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T
RISSNE ÄNGAR

LEKPLATSEN

N
Lekplatsen ligger i en dalgång som löper mellan Hallonbergen och Rissne. Platsen har goda kopplingar till omkringliggande stadsdelar.

INLEDNING
SYFTE

Lekplatsen vid Rissne ängar är en av Sundbybergs 17
stadsdelslekplatser och är en välbesökt park av både förskolor
och boenden i området. Syftet med projektet är att rusta upp och
komplettera lekplatsen så att den uppfyller kraven som ställs på
stadsdelspark gällande säkