träd, trädgrupper och
buskage. Lekredskap, omgivande miljö och vegetation bildar en helhet och
skapar tillsammans en spännande lekmiljö.
Stora träd på lekplatser är värdefulla för att ge möjlighet till lek i skugga.
Det är viktigt att ta hänsyn till befintliga träd inklusive rotsystem för att
säkerställa långsiktigt bevarande av träd och minimera risken att de blir en
säkerhetsrisk. Träd och buskar skapar rumslighet och en trevlig atmosfär
och kan skärma av mot omgivningen. Växtlighet kan även gynna biologisk
mångfald och locka barn att lära om naturen.
Bild 4. Naturmark och vegetation

Vänster: Duvboparkens lekplats ligger inbäddad i naturmark som skapar inramning och bjuder på spännande
lekmöjligheter. Mitten: Stora träd ger karaktär till Lodets lekplats. Höger: Bärbuskar ramar in lekytorna i
Stamgårdsparken.

19

RIIKTLINJER FÖR SUNDBYBERGS LEKMILJÖER

2.4.6 Nivåskillnader
En kuperad terräng tillför stora värden för lekmiljöer och bäddar för
varierad lek. Lutningar i lekmiljön aktiverar barn och uppmuntrar till
olika typer av rörelse. De kan till exempel vara bra för balansträning och
ge möjlighet till att klättra, springa, kana, rulla, krypa, hoppa. Sluttningar
är särskilt viktiga vintertid när pulkaåkning är en av de viktigaste
utomhusaktiviteterna.
Nivåskillnader bidrar också till lekmiljöns rumslighet och bryter upp
stora ytor till mer intressanta och barnvänliga små rum. Samtidigt kan
stora och många nivåskillnader inom en lekplats försvåra tillgängligheten.

2.4.7

Hårdgjorda plana ytor

Hårdgjorda ytor är stimulerande för motoriken genom aktiviteter
som cykling, sparkcykel, bollspel och annan lek. Detta är viktigast på
stadsdelslekplatserna som riktar sig till en bred åldersgrupp.

2.4.8 Formbart material
Bra lekmiljöer ger förutsättningar för barns skapande. De innehåller rikligt
med löst material, och tillåter förändring, grejande, byggande, raserande
och omstart. Barn vill kunna se effekter av vad de hittar på och formbara
och lösa material ger barnen möjlighet att efter sin egen fantasi skapa,
bygga och förändra sin omgivning. För små barn är baksand ett viktigt
formbart material. Andra formbara och lösa material som kan stimulera till
kreativitet även hos lite äldre barn är pinnar, grenar och andra växtdelar,
stenar och vatten.

2.4.9 Belysning
Under vinterhalvåret är de ljusa timmarna få. För att lekplatser ska kunna
utnyttjas efter skola/förskola behövs god belysning. En god belysning är
även viktig för att lekplatsen ska kännas trygg, förebygger skador och kan
hindra skadegörelse. Lekplatser och vägar till och från dem är prioriterade
platser för belysning.
Bild 5. Nivåskillnader, formbart material och belysning

Vänster: Nivåskillnader i Stenbrottsparkens lekplats som integrerats i lekmiljön där slänten används för rutsch och klättring på sommaren och blir en liten pulkabacke på vintern. Mitten: Formbart material. ”Jag bygger en skog.” Skapande
och kreativitet med sand och växtdelar. Höger: Belysningsstolpar och lysande lekutrustning lyser upp Tuvanparkens
lekplats och skapar en spännande lekplats under årets mörkare tider.
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2.5 Säkerhet och standard
Sundbybergs lekplatser ska vara trygga och säkra. Leksäkerhet och
hållbarhet ur ett driftsperspektiv är viktiga ledord vid anläggning och
underhåll av lekplatser.
I plan- och bygglagen (1987:10), PBL, 3 kap. 15-18 §§, anges krav på
hur friytor för lek och fasta anordningar ska underhållas så att risken för
olycksfall begränsas. Den svenska säkerhetsstandarden SS-EN 1176-77 är
baserat på en europeisk norm och gäller sedan 1999. Alla lekplatser ska
vara godkända enligt de säkerhetsmässiga regler och lagar som finns.
Besiktning av lekplatserna ska ske minst en gång per år och tillsyn
minst varannan vecka. Allvarliga fel som kan innebära risk för livshotande
eller permanenta skador ska alltid åtgärdas omedelbart. Säkerhetskrav
berör i första hand lekredskap och stötdämpande material, men hela
miljön behöver beaktas.
I strävan att skapa säkra miljöer är det viktig man inte åsidosätter barns
har behov av spänning och utmaningar. Lekplatserna ska vara attraktiva
och spännande lekmiljöer och mötesplatser som bidrar till barns hälsa
och utveckling. Att barn får möjlighet att testa sina gränser inom rimligt
säkra förhållanden och utveckla sin egen riskbedömningsförmåga är en
viktig säkerhetsfråga ur ett långsiktigt perspektiv. Platsspecifika analyser
och bedömningar måste alltid göras i utformning av en lekplats för att
säkerställa både säkerhet och lekvärde. För barns säkerhet är det viktigt att
fokusera på risk för livshotande eller permanenta skador, samt risker som
barnen själva har svårt att uppfatta.
Lekutrustning som slits och går sönder alltför lätt blir kostsamma att
underhålla och kan utgöra en säkerhetsrisk. Lekutrustning ska alltid väljas
med hänsyn till kvalitet, högre livslängd och hållbarhet ur ett drifts- och
leksäkerhetsperspektiv. Basen ska utgöras av robusta lekredskap, som tål
hård lek och slitage. Specialgjorda redskap utgör en mindre del av utbudet
och får störst utrymme på stadsdelslekplatser där ett tema kan utgöra en
del av utformningen. Alla lekredskap ska uppfylla gällande säkerhetskrav.
Barns och ungas vistelsemiljöer är prioriterade i stadens arbete för en
giftfri miljö7. Vid val av utrustning och material till lekplatser ska ske så att
miljö- och hälsofarliga ämnen undviks där detta är möjligt, i enlighet med
Sundbybergs kemikalieprogram.
Att minska spridningen av mikroplaster är ett utpekat mål i stadens
kemikalieprogram. Ur detta hänseende är det viktigt att minimera
användandet av fallskyddsunderlag av gummi. Detta måste dock ställas
mot leksäkerhet och tillgänglighet på stadens lekplatser. Fallskyddsgummi
bör därför inte användas där det inte bedöms behövas av leksäkerhets- och
tillgänglighetsskäl.
7

Sundbybergs stads kemikalieprogram 2030 - så växer vi giftfritt!
Remissversion 2020-10-28
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2.6 Delaktighet
Barns perspektiv och rättigheter ska stå i centrum i alla beslut och åtgärder
som rör barn8. Barnets bästa ska beaktas och analyseras i alla beslut som
berör barn. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör
dem, till exempel i utformningen av den fysiska miljön. Barn är experter
på sin lekmiljö och har ofta stor idérikedom. Vi behöver alltså lyssna till
barn för att skapa förutsättningar för deras delaktighet. Deras delaktighet
är också till stor hjälp att fånga in olika barns behov och önskemål för att
kunna skapa lekplatser med större diversitet och en bättre lekmiljö för
olika målgrupper.
Vid nybyggnation och ombyggnationer som omfattar minst 50 % av en
lekplats ska invånardialoger ske med barn/ungdomar i berört område, för
att få in barnrättsperspektivet.
Vilken form av delaktighet och hur delaktighetsprocessen ska se ut
varierar från fall till fall. Oavsett vilken metod man väljer så är det viktigt
att barnen får överblick och förstår varför de involveras i planeringen.
Det betyder mycket för barn och unga när de får träffa politiker och
kommunala tjänstepersoner, och får diskutera med dem. Det är också
viktigt att tänka på tidsperspektivet. Barn förväntar sig snabba resultat
medan en planeringsprocess är långsam. Upprustningsprojekt som har
kortare återkopplingstid är därför speciellt lämpade för barn och viktiga
delaktighetsprojekt.

TIPS!

En delaktighetsguide har tagits fram i Sundbybergs stad för att fungera
som stöd vid projekt som på något sätt innefattar delaktighet9. Den
har som syftet att ge vägledning och praktiska tips kring hur vi kan
arbeta med delaktighet inom fysisk planering. Den innehåller en
steg-för-stegguide som kan användas som checklista för planering,
genomförande och efterarbete i en delaktighetsprocess. Med hjälp
av denna formuleras syfte och mål med delaktigheten, den gör stöd i
att välja målgrupp och form för delaktighet samt i genomförande och
implementering av resultat.
Delaktighetsguiden definierar olika former av delaktighet med olika
grader av inflytande (se bild 6). Olika former av delaktighet kan vara
aktuella i olika projekt, och till olika målgrupper inom ett projekt.

8
9
22

FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 3, artikel 12
Delaktighetsguide, Guide för att arbeta med delaktighet inom fysisk
planering. v. 1 2019-10-22
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Bild 6. Form av delaktighet. Källa Delaktighetsguide. Sundbybergs stad.

Gemensamt beslutsfattande.
Medbestämmande Medborgaren får bestämma.

Medskapande Utbyte av tankar. Ofta vid flera tillfällen.
Medborgaren får forma/genomföra

Dialog

Konsultation

Utbyte av tankar. Ofta vid flera tillfällen.
Medborgaren får resonera.

Vi inhämtar synpunkter, ofta ett förslag. Ofta punktinsats
Medborgaren får tycka.

Information

Envägskommunikation. Vi formulerar skriftligt eller muntligt.
Medborgaren får veta.
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3
Nulägesbeskrivning
och framtida behov av
lekplatser
Tillgång till goda lekmiljöer för alla barn i Sundbyberg ger rum för möten,
samvaro och aktiviteter och ger förutsättningar för livskvalitet, utveckling
och hälsa. Lekplatser med olika storlek och med inriktning på olika
åldersgrupper bör finnas med en jämn geografisk spridning för att ge
förutsättningar för att alla barn får tillgång till en lekplats.
Det behövs en kontinuerlig utveckling av stadens lekplatser baserat
på hur tillgång och behov ser ut idag och hur de förväntas bli i framtiden.
Detta för att kunna erbjuda lekmiljö i de områden där det idag är brist,
för att tilltala olika målgrupper och behov och för att uppnå en rättvis
fördelning. I takt med att staden växer ökar också behovet av nya
lekplatser.
I denna del presenteras en översikt över lekplatstillgången i
staden utifrån de uppsatta riktlinjerna och baserat på inventering av
kommunens lekplatser10.1Områden med god tillgång liksom områden med
utvecklingsbehov har identifierats. Lekplatsernas läge i förhållande till
andra aktivitetsplatser och grönområden visas också för att ge en tydligare
helhetsbild av barns och ungas miljöer i staden.
Därefter följer en detaljerad beskrivning för varje stadsdel av tillgång till
lekmiljöer idag samt identifierade innevarande och framtida behov baserat
på stadens exploateringsplaner, befolkningsprognoser112och planerade
lekplatser.

10 Detaljerad beskrivning av stadens lekplatser samt hur de inventerats
presenteras i Bilaga 1, Inventering av Sundbybergs lekplatser.
11 Sundbyberg stads befolkningsprognos 2020:2.
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3.1 Lekplatstillgång
Idag finns det 18 lekplatser på allmän platsmark i Sundbybergs stad.
Av dessa är fem stadsdelslekplatser, sex områdeslekplatser och sju
närlekplatser. Kartan i bild 7 visar upptagningsområdet för Sundbybergs
lekplatser idag. Avståndet visas schematiskt, utan hänsyn till exempelvis
barriärer.
Majoriteten av barn i Sundbyberg stad har god tillgång till lekplatser,
men kartan visar att vissa områden har behov av utveckling. Här kan
nämnas delar av Rissne, Stora Ursvik och Duvbo där det är långt till en
lekplats. I Brotorp och de västligaste och de östligaste delarna av Centrala
Sundbyberg där det är långt till större lekplatser. I Hallonbergen, Ör och
Storskogen saknas lekplatser på allmän platsmark. I Hallonbergen och Ör
ansvarar det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren för att lekplatser av
god kvalité med jämn spridning finns.
Detaljerad beskrivning av tillgång och behov presenteras också för
varje stadsdel under rubriken Lekplatstillgång och behov i Sundbybergs
stadsdelar.

Tillgången till lekplats måste också sättas i relation till övriga lekbara
miljöer (bild 8). De flesta lekplatserna ligger i anslutning till parker eller
grönområden, även om storlek och kvaliteter varierar. Det finns dock några
mindre lekplatser som saknar intilliggande lekbara gröna ytor. Detta är
lekplatser som tillkommit där ytan för lek varit begränsad men behovet av
lekplats stort.
Andra typer av aktivitetsplatser såsom barnbad, bollplaner, parkour
och utegym, är också viktiga platser som bidrar till och skapar variation
i stadens lek- och rekreationsmiljöer. Framför allt de större lekplatserna,
till exempel Tuvanparkens, Tornparkens och Lötsjöns lekplatser, ligger i
sammanhang med någon annan typ av aktivitetsplatser. På dessa platser
skapas därmed mötesplatser för olika åldersgrupper och intressen.
Flera lekplatser, såsom Lötsjöns lekplats och Rissne ängars lekplats,
ligger också i eller i anslutning till Sundbybergs grön och blå band12 som
har en sammanbindande funktion i staden. Det gör det lätt att ta sig till
dessa lekplatser på gång- och cykelvägar genom gröna miljöer som förenar
flera stadsdelar. Dessa lekplatser blir därför extra viktiga mötesplatser som
är intressanta för en bredare målgrupp från ett större upptagningsområde.

12 Vatten och grönområden i Sundbyberg är i stor utsträckning är samlade i tre
gröna och blå band mellan stadsdelarna:
• Järvakilen med Kymlinge och Igelbäckens naturreservat,
• Lötsjöstråket från Rissne till Råstasjön,
• Bällstaviken med Bällstaån
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Bild 7. Karta över lekplatser i Sundbyberg med upptagningsområde 2020

Närlekplats

Områdeslekplats, radie 300 m

Stadsdelslekplats, radie 500 m
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Bild 8. Karta över miljöer för lek och aktivitet i Sundbyberg

Lekplats

Utegym

Bollplan

Barnbad

Parkour

Skate

Sundbybergs gröna och blå band

28

NULÄGESBESKRIVNING AV SUNDBYBERGS LEKMILJÖER

3.2 Lekplatstillgång och behov
i Sundbybergs stadsdelar.
Sundbybergs olika stadsdelar uppvisar en variation i bebyggelsestruktur,
barntäthet, tillgång till lekplatser och andra lekmiljöer. Hur
åldersfördelningen ser ut hos barnen varierar också från stadsdel
till stadsdel. I vissa stadsdelar planeras stora exploateringsprojekt.
Sammantaget medför detta olika förutsättningar och behov för
lekmiljöernas fortsatta utveckling i de olika stadsdelarna
Här presenteras tillgång till lekmiljöer samt identifierade behov och
utvecklingsmöjligheter för varje stadsdel. Detta relateras till antalet barn
i stadsdelarna, samt åldersstruktur hos barnen13. Planerad utveckling i
stadsdelarna och prognos över hur antalet barn kommer att förändras de
närmaste 10 åren, samt vilka behov av lekmiljöer det för med sig beskrivs
också.

13 Antal barn som anges för varje stadsdel avser år 2019 och alla grafer
och siffror över prognosticerat antal barn vid olika årtal är baserade på
Sundbyberg stads befolkningsprognos 2020:2.
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Stora Ursvik
Stora Ursvik ligger i norra delen av kommunen
gränsande till Igelbäckens naturreservat.
Stadsdelen började byggas 2006 och
bebyggelsen består av olika områden med
småhus, radhus och flerfamiljshus.
Stora Ursvik är en av Sundbybergs
barnrikaste stadsdelar och har idag endast en
lekplats. Framför allt i de västra delarna är det
långt till lekplatser. Det finns ett stort behov av
fler lekplatser i stadsdelen.

Antal barn 1-14 år: 1641
Lekplatser i Stora Ursvik:

Framtid:
Den planerade utbyggnaden av Ursviks
västra delar innebär fortsatt stor inflyttning
i stadsdelen. Befolkningsprognosen pekar
mot en fördubbling av antal barn i Stora
Ursvik fram till år 2034. I samband med
utbyggnaden kommer också flera lekplatser
att byggas och tillgången till lekplatser att
öka. I planerna finns två stadsdelslekplatser,
en områdeslekplats, en närlekplats och ett
stråk med aktiviteter. Alla barn kommer att ha
minst en lekplats inom 500 meter fågelvägen
från bostaden, även om barriärer såsom
tvärbanan påverkar den faktiska tillgången.

1 stadsdelslekplats

Ursviks Aktivitetspark

0

Prognos antal barn 1-14 år i Stora Ursvik
Prognos antal barn 1-14 år i Stora Ursvik
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Rissne
Rissne ligger i västra delen av kommunen.
Bebyggelsen består av låga till medelhöga
flerfamiljshus i gårdsmiljö med
mellanliggande promenadstigar från 1980-tal
och senare, samt två mindre radhusområden
från 2000-tal.
Rissne är en stadsdel med många barn och
behöver därför många lekplatser. Rissne är
också en stadsdel med mycket grönområden
och vid Rissne IP finns en aktivitetspark, vilket
bidrar till stadsdelens lekmiljö.
Lekplatserna i Rissne har varit eftersatta
när det gäller upprustning. Under 20202021 byggdes Batteriets lekplats och Örnens
lekplats som ligger i promenadstråket mellan
Rissne centrum och Rissne IP. Detta medför
större utbud och förbättrad tillgång till
lekplatser i Rissne.

Framtid:
Antalet barn förväntas öka något i stadsdelen
fram till år 2034. Med färdigställande av
pågående och planerade lekplatsbyggnationer
kommer tillgången till lekplatser öka, men
Rissne kommer fortsatt att vara en av de
stadsdelar som har högst antal barn per
lekplats. Därför är det extra viktigt att dessa
håller god status och kvalitet.

Rissne barnbads lekplats

Ny lekplats Rissne

Antal barn 1-14 år: 1559
Lekplatser i Rissne:
1 stadsdelslekplats

Rissne ängars lekplats

2 områdeslekplatser

Batteriets lekplats

1 närlekplatser
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Brotorp
Brotorp ligger norr om Enköpingsvägen
i östligaste delen av kommunen och
utgör Sundbybergsdelen av Järvastaden.
Bebyggelsen från 2000-talet och framåt, utgörs
av radhus, parhus och flerfamiljshus.
I Brotorp finns två mindre lekplatser
främst riktade till yngre barn. Det är långt
till en större lekplats men stadsdelen ligger
i anslutning till Igelbäckens naturreservat
med dess möjlighet till naturlek. En
områdeslekplats i eller i närhet till stadsdelen
skulle bredda lekutbudet och åldersspann hos
målgruppen.

Framtid:
Antalet barn i Brotorp förväntas vara stabilt.
För framtida utveckling av stadsdelens
lekmiljöer bör utveckling av en av lekplatserna
till områdeslekplats utredas, alternativt
möjlighet till en ny områdeslekplats.

Fornbyvägens lekplats

Antal barn 1-14 år: 664

Brogatans lekplats

Lekplatser i Brotorp:

0

2 närlekplatser

Prognos antal barn 1-14 år i Stora Ursvik
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Lilla Ursvik
Lilla Ursvik utgör den äldre delen av området
Ursvik och ligger i norra delen av kommunen
gränsande till Igelbäckens naturreservat.
Stadsdelen började byggas i början av
1900-talet och utgörs av villabebyggelse.
I stadsdelen finns ett relativt litet antal
barn och en områdeslekplats som bedöms
tillgodose områdets lekplatsbehov. Dessutom
finns Ursviks Aktivitetspark i närheten.

Antal barn 1-14 år: 242
Lekplatser i Lilla Ursvik:
1 områdeslekplats

Framtid:
Inga stora förändringar av antalet barn i
Lilla Ursvik förväntas. Behovet av lekplatser
anses tillgodosetts och det finns inga planer
för någon mer lekplats i stadsdelen. De nya
lekplatserna som planeras i Stora Ursvik
kommer att även innebära en ökad tillgång
till lekplatser för barn i Lilla Ursvik, kanske
framför allt som utflyktslekplatser.

Lilla Ursviks lekplats
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Hallonbergen
Hallonbergen ligger på en bergig kulle norr
om Centrala Sundbyberg. Stadsdelen byggdes
under 1960 och 70-talen som en del av
miljonprogrammet. Bebyggelsen består av
stora, parallella flerfamiljshus som bildar ett
antal storkvarter.
I Hallonbergen finns idag ingen lekplats
på allmän platsmark. Sundbybergs stads
kommunala bostadsbolag Förvaltaren har
hittills ansvarat för att lekplatser av god
kvalité med jämn spridning finns där. Under
hösten 2020 började Förvaltaren ett stort
upprustningsprojekt av stadsdelens största
lekplats vid Toppstugeparken. Ytterligare
några mindre lekplatser finns i Hallonbergen.

Antal barn 1-14 år: 933
Lekplatser i Hallonbergen:
Ingen lekplats på allmän platsmark

Framtid:
Med planerad exploatering och förtätning
i Hallonbergen förväntas antalet barn i
stadsdelen mer än fördubblas till år 2034.
I planerna ingår i nuläget ingen större
lekplats på allmän platsmark i stadsdelen,
endast strödda platser med lekfunktion finns
med i planerna. Toppstugeparken har varit
föremål för diskussion om att föras över till
kommunalt huvudmannaskap. Då bör även
lekplats ingå.

Mindre lekplats
Toppstugeparken
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Ör
Ör ligger i östra delen av Sundbyberg och
byggdes i mitten av 1960-talet. Bebyggelsen
består av flerfamiljshus.
Liksom Hallonbergen saknar Ör lekplats
på allmän platsmark och det kommunala
bostadsbolaget Förvaltaren har hittills
ansvarat för tillgång till lekplatser i området.
Ör angränsar till Lötsjön-Golfängarnas
naturreservat med stora grönytor och Lötsjöns
lekplats.

Antal barn 1-14 år: 393
Lekplatser i Ör
Ingen lekplats på allmän platsmark

Framtid:
Det finns planer på förtätning i Ör, vilket
kommer att leda till en stor ökning av antalet
barn. Det planeras även för att kommunen
ska ta över huvudmannaskapet för lekplatsen
i Malins park och att denna ska bli en ny
stadsdelslekplats.

Malins park
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Centrala Sundbyberg
Centrala Sundbyberg utgör den äldsta och
ursprungliga delen av Sundbyberg. De
centralaste delarna har en innerstadsmässig
bebyggelse. Norr om Tulegatan finns områden
med flerfamiljshus och villabebyggelse.
Hästhagen väster om Ursviksvägen utgörs
främst av småhusbebyggelse.
Det är god tillgång till lekplatser i större
delen av Centrala Sundbyberg och de flesta
lekplatserna har en god status. I de östligaste
och de västligaste delarna är tillgången något
sämre.

Antal barn 1-14 år: 1620
Lekplatser i Centrala Sundbyberg:
2 stadsdelslekplats
1 områdeslekplatser
3 närlekplatser

Framtid:
I Centrala Sundbyberg finns en
stor planerad exploatering i och
med nedgrävningen av järnvägen.
Många nya bostäder planeras att
tillkomma i den västra delen av
stadsdelen, där det redan idag är ont
om större lekplatser. Detta innebära
ett ytterligare ökat kommande behov
i denna del av stadsdelen. Olika
alternativ som bör utredas för att
tillgodose behov av lekmiljö är en ny
lekplats inom exploateringsområdet
eller vid Duvmossen samt möjlighet
för utveckling av Granparkens
lekplats.

Lötsjöns lekplats

Granparkens lekplats

Stenbrottsparkens lekplats

Tornparkens lekplats
Marabouparkens lekplats

Vintergatans lekplats
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Duvbo
Duvbo ligger väster om centrala Sundbyberg.
Bebyggelsen består av äldre villor och en
mindre andel flerbostadshus.
Stadsdelen har två områdeslekplatser som
båda är upprustade relativt nyligen. Överlag
är lekplatstillgången god, men de södra
delarna av Duvbo har lite längre avstånd till
en lekplats.

Framtid:

Inga stora förändringar av antalet barn i
Duvbo förväntas. Behovet av lekplatser anses
tillgodosetts och det finns inga planer för
någon mer lekplats i stadsdelen. Eventuell
utveckling av lekmiljöer i de västra delarna
av Centrala Sundbyberg kan även komma
framför allt de södra delarna av Duvbo till
godo.
Det finns många äldre barn i Duvbo. Detta bör
finnas med i åtanke vid planering av framtida
lekplatsupprustningar.

Antal barn 1-14 år: 406
Lekplatser i Duvbo:
2 områdeslekplatser

Duvboparkens lekplats
Lodets lekplats
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Storskogen
Storskogen ligger öster om centrala
Sundbyberg och byggdes på 1950talet. Bebyggelsen består framför allt av
flerfamiljshus, men även ett mindre antal
villor.
Storskogen är en av stadsdelar som idag
inte har någon lekplats på allmän platsmark.
Lekplatserna vid Lötsjön, Stenbrottsparken
och Tornparken är de som finns närmast.

Framtid:
Storskogsparken i kvarteret Vargen är en
naturkulle i Storskogen som det ses över om
det ska bli parkmark. Det är idag mycket lek i
området, men här finns ingen anlagd lekplats.
Möjligheten att anlägga en områdeslekplats
bör utredas. Antalet barn förväntas vara stabilt
och med en områdeslekplats i stadsdelen
bedöms lekplatsbehovet kunna tillgodoses.

Antal barn 1-14 år: 292
Lekplatser i Storskogen:
Ingen lekplats på allmän platsmark
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Lilla Alby
Lilla Alby ligger söder om järnvägen i det
södra hörnet av Sundbybergs kommun.
Stadsdelen är i stort sett helt bebyggd med
flerfamiljshus.
I stadsdelen finns en god tillgång till
lekplatser, men det är ett hårt tryck på
lekplatsen i Tuvanparken i och med att den
används som förlängd skolgård. Slitaget är
stort och detta är en lekplats där man kommer
att få räkna med kortare cykler mellan
upprustningar.
Stadsdelen har en stor andel barn i åldern
0-6 år, varför god lekmiljö riktad till denna
åldersgrupp är extra viktig.

Framtid:
Antalet barn i stadsdelen kommer att öka
något. Fokus för lekplatserna i stadsdelen
kommer att vara upprustning i takt med
slitage. Möjligen kan lekfunktioner utvecklas i
de befintliga lekplatserna.

Tuvanparkens lekplats

Antal barn 1-14 år: 709
Lekplatser i Lilla Alby:

Stamgårdsparkens lekplats

1 stadsdelslekplats
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Handlingsplan
Många av Sundbybergs lekplatser har ett bra och barnvänligt läge i
närhet till parker och närnatur som inbjuder till lek och rörelse. Sedan
föregående åtgärdsplan sammanställdes år 2014 har en stor majoritet av
stadens lekplatser renoverats. Idag är utbudet mer uppdaterat och varierat.
Stadens lekplatser håller en generellt en högre standard. Men slitaget
på lekplatserna är stort, särskilt på stora och populära lekplatser och nya
behov av större upprustningar uppkommer kontinuerligt.
Idag har bor det 8500 barn i ålder 1-14 år i Sundbyberg och antalet
förväntas att öka till över 11000 år 203014. Det fortsatta arbetet med att
utveckla lekplatser kommer att också att ha ett stort fokus på att möta
det ökade slitage som kommer att komma med att staden växer och att
besökstrycket på lekplatserna ökar. Skolor och förskolor har redan idag
alltför begränsade utemiljöer, och behöver använda allmän plats, vilket
också bidrar med ett hårt slitage i kommunens parker och lekplatser.
Handlingsplanen syftar till att:
•
•
•

Fortsätta utveckla lekplatser med tanke på lekvärde, tillgänglighet,
trygghet och attraktiva mötesplatser.
Kontinuerlig upprustning för att säkerställa god lekplatsstandard
och leksäkerhet.
Förbättra tillgång till lekplatser i områden där det idag är långt till
närmaste lekplats eller där det går många barn per lekplats.

Handlingsplanen inleds med en uppföljning av åtgärdsplan 2014-2018.
Därefter följer en ny åtgärdsplan för 2021-2025.

14 Sundbyberg stads befolkningsprognos 2020:2
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HANDLINGSPLAN

4.1 Uppföljning av
Åtgärdsplan 2014-2018
I en åtgärdsplan för 2014-2018 sammanställdes behov och
prioriteringsordning för upprustning av befintliga lekplatser och förslag
till nya lekplatser. Denna har varit vägledande för stadens reinvesteringar
och nybyggnationer av lekplatser.

4.1.1

Upprustning av lekplatser

Upprustning eller mindre åtgärder föreslogs för totalt nio lekplatser.
Syftet var dels att åtgärda slitage, och säkerställa säkerhet, trygghet och
tillgänglighet, dels att utveckla stadens lekmiljöer genom att göra dem
mer utmanande och inbjudande, erbjuda ett större och mer varierat
utbud samt bättre integrering med intilliggande grönytor. Alla utom
tre av de utpekade lekplatserna har renoverats. Kvarstår gör de mindre
lekplatserna i Rissne, där upprustning pågår eller planeras. Under tiden
har behov av upprustning av Tornparkens och Lötsjöns lekplatser uppstått
och upprustning har gjorts under 2019-2020. I samband med detta har
Lötsjöns lekplats strategiska läge tagits till vara och utvecklats till en
stadsdelslekplats.

4.1.2

Nya Lekplatser

I åtgärdsförslaget från 2014 konstaterades ett behov av fler lekplatser
eftersom antalet lekplatser är få i förhållande till antal barn och ojämnt
fördelade i stadsdelarna. Med utbyggnad av nya stadsdelar och växande
invånarantal ökar också behovet av fler lekplatser.
Sedan dess har fem nya lekplatser byggts: Marabouparkens lekplats,
Vintergatans lekplats, Stamgårdsparkens lekplats, Brotorpsvägens
lekplats och Fornbyvägens lekplats. Detta är fem mindre lekplatser som
kompletterar lekutbudet där det tidigare fanns luckor.

4.1.3

Avveckling av lekplats

Ursviks holmes lekplats uppfyller inte säkerhetsbestämmelserna för en
lekplats och inte heller stadens definition av lekplats. Utrustning har tagits
bort i takt med slitage. Platsen på Ursviks holme finns kvar som plats för
vistelse och lek i naturmiljö.
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Bild 9. Karta över lekplatsåtgärder 2014-2020
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4.2 Åtgärdsplan 2021-2025
Det finns ett ständigt behov att upprusta stadens lekplatser och en
bedömning av dessa behov ska göras kontinuerligt. Stadsdelslekplatser
och andra centralt belägna lekplatser har ofta ett särskilt högt besökstryck.
Detta innebär extra höga krav på att vara i toppskick samtidigt som de
utsätts för hårt slitage. Kortare upprustningscykler förväntas för dessa
lekplatser. Prioritetsordningen för upprustning av lekplatser styrs bland
annat av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Befintligt skick
Befolkningsunderlag i området
Hur välbesökt lekplatsen är
Strategiskt läge
Förekomst av andra lekplatser i närheten
Platsens potential
Intilliggande projekt, som ibland innebära att man väntar med en
upprustning för att man inte kommer fram till platsen eller för att det
redan byggs mycket på en plats.
Försöka undvika åtgärder på flera lekplatser i samma stadsdel
samtidigt.

Förslag för åtgärder i Sundbybergs lekmiljöer under 2021-2025 bygger
på inventering av kommunens lekplatser (se Bilaga 1, Inventering av
Sundbybergs lekplatser) samt bedömning av nuvarande och kommande
behov av lekmiljöer.
Utöver detta planeras också åtgärder för att stärka lekvärdet på andra
platser utöver de anlagda lekplatserna, såsom naturlek och käpphästbana.
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4.2.1

Prioriterad upprustning av lekplatser

De lekplatser i Sundbyberg som är högst prioriterade för upprustning,
utveckling eller utredning om framtida utveckling presenteras här utan
inbördes ordning.
Rissne ängars lekplats
Senast upprustad: 2014
Upprustning och utökning av lekplatsen.
Lekplatsen är sliten och en del lekutrustning har behövts ta bort.
Lekplatsen är i behov av upprustning. Om möjligt ska fungerande delar av
lekplatsen sparas.
• Ersätt sliten/borttagen utrustning
• Utöka leken för att ersätta avveckling vid barnbadet
• Ökat åldersspann
Tuvanparken
Senast upprustad/byggd:
Småbarnsleken: 2013
Lek för större barn: 2019
Upprustning av småbarnsdelen som är sliten
• Möjlighet till utökat innehåll ses över
• Sittplatser i direkt anslutning till lekytor
• Förbättring av tillgänglighet
Tuvanparkens lekplatser är utsatta för ett hårt slitage och behöver
upprustas med kortare mellanrum.
Stenbrottparkens lekplats
Senast upprustad: 2014
Mindre upprustning med åtgärder i den del av lekplatsen där utrustning är
placerad i gräsyta för att säkerställa fallskydd och åtgärda slitage.
Parkåtgärder som förbättrar tillgänglighet, mer välkomnande entréer,
annonsera lekplatsen från Tulegatan, åtgärd av sliten parkväg, komplettera
med picknickbord i parkens gräsytor.
Granparkens lekplats
Senast upprustad: 2014 (mindre rustning)
Åtgärda slitage och utveckling av lekfunktioner samt eventuellt utveckla
tydligare parkfunktion:
• Samla lekutrustningen mer om möjligt, men behåll platsens
naturkaraktär
• Bättre sittmöjligheter
Tydligare kanter mot omgivande villor
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Fornbyvägens lekplats
Byggd: 2017
Utreda möjligheterna att utveckla lekplatsen till en områdeslekplats, då
det finns behov av en sådan i stadsdelen. Lekplatsen ligger undanskymt i
stadsdelen men i närhet till förskola och naturreservat och motionsområde.
• Fler lekfunktioner
• Bättre struktur, inom lekplatsen och koppling mot gångväg mot
förskola
• Utveckla stig mot motionsområde

4.3.2

Mindre åtgärder

Brogatans lekplats
Byggd: 2015
Ordinarie underhåll.
Mindre parkåtgärder kan behövas såsom att åtgärda smitvägar och
komplettera buskplanteringar. Det finns behov av inspringningsskydd,
mellan yta med gungställning och intilliggande väg.

4.3.3 Framtida upprustnings/utvecklingsbehov
Aktivitetsparken i Ursvik
Senast upprustning: 2018 (mindre upprustning).
Framtid: titta på kopplingen upp i skogen? Kan den förstärkas? Entré mot
naturreservatet.
Stamgårdsparken
Byggd: 2017
Eventuellt utveckling av lekfunktioner med asfaltmålning och krithotell
samt undersöka möjligheten för balanslek/kojor i ytan nära sandlådan.
Rissne barnbads lekplats
Avveckling av lekyta i skogskant är sliten och upplevs otrygg. Eventuell ny
lekfunktion intill badet, alternativt samla alla lekredskap vid närliggande
Rissne ängars lekplats.
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4.3.4 Endast ordinarie underhåll
Lekplatser som inte bedöms kräva större insatser än ordinarie underhåll
under perioden 2021-2025.
Lötsjöns lekplats
Senast upprustad: 2020
Trycket är hårt på Lötsjöns lekplats och lekplatsen behöver upprustas med
kortare mellanrum.
Tornparkens lekplats
Senast upprustad: 2019-2020
Trycket är hårt på Tornparken och lekplatsen behöver upprustas med
kortare mellanrum.
Lilla Ursviks lekplats
Senaste upprustning: 2016
Ordinarie underhåll.
Duvboparkens lekplats
Senast upprustad: 2016
Lodets lekplats
Senast upprustad: 2019
Batteriets lekplats
Nyanlagd 2020
Ny lekplats Rissne
Nyanlagd 2021
Vintergatans lekplats
Byggd: 2016
Marabouparkens lekplats
Byggd 2017
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4.3 Framtida lekplatser i
Sundbyberg
Sundbybergs stad förväntas att fortsätta växa. Befolkningsprognoser pekar
på att antalet barn i åldern 1-14 år i Sundbyberg kommer att öka från
dagens 8500 till över 11000 barn år 203015.
Staden har ett ansvar att tillgodose alla barns rätt till och behov av lek.
Genom lekplatserna på allmän platsmark kan säkerhet och tillgänglighet
för alla tryggas. Lekplatsen spelar en nyckelroll som social mötesplats och
främjar kontakten mellan människor från olika kulturer, boendeformer,
åldrar och barn med eller utan funktionshinder.
För att säkerställa lekplatstillgången för alla Sundbybergs barn även
i framtiden behöver nya lekplatser byggas i takt med att staden växer.
Lekplatserna är idag också ojämnt fördelade i stadens olika delar. När nya
lekplatser byggs bör en rättvis fördelning prioriteras och planeringen utgå
från förväntat antal barn i stadens olika delar.
Nya lekplatser planeras eller föreslås i samband med de stora
stadsutvecklingsprojekten, till exempel utbyggnaden av Ursviks
västra delar och förtätningar i Hallonbergen och Ör. Det finns också
diskussioner om att överföra lekplatser som idag sköts av det kommunala
bostadsbolaget Förvaltaren till allmän platsmark.
Planerade och föreslagna nya lekplatser visas i kartan i bild 10 och beskrivs
kortfattat nedan.
Kvarnkullens park: ny stadsdelslekplats i Stora Ursvik
Forskarparken: ny områdeslekplats i Stora Ursvik
Älvdansparkens: ny stadsdelslekplats i Stora Ursvik
Vallenpromenaden: nytt parkstråk med aktiviteter i Stora Ursvik
Åkerholmen: ny närlekplats i Stora Ursvik
Hallontrappan: ny plats med lekfunktion i Hallonbergen
Frötorget: nytt parktorg med lekfunktion i Hallonbergen
Malins park: upprustning och överföring till allmän platsmark,
stadsdelslekplats i Ör
Duvmossen: utredning av möjligheter för en ny stadsdelslekplats i
samband med nedgrävningen av järnvägen och utbyggnad av Sundbybergs
nya stadskärna.
Järnvägspromenaden: områdeslekplats i västligaste delen samt platser
med lekfunktion längs parkstråket i Sundbybergs nya stadskärna.
15 Sundbyberg stads befolkningsprognos 2020:2
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Bild 10. Karta över planerade och föreslagna nya lekplatser i Sundbyberg.

Framtida lekplats

Befintlig lekplats
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Toppstugeparken: befintlig park med lekplats som idag förvaltas av
det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren. Lekplatsen upprustas av
Förvaltaren 2020-2021. Eventuell ombildning till allmän platsmark i
framtiden. Lekplatsen blir då stadsdelslekplats i Hallonbergen.
Storskogsparken/Kv Vargen: park/naturkulle som idag inte har någon
anlagd lekplats. Möjligt kommunalt huvudmannaskap för parken i
framtiden diskuteras. Detta skulle ge en möjlighet för att anlägga en ny
områdeslekplats i Storskogen.
Madendalen: utredning av lekplatsbehov, antal, storlek, placering i
samband med utbyggnad av stadsdel.
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Bilaga 1
Lekplatsinventering 2020
Sundbybergs stads lekplatser på allmän platsmark har inventerats under
2020. Det inventeringsportokoll som togs fram för inventering av stadens
lekplatser 2012 användes med mindre justeringar. Inventeringsprotokollet
redovisas på nästkommande uppslag. För flertalet lekplatser gjordes inventeringen vid återkommande besök under olika årstider.
Resultatet av inventeringen ligger till grund för prioriteringar av
framtida satsningar och framtagning av handlingsplan för utveckling av
kommunens lekmiljöer.
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Karta med översikt över Sundbybergs lekplatser 2020

Stadsdelslekplats

Områdeslekplats

Närlekplats
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Inventeringsprotokoll
Inledning
Den inledande texten om lekplatsen beskriver bland annat:
• Lekplatsens läge och omgivningar.
• Avgränsande bebyggelse/vägar/natur/vatten.
• Vilka entréer som finns till lekplatsen.
• Om platsen enbart är en lekplats eller om den ingår som en del av ett
större parkmiljö/rekreationsområde.
• Vilken skala lekplatsen har i förhållande till sin omgivning.
• Vilken status platsen har, om den är bortglömd eller välanvänd.
• Om platsen är estetiskt tilltalande och trevlig att vistas vid.
• Vilka åldersgrupper platsen tilltalar.
• Sammanfattande omdöme av platsens potential.

Inventering
Klassificering
•
•
•

Vilken typ av lekplats är det? (Stadsdelslekplats, områdeslekplats eller
närlekplats.)
Lekplatsyta - anlagd yta med lekredskap och sittplatser i direkt
anslutning till dessa.
Friyta - lekytan inklusive eventuell park eller naturmiljö utan
barriärfunktion.

Utrustning
•
•
•

Vilken lekutrustning finns på platsen? Vilken kvalité har redskapen?
Markmaterial
Beskriver vilket markmaterial som finns på och omkring lekplatsen
samt vilket skick det är i.

Vegetation
•
•
•
•
•
•
•
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Vilka vegetationstyper finns?
Finns solitära träd?
Finns karaktärsstarka växter?
Finns ätbara bär/frukter?
Finns lekvänliga och tåliga buskage?
Erbjuder vegetationen mycket löst material till kojbygge och andra
lekkonstruktioner?
Finns möjligheter till naturlig klätterlek?

LEKPLATSINVENTERING

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Är lekplatsen tillgänglighetsanpassad beträffande markmaterial och
lekutrustning?
Hur lätt det är att ta sig till platsen, samt hur lätt det är att röra sig på
lekplatsen för rörelse- och funktionshindrade barn och vuxna? Finns
upphöjda aktivitetsytor?
Hur ser möjligheterna ut för vuxna att vistas på platsen, inbjuds de i
leken?
Finns det bra sittplatser?
Finns det möjlighet till lek i både skugga och sol?
Finns utstickande föremål eller olämpligt markmaterial?
Är lekutrustningen säker?
Är färden till lekplatsen säker?
Finns god överblick och känns platsen trygg?
Finns det säkerhetsproblem i utformningen?
Är platsen utsatt för trafikbuller?
Har man möjlighet att välja mellan vistelse i sol och skugga?
Finns det papperskorgar?
Hur ser belysningen på platsen ut?

Lekvärde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur ser förutsättningarna ut för spontan respektive styrd lek?
Erbjuder platsen utmaningar?
Är närmiljön en plats som barn kan tänkas vilja upptäcka och kan de
göra det på ett säkert sätt?
Erbjuder lekplatsen motorisk träning?
Finns det en variation på platsen som gör att man vill stanna länge
eller återkomma?
Erbjuds aktiviteter som skapar gemenskap?
Finns det formbart lekmaterial på platsen?
Finns det ett naturligt flyt mellan lekytorna?
Erbjuder platsen förstärkta sinnesupplevelser?
Finns okonventionella sittplatser?
Finns det lugna respektive aktiva zoner på lekplatsen?

Åtgärder
Beskriver vilka åtgärder som är aktuella att utföra under en eventuell upprustning.
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1. Ursviks Aktivitetspark
Stadsdelslekplats

Ursviks Aktivitetspark ligger i Stora Ursvik.
Det bor många barn i området och närheten
till förskolor och bostäder gör att det ofta
är fullt med barn på lekplatsen. Öster om
lekplatsen ligger ett skogsområde med stigar
Adress:
mot Igelbäckens naturreservat och i norr
Ursviksvägen 138
ligger förskolan Granatäpplet. Lokalgatorna
Lekplatsyta: ca 3400 kvm Ursviksvägen samt Milstensvägen avgränsar
parken i söder och väster. Lekplatsen är väl
Friyta: angränsar till
inhägnad med Gunnebostängsel med grindar
skogsområde
mot förskolan och de omgivande lokalgatorna.
Lekplatsen kan också nås från elljusspår
genom det intilliggande skogsområdet.
Lekplatsen erbjuder mycket aktivitet för
lite äldre barn. Vid upprustning år 2018-19
utökades lekutbudet för de yngre barnen
och lekplatsen utvecklades med fokus på
tillgänglig lek för synskadade barn. I takt med
fler inflyttade barn ökar trycket och slitaget
på lekplatsen då det är den enda lekplatsen i
området.
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Inventering
Utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baksandlåda och bakbord (tillgängligt)
2 gungställningar med totalt 5 gungor
vara 2 babysitsar och 1 gruppgunga.
Klätterställningar för olika åldersgrupper,
en med rutsch
Vippgungor och gungbräda
Hängmatta
Studsmatta
Balanslek, olika typer
Karusell
Lekskulpturer
Kryptunnel
Lekredskap som stimulerar olika sinnen
(sinnesvägg, vindspel, musiklek)
Skateboardanläggning
Basketbollplan och multiplan med
konstgräs
Bordtennisbord
Scen
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och en sittrappa i slänten mot skogsbrynet.
Lekplatsen ligger öppet, det går att få en bra
överblick över platsen och det är insyn från
gatan. Det är brist på skuggiga ytor. Platsen
har bra belysning.

Markmaterial
•
•
•
•

Strid sand
Grusyta
Asfalt
Konstgräs

Lekvärde

Vegetation
En större lönn samt björkar, hästkastanj och
någon tall växer vid lekplatsen. Naturmark
ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
En stor del av lekutrustningen står i
sand, vilket gör dem svåra att nyttja för
rörelsehindrade. Däremot är lekplatsen
speciellt anpassad för barn med nedsatt syn.
Milstensvägen utgör en barriär mellan
bostäderna och lekplatsen och begränsar
barns möjlighet att på egen hand ta sig till
lekplatsen. Lekplatsen har gott om olika
sittmöjligheter med parksoffor, picknickbord

Lekplatsen har ett varierat utbud av lekoch spelmöjligheter för barn i alla åldrar.
Lekutrustningen är främst riktad till de
yngre barnen. För de äldre är fokus på olika
aktivitetsytor såsom skate, bollspel och scen.
Lite sparad naturmark inom lekplatsen ger
också utrymme för spontan lek, men det
finns ingen öppen gräsyta. Den angränsande
naturmarken är brant och tydligt separerad
från lekplatsen vilket medför att den inte
bjuder in till fri lek och utforskning.

Åtgärder
Ordinarie underhåll
På sikt utveckla entré mot naturreservatet

Basketplan

Vindspel

Sinnesvägg
Sandlåda
Scen
Skateområde

Gruppgunga
Multiplan med
konstgräs

Studsmatta

Hängmatta
Gungbräda

Gungor

Balanslek
Vippgungor
Rutschkana
Klätterställning
Klätterställning

0

5

10 m
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2. Lilla Ursviks Lekplats
Områdeslekplats

Adress:
Ungdomsvägen 5
Lekplatsyta: 2000 kvm
Friyta: 6000 kvm

I ett fint läge mitt i Lilla Ursvik villaområde
ligger lekplatsen med samma namn.
Platsen är inhägnad och nås via entréer
från Ungdomsvägen. Utanför lekplatsen
finns en allmänning med gräsyta där
fotbollsmål placeras ut under säsongen. På
platsen anordnas midsommarfirande och
bollspelsturneringar. Lekplatsen används av
förskolor och närboende familjer.
Lekplatsen upprustades 2016 och fick
då en ny struktur då lekplatsen öppnas upp
mer mot omgivningen samt ett ökat utbud
av lekutrustning och lekutrustning med
havstema.

Markmaterial

Inventering
Utrustning

Värdering
Tillgänglighet och trygghet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Baksandlåda med bakbord
Vippgungor
Två gungställningar med totalt 5 gungor
varav två babysitsar och en gruppgunga
Klätterlek för större och för mindre barn
Linbana
Snurrplatta
Balanslek
Lekhus
Basketkorg och lösa målburar

•
•
•
•

Asfalt
Strid sand
Gjutgummi
Gräsyta

Vegetation
Det finns stora uppvuxna träd som
rödblommig kastanj och lönn som ramar
in lekplatsen, liksom buskage som barnen
använder i leken med gångar och skrymslen.
I samband med upprustningen 2016
planterades växter med smak och doft, till
exempel äppelträd och smultron.

Asfaltsytor inne på lekplatsen gör det lätt
att ta sig runt på en del av lekytan, medan
delar i gräsytor är mer svårtillgängliga.
Gjutgummiyta och vissa lekredskap år också
tillgängliga, men mycket av lekutrustningen
står i strid sand. Lekplatsen har bra belysning
och det går att ha bra överblick över platsen.
Det finns gott om fasta och flyttbara
sittplatser och bord i parken. Lekplatsen
och allmänningen omges av lokalgator med
sparsam trafik. Det finns möjlighet till lek i
skugga och sol.
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Lekvärde
Lekplatsens förutsättningar ger bra lekvärde.
Utbudet av lekredskap är främst riktat mot
yngre barn, med mindre utbud och utmaning
för större barn. Gräsytor, målburar, lekbuskage
och kojor ger en stor variation i möjligheter
till spontan lek. I parken finns plats för många
olika aktiviteter. Platsens utformning med
spridning av funktioner och att man inte ser
allt samtidigt inbjuder till rörelse mellan och
utforskning av olika delar parken. Det finns
sittplatser och vistelseytor på olika ställen och
plats för flera familjer att vistas samtidigt.

Åtgärder
Ordinarie underhåll

Rutschkana
Basketmål
Lekbåt

Linbana
Gungor

Vippgungor

Gungor
Klätterställning
Sandlåda

Tipi

Gungbräda
Äppelträd
Balanslek

0

5

10 m
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3. Fornbyvägens Lekplats
Fornbyvägens lekplats ligger i ett lugnt
radhusområde i Brotorp. Den angränsar till en
mindre väg och ett skogsområde i förlängning
av Igelbäckens naturreservat. Det finns en
entré till lekplatsen från vägen, och en liten
Adress:
stig leder från lekplatsen in i skogen och mot
Fornbyvägen 31A
Ursviks motionsområde.
Det är en liten lekplats och målgruppen är
Lekplatsyta: 200 kvm
främst
mindre barn i det närmaste området. I
Friyta: gränsar mot
närheten finns också en förskola. Lekplatsen
Igelbäckens naturreservat.
har ett naturtema som passar in på platsen.
Närlekplats

Inventering
Utrustning
•
•
•
•

Gungställning med gruppgunga
Lekhus
Vippgunga
Balanslek

Markmaterial
•
•

Barkflis
Stenmjöl

Vegetation
Lekplatsen gränsar till skogsbryn och intill
finns också en liten gräsyta. Ett par träd har
planterats vid lekplatsen och blomsteräng har
anlagts i slänterna mot vägen.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Fornbyvägens lekplats är inte
tillgänglighetsanpassad. Den är liten och lätt
överblickbar, även om sittplatsen är placerad
med ryggen mot lekytor, och ligger väl synlig i
ett lugn bostadsområde. På andra sidan gatan
ligger en dagvattendamm som både kan locka
till lek och kan utgöra en säkerhetsrisk.

Lekvärde
Lekplatsen är liten och utbudet inriktat till de
minsta barnen. Omgivande skog och gräsyta
bidrar mycket till platsens lekvärde.

Åtgärder
Utred möjligheterna att utveckla lekplatsen
till en områdeslekplats, då det finns behov
av en sådan i stadsdelen. Lekplatsen har
ett gynnsamt läge för detta nära skog och
förskola.

Gruppgunga
Balanslek
Vippgunga
Lekhus
Balanslek
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4. Brogatans lekplats
Brogatans lekplats ligger i ett centralt läge i
Brotorp där många passerar. Lekplatsen kantas
på två sidor av fyravåningars bostadshus och
på två sidor av gator, den lugnare Vinthundsgatan och den lite mer livligt trafikerade
Brogatan. Det finns flera entréer in i parken
från gatan. En liten torgyta med sittplatser
och planteringar finns mellan lekplatsen och
Brogatan. Lekplatsen är liten och vänder sig
främst till yngre barn.

Inventering
Utrustning
•
•
•
•
•

Baksandlåda med bakbord och parasoll
2 gungställningar med totalt 4 gungor
varav 1 babysits och 1 gruppgunga
Klätterställning med rutsch
Vippgungor
Karusell

Markmaterial
•
•

Stenmjöl
Gjutgummi

Vegetation
Växterna på lekplatsen fyller framförallt en roll

Närlekplats

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Gjutgummiyta under lekredskapen och
generösa ytor mellan redskap underlättar
att ta sig fram. Det är också lätt att ta sig till
lekplatsen på gångbanor och cykelvägar.
Parksoffor erbjuder sittplatser på flera ställen
på lekplatsen.
Lekplatsen är liten och lätt överblickbar,
väl upplyst och ligger i ett centralt läge med
god insyn. Det är ont om skuggplatser i
parken. Det finns ett litet parasoll i sandlådan,
men i övrigt inget som skuggar. Det är ett
påtagligt trafikbuller från Brogatan och
Enköpingsvägen.

Adress:
Vinthundsgatan 12B
Lekplatsyta: 200 kvm
Friyta: ingen utöver
lekplatsytan

Lekvärde
Lekplatsen är liten och erbjuder ett begränsat
utbud främst riktat till de mindre barnen. Det
finns mycket lite utrymmer för spontan lek då
det saknas öppna ytor, buskage och angränsande park/naturmark som man kan leka i.

Åtgärder
Ordinarie underhåll

som avgränsare och som prydnad. Här finns
inga lekvänliga och tåliga buskage. Det saknas
träd som kan bidra med skugga.

Gungor
Sandlåda

Karusell
Vippgungor
Gruppgunga
Rutschkana
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5. Rissne ängars lekplats
Stadsdelslekplats

Lekplatsen ligger i anslutning till Rissne
ängar, i Ekovägens förlängning. Det finns flera
entréer till lekplatsen från parkvägen i väster.
Det är en välbelägen lekplats i ett strategiskt
läge mellan Duvbo villaområde och Rissne
Adress:
flerfamiljshus och i anslutning till stora
Ekovägen 44A
grönytor.
Parken är välanvänd och uppskattad.
Lekplatsyta: ca 1200kvm
Skolor,
förskolor och dagbarnsgrupper
Friyta: stora omkringanvänder den ofta. Byggandet av fler bostäder
liggande gräsytor och
kommer att öka efterfrågan ytterligare på en
skogspartier
attraktiv stadsdelslekplats.
Lekplatsen upprustades 2014 för att bland
annat åtgärda slitage, tillgänglighetsanpassa
den och för att förbättra belysningen. Trycket
är hårt på lekplatsen och det finns behov att
återigen åtgärda slitage. Detta innebär också
en bra möjlighet att till vara det strategiska
läget för att utveckla lekplatsen ytterligare.
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Inventering
Utrustning
•
•
•
•
•
•
•

Sandlåda
Vippgungor och gungbräda
1 gungställning med 6 sitsar, varav 2
baby- och 1 Hagsspecialsits
Klätterställningar med rutsch riktade till
olika åldrar
Lekhus
Karuseller, varva en rullstolsanpassad
Studsmatta

Markmaterial
•
•
•

Asfalt
Gjutgummi
Barkflis

Vegetation
Lekplatsen omges av träd och buskar som
fungerar som lekbuskage. Vid entréerna finns
perennplanteringar som förfallit och behöver
renoveras. I anslutning till platsen finns
Rissne ängar med stor öppna gräsytor och i
nära anslutning finns skogsbryn.
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Värdering
Tillgänglighet och trygghet

Lekvärde

Stora delar av lekplatsen har tillgängliga
markmaterial och det är lätt att röra sig
runt mellan olika lekredskap. Det finns
handikappsgunga och rullstolskarusell. Det är
även lätt att ta sig till lekplatsen på asfalterade
gång- och cykelvägar genom parken som ligger
skild från bilvägar.
Det finns många sittplatser runt om på
lekplatsen, bland annat ett stort picknickbord
med plats för många. Intill lekplatsen finns
en grillplats. De stora omgivande gräsytorna
erbjuder också plats att sitta/ha picknick på.
Lekplatsen ligger öppet i ett soligt läge.
Träd runt lekplatsen ger möjlighet till skugga.
Platsen är överblickbar och ligger synlig från
omgivande parkområde och gångvägar. Det
finns belysningsstolpar runt om på lekplatsen.

Lekplatsen har ett högt lekvärde med
ett fint läge. Det finns ett varierat utbud
av lekutrustning för olika åldrar. Där
lekutrustning har tagits bort på grund av
slitage finns det tomrum på lekplatsen.
Detta har också krympt utbudet av lek. Runt
lekplatsen finns stora ytor för friare lek,
gräsytor och skogsbryn samt målburar en liten
bit bort. Rissne barnbad ligger i närheten.

Åtgärder
Upprustning och utökning av lekplatsen.
Lekplatsen är sliten och en del lekutrustning
har behövts ta bort. Lekplatsen är i behov av
upprustning för att ersätta sliten/borttagen
utrustning, ytor och vegetation, samt utöka
leken för att ersätta avveckling vid barnbadet
och för att tilltala ett ökat åldersspann.

Gungor

Stort picknickbord

Liten klättterställning
och rutschkana

Klätterställning

Lekhus

Karusell

Vippgungor Gungbräda
Studsmatta
Lekbuskage

Karusell
Sandlåda
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6. Batteriets lekplats
Områdeslekplats

Adress:
Rissneleden 113A
Lekplatsyta: 1200 kvm
Friyta: >3000 kvm

Batteriets lekplats ligger i södra Rissne, i
anslutning till en naturbacke. En kraftigt
lutande backe leder upp till lekplatsen
från Rissneleden och en trappa upp från
Kavallerivägen. En stig leder från lekplatsen
vidare upp i naturmarken. Lekplatsen ligger
inpassad mellan naturmark och flerfamiljshus
som ligger längs Rissneleden. Flera stora träd
har sparats runt lekplatsen.
Lekplatsen byggdes 2020 och plockar upp
naturtemat på platsen. Lekplatsen lockar
troligen mest yngre barn, men gungor och lite
mer avancerad klättring och balanslek kan
även locka en något äldre åldersgrupp.

Inventering
Utrustning
Gungställning med fem gungor varav en
babygunga och en gruppgunga
Baksandyta med bakbord och kojor
Klätterställningar i olika svårighetsgrader
Liten och större rutsch
Balanslek i flera varianter
Vippgungor
Karusell
Volträcke
Lekskulpturer
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Markmaterial
Strid sand
Asfalt
Baksandsyta
Barkflis
Naturmark

Vegetation
Lekplatsen omges av naturmark och gräsytor.
Det finns stora sparade ekar och tallar runt
på hela lekplatsen som bidrar till skugga vid
lekytor. Naturmarken intill lekplats erbjuder
lek i buskage, klättring och löst material för
egna konstruktioner och skapande.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är svårtillgänglig på grund
av sitt läge i kuperad mark och saknar
tillgängliga entréer. Lekplatsen är inte
tillgänglighetsanpassad.
Det finns flera sittplatser på lekplatsen i sol
och skugga och vid olika lekytor. Lekplatsen
är en solig plats, men några större träd bidrar
med skugga. Nyplanterade träd kommer att ge
skugga vid baksandyta i framtiden.
Lekplatsen är överblickbar, har insyn
från intilliggande bostäder och känns trygg.
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Det ganska vildvuxna skogspartiet bakom
lekplatsen kan dock ge en otrygghetskänsla,
speciellt när det är mörkt.
Trafikbuller från Rissneleden hörs på
lekplatsen. Bakkanten av lekplatsen gränsar
mot en stor grop som kantas av byggstaket.
Denna del behöver tas om hand så att den inte
utgör en säkerhetsrisk.

Åtgärder
Ordinarie underhåll

Lekvärde
Det finns lekutrustning i olika svårighetsnivåer
och en bra variation. Mycket lekutrustning
med fokus på balans och klättring ger
goda förutsättningar för motorisk träning.
Uppdelning i olika delar kan locka till spring
och fartfylld lek. Naturmarken i bakgrunden
erbjuder fri lek och lockar till utforskning.
Lekutrustning i skogsbrynet bjuder in leken
i naturen. Lekutrustning och skulpturer med
naturtema förstärker också upplevelsen att
naturen är en del av lekplatsen. Baksandyta
och naturmarken erbjuder formbart material.
Lekplatsen har ingen riktigt lugn zon.
Baksandytan ligger mitt i lekplatsen, mellan
andra ytor, och är en stor yta med kojor i.

balansorm

SKOG
balanskubbar
träsnigel

GRÄS
minirutsch

łädergunga
kläƩerlek
med rutsch

łädergunga

STRID SAND

bänkbord

łädergunga

kläƩerlek

GRUS

bänk

uggla

träspång

sandbord
med pallar

ÄNG
GRÄS

lekhus

BAKSAND

ÄNG

SKOG

uggla

kläƩerlek

bänkbord

łädergunga

lekhus

träspång

ASFALT

gungor

karusell

GRÄS
papperskorg

STRID SAND

GRÄS

volträcke

bänk
bänk
GRÄS
GRÄS
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BaƩeriets Park 2020-06-16
Skala 1:200/A3
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7. Rissne barnbads lekplats
Närlekplats

Adress:
Odalvägen 24A
Lekplatsyta: 300 kvm
Friyta: stora omkringliggande gräsytor och
skogspartier

En liten lekplats belägen i anslutning till
Rissne barnbad och Rissne ängar. Själva
lekdelen ligger lite skymd mellan barnbadet
och naturmarken. Lekplatsen är sliten, har få
lekredskap och det undanskymda läget utan
belysning bidrar till att platsen känns otrygg
och att det inte är inbjudande att leka där.
Lekplatsen föreslås avvecklas till förmån för
utveckling av Rissne ängars lekplats.

Inventering
Utrustning
•

Lekutrustningen består av ett fåtal redskap
som är slitna.

•

Klätterlek

•

Vippgungor

Markmaterial
•
•

Grusyta
Strid sand

Vegetation
I omgivningen finns naturmark. Tät vegetation
mellan barnbad och lekplatsen innebär dålig
insyn till lekplatsen.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen inte tillgänglighetsanpassad.
Platsen känns otrygg då den är mörk och har
dålig insyn. Belysning finns vid barnbadet,
men inte på lekplatsen.

Vippgunga

Klätterställning

Gungbräda

0
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Lekvärde
Innehållet är för mindre barn. Litet lekvärde
då platsen känns otrygg och har få och slitna
lekredskap.

Åtgärder
Avveckling av lekplatsen.
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8. Örnens lekplats
Den nya lekplats som byggs i Rissne 2021
ligger i ett gång- och cykelstråk mellan Rissne
C och Rissne IP. Den omges av flerfamiljshus
och flera förskolor och skolor. På andra
sidan GC-vägen byggs en samlingsplats med
sittplatser, pergola och fina planteringar.
Entréer till lekplatsen finns från olika håll,
från GC-vägen samt från mindre gångvägar
som går mellan omgivande bostadshus.
Lekplatsens skepp låter barnen med fantasins
hjälp resa iväg, kanske för att hälsa på någon
släkting eller vän, kanske för att upptäcka
värden.

Inventering
Utrustning
•
•
•
•
•
•
•

Två gungställningar med totalt 5 gungor
inklusive gruppgunga och babygunga
Baksandlåda med bakbord
Lekskepp och lekjolle
Liten rutschkana
Vippgungor
Lekskulpturer
Volträcke

Markmaterial
•
•
•
•

Asfalt
Gjutgummi
Stenmjöl
Strid sand

Vegetation
Runt lekplatsen planteras träd och låga buskar
för att både ge lummig parkkaraktär och goda
siktförhållanden. Här finns inga lekbuskage
Adress:
eller klätterträd.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet

Områdeslekplats

Lavettvägen 15

Lekplatsen har plana ytor och tillgängliga
Lekplatsyta: 1000 kvm
markmaterial, vilket gör lekplatsen tillgänglig Friyta: 1800 kvm
att vistas, tas sig runt på och använda. Stor del
av lekutrustningen är tillgänglighetsanpassad.
Lekplatsen nås från gång- och cykelvägar
och ligger skyddad från biltrafik. Snabba
cyklister som passerar intill lekplatsen kan
utgöra en fara, även om lekplatsens entréer
förses med utspringskydd.
Det finns gott sittplatser i olika lägen på
lekplatsen. Den intilliggande samlingsplatsen
erbjuder också plats för fika och umgänge.
Lekplatsen är väl överblickbar och synlig
från intilliggande bostäder.

Lekvärde
Lekplatsen erbjuder främst yta för styrd
lek med inriktning på små och mellanstora
barn. Grönytor för friare lek finns en liten bit
bort. Lekskeppet kommer troligen att vara
lekplatsens huvudattraktion och det som har
potential att locka lite mer långväga besökare.

Åtgärder
Ordinarie underhåll
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9. Duvboparkens lekplats
Områdeslekplats

Adress:
Harstigen 4
Lekplatsyta: 600 kvm
Friyta: 10000 kvm
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Duvboparken ligger högt belägen i Duvbo
villaområde. Själva lekplatsen ligger omgiven
av naturmark med berg i dagen och stora
tallar. Den omgivande naturen återspeglas i
lekplatsens utformning.
Intill lekplatsen ligger en belyst bollplan
som spolas till isbana på vintern. Här finns
också ett litet utegym. Lokalgator, villor och
Duvboskolan gränsar till Duvboparken.
Skogsdelen används som lärosal
med Mullegrupper och skolbarn. Duvbo
villaförening anordnar valborgsmässoeld på
berget varje år, vilket är mycket uppskattat och
välbesökt av många sundbybergare.
Lekplatsen byggdes om 2017 för att
bättre binda samman den med omgivande
naturmark och fick ny lekutrustning och
markmaterial.

Inventering
Utrustning
•
•
•
•
•
•

Baksandlåda och bakbord
2 gungställningar, totalt fyra gungor,
inklusive en babysits och en gruppgunga
Klätterställning med rutsch
Vippgungor
Cykelkarusell
Lekhus

Markmaterial
•
•
•
•

Strid sand
Grusyta
Asfalt
Konstgräs
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Vegetation
Lekplatsens omgärdas av naturmark som
skapar en del av platsens lekmiljö. Ingen
planterad vegetation finns på platsen.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är till stor del tillgänglighetsanpassad och det är lätt att ta sig fram till
lekredskapen där markbeläggningen består
gjutgummi och asfalt. En del lekredskap står
i träflis. Lekplatsen ligger på en höjd som
kan vara svår att ta sig till på egen hand med
nedsatt rörelseförmåga. Det finns flera fasta
och flyttbara sittplatser och bord.

Lekplatsen ligger i ett lugnt område, en
lokalgata med lite trafik leder till lekplatsen.
Möjlighet finns till lek i både skugga och sol.

Lekvärde
Lekplatsen har ett stort lekvärde. Det finns ett
varierat utbud av lekredskap som kompletteras
av naturmarken skapar många möjligheter till
kreativ lek. Bollplanen spolas vintertid som
naturis, vilket ökar lekvärdet.

Åtgärder
Ordinarie underhåll

Bollplan

Utegym

Cykelkarusell

Sandlåda
Lekhus
Gruppgunga
Vippgungor
Gungor

Klätterställning med
rutschkana
0
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Områdeslekplats

Adress:
Duvkullavägen 26
Lekplatsyta: 1200 kvm

10. Lodets lekplats

Inventering
Utrustning

Lodets lekplats ligger i Duvbo villaområde.
Lekplatsen renoverades 2019 med nya
lekredskap, markmaterial och växter och fick
ett fågeltema. Platsen omgärdas av lokalgator
med sparsam trafik. Det finns två entréer med
grind in till parken, som nås från Lodbrinken
och Ekovägen. Lekplatsen har bra standard
och fungerar i sitt nuvarande skick.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gungställning med 4 gungor
Baksandlåda
Vippgungor
Lekhus
Lekfärja
Lekskulpturer och balansredskap
Cykelkarusell
Studsmattor

Friyta: ingen utöver

Markmaterial

lekplatsytan

•
•
•

Stenmjöl
Gjutgummi
Strid sand

Vegetation
Stora uppvuxna granar, lönnar och kastanjer.
Planteringar med perenner och buskar, bland
annat bärbuskar och större syrenbuskar. Berg
i dagen och en liten gräsyta finns även på
platsen.
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Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är delvis tillgänglig. En gunga
är handikappanpassad, men står i strid
sand. Platsen är bra belyst med fem
belysningsstolpar. Bostadsbebyggelse finns
på alla sidor om lekplatsen och det är inte
mycket trafik eller buller. Det är en trygg och
öppen plats. Möjlighet finns till lek i både
skugga och sol. Lekplatsen är avgränsad med
Gunnebostängsel.

Lekvärde
Lekplatsen har ett bra lekvärde och ligger
fint med tillgång till berg att klättra i, träd
och buskar. Lekutrusningen är varierad men
erbjuder inte så mycket utmaningar för äldre
barn.

Åtgärder
Ordinarie underhåll

Lekfärja med
rutschkana
Vippgungor

Pergola

Sandlåda

Studsmattor

Balanslek

Vippgunga
Cykelkarusell Gungor

Lekhus
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11. Lötsjöns lekplats
Stadsdelslekplats

Lötsjöns lekplats ligger i ett fint läge vid
Lötsjön, i ett av Sundbybergs viktigaste
rekreativa områden. I omgivningen ligger
även Golfängarna med stora öppna gräsytor
och Örs barnbad i nordväst. Lekplatsen är
Adress:
välbesökt och ligger i ett centralt läge där
Vackra vägen 20
den kan nås från flera olika stadsdelar och
Lekplatsyta: ca 1200kvm via gång- och cykelvägar genom park- och
rekreationsområdet. Den omgivande miljön
Friyta: stora omkringoch läget ger mycket mervärde till lekplatsen.
liggande gräsytor och
Lekplatsen upprustades 2020, med ett ökat
skogspartier
innehåll riktat till ett bredare åldersspann. Här
finns småbarnslek och utrustning/aktiviteter
som även lockar äldre barn, samt detaljer som
knyter an till den omgivande naturen och
naturreservatet.

Inventering
Utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 gungställningar med totalt 6 gungor: 2
babygungor, 2 plankor, 1 gruppgunga, 1
dubbelsits
Sandlåda med bakbord och grävskopa
Kojor
Linbana – dubbel
Stor gungkarusell
Hängmattor
Vippgungor
Gungbräda

•
•
•
•

Liten rutsch
Kryptunnel
Klätterställning
Lekskulpturer

Markmaterial
•
•
•
•
•

Strid sand
Gjutgummi
Träflis
Asfalt
Gräs
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Det finns gott om sittplatser vid olika
delar. Lekplatsen är solig. Nyplanterade träd
kommer att bidra med mer skugga i framtiden.
Några sittplatser finns där man kan få skugga.
Lekplatsen upplevs trygg, är överblickbar
och ligger på en plats där många människor
rör sig. Stängsel avgränsar mot gång- och
cykelvägar. Man färdas på parkvägar skild från
trafik för att komma till lekplatsen, men snabb
cykeltrafik kan vara en fara.

Vegetation
Lekplatsen ligger i anslutning till Lötsjön och
Golfängarna med omgivande naturmark. Det
finns mycket fågelliv kring sjön. Lekplatsen
ligger placerad intill en skogskulle som
inbjuder till lek och utforskning i naturmark.
En mindre buskbeklädd kulle intill lekplatsens
kojor som fungerar som lekbuskage.
Träd i lekplatsytan är nyplanterade men
kommer med tiden att bidra till skugga
och rumslighet. Mycket av den planterade
växtligheten är inhemska arter som passar i
naturreservatet. Blommande buskar kantar
några lekytor

Lekvärde

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen har delvis tillgänglig utrustning
och markmaterial, exempelvis gruppgunga
i yta av gjutgummi och upphöjt bakbord.
Asfaltytor gör det lätt att ta sig runt mellan
olika delar av lekplatsen. Asfalterade gång- och
cykelvägar leder till lekplatsen.

Lekplatsen har goda förutsättningar för både
styrd och spontan lek med brett utbud av
lekutrusning och omgivande naturmark och
gräsytor. Här finns tillräcklig variation för att
vilja stanna länge och komma tillbaka flera
gånger. Det finns ett lugnt hörn vid sandlek
och kojor med småbarnslek i anslutning, samt
vid solbäddar och plats för mer vidlyftig lek
vid linbana, gungor, snurrkarusell.

Åtgärder
Ordinarie underhåll.

Rutschkana
Kryptunnel

Sandlåda

Vippgungor Gungbräda

Vippgunga

Gungor

Gruppgunga

Klätterställning
Studsmattor

Hängmattor

Gungkarusell
Dubbel linbana
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12. Tornparkens lekplats
Stadsdelslekplats

Tornparken ligger på en höjd i centrala
Sundbyberg och är en av stadens mest
välbesökta platser. Här finns vattentornet som
är ett landmärke i staden
Lekplatsen ligger mitt i parken. Intill
Adress:
finns barnbad, bollplan och en scen.
Tornstigen 1
Lekplatsen nås via gång- och cykelvägar från
Lekplatsyta: ca 1200kvm Tornstigen, Lekplatsvägen, Vattugatan och
Prästgårdsgatan.
Friyta: stora omkringLekplatsen rustades 2019-2020 och fick ny
liggande gräsytor och
lekutrustning och tema från sagornas värld. En
skogspartier
stor asfaltmålning skapades med hjälp av barn
från en närliggande förskola. Tornparkens
lekplats är välbesökt och håller en god
standard, men är utsatt för hårt slitage.

Inventering
Utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•
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Baksandlåda med bakbord
Gungställning med 5 gungor, varav 2
baby- och 1 dubbelsits
Klätterställningar i olika svårighetsgrader,
med rutsch
Släntrutsch
Balanslek
Karusell
Vippgungor
Studsmatta

•
•

Lekhus
Gungbräda för flera barn

Markmaterial
•
•
•
•

Asfalt
Gjutgummi
Träflis
Gräs och naturmark

Vegetation
Tornparken växtlighet erbjuder på rik och
varierad upplevelse. I den omgivande parken
finns gräsytor, stora träd, mer naturlika
områden, samt blomsterprakt i generösa
perennplanteringar. Det finns lekbuskage i
anslutning till lekytor.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen har tillgängliga markmaterial
och utrymme mellan lekredskap. Det går
bra att röra sig med rullstol på platsen, men
lekplatsen ligger i ett kuperat område med
branta backar eller trappor in i parken från
flera håll.
Lekplatsen och dess omgivning i
Tornparken erbjuder plats för många olika
åldersgrupper och intressen att vistas. Dock
saknas utbud för ungdomar. Här finns gott
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om plats att vistas många samtidigt, många
sittplatser av olika karaktär, i olika lägen.
Lekytorna ligger i ett soligt läge, men vid
småbarnsdelen finns skuggande träd. Platsen
är välbesökt och känns trygg. Det finns bra
belysning.
En gång- och cykelväg går genom
lekplatsen och delar den i två delar. Cyklister
kan komma i hög hastighet förbi lekområdet,
annars är parken en lugn plats avskärmad från
biltrafik.

aktivitet och energi, småbarnsdelen utgör en
lugnare zon.
Som en viktig social mötesplats i centrala
Sundbyberg är trycket högt på lekplatsen och
slitaget på lekutrustningen stort.

Åtgärder
Ordinarie underhåll, men kan behöva extra
insatser på grund av stort slitage.

Lekvärde
Lekplatsen ligger i en stor och varierad park
med mycket plats för lek och utforskning
även utanför lekplatsytorna. I anslutning till
lekplatsen finns också bollplan och barnbad
som är mycket välbesökt sommartid.
Lekutrustningen skulle kunna erbjuda en
större variation för lite äldre barn. Temat
inspirerar till fantasilek och gör också att
lekplatsen skiljer ut sig mot andra lekplatser.
Större delen av lekplatsen upplevs ha hög

Barnbad

Lekhus

Vippgungor

Rutschkana
Trollslända

Sandlåda

Balanslek

Karusell

Studsmatta

Slott med
rutschkana

Asfaltmålning

Gungor

Klätterställning

Rutschkana
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13. Stenbrottsparkens lekplats
Områdeslekplats

Adress:
Stenbrottsgatan 2
Lekplatsyta: 700 kvm
Friyta: 7000 kvm

Lekplatsen ligger i norra kanten av
Stenbrottsparken i centrala Sundbyberg.
Den är kantad av lugna lokalgator ett
bostadsområde med mestadels flerfamiljshus.
Ett stängsel avgränsar mot gatan och tre
entréer finns mot gatan genom öppningar
eller grind. Lekplatsen nås också från gångoch cykelväg som går genom hela parken.
Det är en mindre områdeslekplats i ett
lugnt läge med fin inramning av naturslänt
med stenblock och stora träd. Lekplatsen är
välbesökt av förskolor.

Inventering
Utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•

Gungställning med 4 gungor
Baksandlåda
Vippgungor
Lekhus
Lekfärja
Lekskulpturer och balansredskap
Cykelkarusell
Studsmattor

Markmaterial
•
•
•
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Gjutgummi
Strid sand
Stenmjöl

Vegetation
Lekplatsen ligger i anslutning till naturklädd
kulle med mycket berg i dagen, gräsytor
och björkar. Vegetationen bidrar mycket till
platsens karaktär och dess lekvärde. Stora träd
bidrar med skugga.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen ligger i ett kuperat område.
Asfalterade gångvägar som går genom parken
är i delvis i dåligt skick vilket försvårar
tillgängligheten. Lekytorna är tillgängliga med
gummiasfalt och stenmjöl. Sittplatser med
parksoffor och bord finns. Lite lekutrustning
står i gräsyta som är sliten och saknar därmed
ordentligt fallunderlag. Lekplatsytan är öppen
och lätt överblickbar. Den ligger väl synlig från
omgivande bostadshus och har bra belysning.
Trafikbuller kan anas från närliggande
Tulegatan. Möjlighet finns till lek och vistelse i
både skugga och sol.
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Lekvärde
Stenbrottsparken har ett bra lekvärde.
Utbudet av lekutrustning är relativt litet men
varierat och riktat till barn i åldern 1-9 år.
Hela lekplatsen upplevs som en plats, men
med aktiv zon i mitten och lugnare zoner
i kanterna. I anslutningen till lekparken
ligger parken som ger tillgång till stora ytor
för fri lek, och kuperad naturmark med
stenblock och träd som inbjuder till lek och
utforskning. Lekplatsen upplevs som en lugn
plats och fungerar som ett bra komplement
till närliggande och välbesökta Tornparkens
lekplats.

Sandlåda
Klätterställning
Karusell

Rutschkana

Åtgärder
Mindre upprustning med åtgärder i den del av
lekplatsen där utrustning är placerad i gräsyta
för att säkerställa fallskydd och åtgärda slitage.
Parkåtgärder som förbättrar tillgänglighet och
mer välkomnande entréer.

Vippgunga

Gungor
Lekhus
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14. Granparkens lekplats
Närlekplats

Adress:
Granlidsvägen 8A
Lekplatsyta: 500 kvm
Friyta: 1400 kvm

Granparkens lekplats är en naturpark som
ligger mellan villorna i Hästhagen. Trots att
platsen ligger undanskymt är den välbesökt av
föräldrar med mindre barn som bor i området
och används regelbundet av förskolegrupper.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är inte tillgänglig för rörelsehindrade då den ligger på en naturtomt,
med lekutrustningen utplacerad i naturmark.
Det finns ett picknickbord men det saknas
sittmöjligheter i närhet av lekutrustning.
Lekplatsen har ingen belysning. Det finns
möjlighet till lek i både skugga och sol.

Inventering
Utrustning
Lekutrustningen är åldrad och delvis i behov
av utbyte
• Baksandlåda
• Gungställning med två gungor varav en
babysits
• Vippgungor
• Klätterlek med rutsch för mindre barn
• Lekhus

Lekvärde
Det är en trevlig något kuperad lekplats som
passar bra för mindre barn att utforska. Även
lekutrustningen är anpassad till mindre barn.

Åtgärder
Upprustning för att åtgärda sliten
utrustning. Lekutrustningen samlas mer
om det är möjligt, samtidigt som platsens
naturkaraktär bibehålls. Skapa bättre
sittmöjligheter och tydligare kanter mot
omgivande villor.

Markmaterial
•
•

Gräs
Barkflis

Vegetation
Lekplatsen ligger på en naturtomt med klippt
gräsyta och stora barr- och lövträd. På flera
ställen finns berg i dagen.

Sandlåda
Vippgunga
Gungor

Gungbräda

Klätterställning
med rutch

Lekhus
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15. Marabouparkens lekplats
Marabouparken är Sundbybergs viktigaste
kulturhistoriska park och en central mötesplats. Den lilla lekytan som byggdes 2016
ligger i Marabouparkens norra ände i ett
skyddat läge. Lekplatsen kan nås via flera
entréer in i parken, bland annat en i direkt
anslutning till lekplatsen och en tillgänglig
asfaltgång från en av de större entréerna.
Lekutbudet är litet och främst riktat
till yngre barn i sällskap med förälder och
fungerar som ett komplement till barnbadet.

Närlekplats

Adress:

Klätterställning

Löfströmsvägen 4-6
Karusell

Lekplatsyta: 150 kvm

Gungbräda

Friyta: 15000 kvm

Inventering
Utrustning
•
•
•

Gungbräda
Klätterställning
Karusell

Markmaterial
•
•

Gjutgummi
Stenmjöl

Vegetation
Närmast intill lekplatsen finns buskplanteringar samt björkar. Marabouparken
i stort innehåller mycket och varierad
växtlighet inklusive stora träd, gräsytor,
perenn och sommarblomsplanteringar, en
rododendronlund, olika barrväxter och träd.
Det finns inga lekbuskage.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen har tillgängliga markmaterial
och möjlighet att ta sig fram. En tillgänglig
entré finns. Sittplatser på parksoffor finns i

0

5

10 m

anslutning till lekplatsen som ligger i skyddat
och soligt läge. På själva lekplatsytan finns
ingen möjlighet till skugga.

Lekvärde
Lekplatsen är en liten lekyta med ett begränsat
utbud av lekutrustning. Lekvärdet ligger
främst i läget där parkmiljön i sin helhet
lockar till återkommande besök. Gräsytor och
barnbad ger möjlighet för friare lek.

Åtgärder
Ordinarie underhåll
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16. Vintergatans lekplats
Närlekplats

Adress:
Vintergatan 7
Lekplatsyta: 350 kvm
Friyta: 800 kvm

Vintergatans lekplats ligger i sydöstra
hörnet av centrala Sundbyberg omgiven av
bostadsbebyggelse med flerfamiljshus. Det är
den enda parken i närområdet. Lekplatsens
huvudentré är från Vintergatan men det
finns också en mindre entré med gångväg
och trappa upp från Mariagatan. Kanter mot
parkeringsplats och baksidor av hus gör att
lekplatsen upplevs lite bortglömd och sliten.
Lekplatsen är liten och vänder sig främst
till små barn i sällskap med vuxen boende i
närområdet.

Inventering
Utrustning
•
•
•
•

Baksandlåda med bakbord
Gunglek med 1 babysits
Klätterställning med rutsch
Karusell

Markmaterial
•
•

Gjutgummi
Stenmjöl

Vegetation
På lekplatsen finns både äldre och
nyplanterade träd. Stora träd skuggar och
skärmar av mot bostäder. Här finns också en
liten gräsyta.

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är liten och överblickbar. Det
finns gott om belysningsstolpar. Lekytorna
ligger i inre delen tydligt skild från gatan.
Markmaterial är tillgängliga och det är lätt
att ta sig fram på lekplatsen och mellan
lekredskap. Parksoffor och sittrundlar erbjuder
sittplatser. Det finns möjlighet till lek och
vistelse i både sol och skugga.

Lekvärde
Vintergatans lekplats är liten med ett fåtal
lekredskap som inriktad på mindre barn.
En mindre gräsyta och stenmjölsyta med
sittrundlar ger viss möjlighet till spontanlek.

Åtgärder
Ordinarie underhåll

Karusell

Klätterställning
med rutsch

Gunga

Sandlåda
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17. Stamgårdsparkens lekplats
Stamgårdsparken ligger i Lilla Alby omgiven
av bostads- och kontorsbebyggelse. Söder om
parken finns den vältrafikerade Tritonvägen.
Parken är inhägnad av staket med entréer
från olika håll. Lekplatsen är liten med
få lekfunktioner främst för yngre barn.
Fruktlund, bärbuskar och ett stort antal
picknickbord lockar troligen människor i alla
åldrar till vistelse.

Inventering
Utrustning
•
•
•

Gungställning med 3 gungor varv 1
gruppgunga
Karusell
Baksandlåda

sol och skugga och gott om parksoffor och
picknickbord. Parken är omgiven av gator och
inhägnad av staket. Här finns ett konstant
trafikbuller.

Närlekplats

Adress:

Lekvärde

Trädgårdsgatan 7A

Utbudet av lekredskap är litet. Gräsytan
inbjuder till viss del till spontan lek, men inte
så mycket utmaningar. Frukt och bär förhöjer Lekplatsyta: 500 kvm
Friyta: 2500 kvm
lekvärde och attraktivitet för alla åldrar.

Åtgärder
Eventuellt kan lekfunktioner utvecklas.
Asfaltmålning skulle kunna göra den stora
asfaltytan mer inspirerande för lek och något
mer lekredskap skulle kunna tillföras.

Markmaterial
•
•
•

Gjutgummi
Asfalt
Gräsyta

Vegetation
Parken har temat fruktlund med ätliga växter
som äppelträd, vinbär och hallon. Stora lönnar
skärmar av mot omgivningen och bidrar till
att skapa ett eget rum i parken. Det finns lite
buskar som kan fungera som lekbuskage.

Äppellund

Värdering
Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är till stor del tillgänglig med
lättframkomliga markmaterial. Här finns både

Gungor

Karusell

Sandlåda
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18. Tuvanparkens lekplats
Stadsdelslekplats

Adress:
Trädgårdsgatan 31
Lekplatsyta: 600+800
kvm
Friyta: 12000 kvm

Tuvanparken i Lilla Albys är en del av det
upprustade grönstråket från Humblegatan till
strandpromenaden vid Bällstaviken. Parken
har mycket växtlighet med stora, gamla
träd och praktfulla blomsterplanteringar. I
anslutning till parken finns en hundrastgård.
Entréer till parken finns från Hamngatan,
Franstorpvägen, Humblegatan och
Trädgårdsgatan.
Tuvanparken har två lekplatser, den norra
delen för mindre barn och den södra delen
med fler funktioner för större barn. I parken
finns också utegym och parkour. Lekplatserna
är välbesökt och det vistas ofta flera
förskoleklasser på platsen samtidigt.
Parken gränsar till Lilla Albyskolan och
används som en förlängd skolgård. Slitaget på
lekplatserna är mycket högt.

Inventering
Utrustning
Småbarnsleken – utrustning som främst
riktar sig mot yngre barn (1-6)
• Baksandlåda med träkuber och trädäck
• Gruppgunga
• 4 lekhus
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•
•

Vippgungor
Rutschkana

Stora leken - utrustning med fokus på äldre
barn
• Gungställning med fyra gungor varav en
babysits och en handikappssits
• Karuseller, en med klätternät
• Balanslek
• Skateområde

Markmaterial
•
•
•
•
•
•

Gjutgummi
Asfalt
Stenmjöl
Smågatsten
Trädäck
Betong

Vegetation
Tuvanparken kännetecknas av gräsytor med
riktigt stora träd som ger mycket skugga
sommartid och av perennplanteringar i
terrasser ner mot Hamngatan. Småbarnsleken
ramas in av stora träd. Två stora hästkastanjer
i lekytan ger lekplatsen skugga och svalka. Vid
den stora leken kantar buskplanteringar södra
sidan av lekytan.
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Värdering
Tillgänglighet och trygghet

Åtgärder

Småbarnsleken har delvis tillgängliga lekytor,
men andra delar kräver mer rörlighet och
träning. Den södra lekplatsen har tillgängliga
markmaterial, och det är lätt att komma till
platsen och röra sig mellan de olika delarna.
Här finns en handikappsgunga.
Överblickbarheten är god inom varje del,
men det är svårt att ha överblick över båda
delarna samtidigt. Det finns inga sittplatser
i direkt anslutning till den norra lekplatsen,
men gott om sittplatser runt om i parken, dock
utan bord. Visst buller hörs från Hamngatan.
De båda lekplatsdelarna kompletterar
varandra i möjlighet till lek och vistelse i både
skugga och sol.

Framtida upprustnings och utvecklingsbehov
där möjlighet till utökat innehåll i
småbarnsleken ses över. Tuvanparkens
lekplatser är utsatta för ett hårt slitage och
behöver upprustas med kortare mellanrum.

Trädäck
Baksand

Lekvärde
Tuvanparkens lekplatser ligger på en fin plats
med omgivande gräsytor, buskar och kuperad
mark. Det finns möjlighet till både styrd och
fri lek. Det finns olika delar med lek som
attraherar olika målgrupper och åldrar. För
de äldre barnen finns ett fokus på rörelse och
aktivitet där parkour och utegym i parken
bidrar till lekvärdet. Intressantare lek för de
mindre barnen efterfrågas i småbarnsdelen.

Rutschkana

Vippgunga
Kojor
Gungbräda

Gruppgunga
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Karusell
Balanslek
Skate
Gungor

Klätterarusell
Balanslek
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Lekplatser i
Sundbybergs stad
Målsättning, riktlinjer och handlingsplan
för lekplatser på allmän platsmark

Sundbyberg växer med dig!

08-706 80 00 • SUNDBYBERG.SE

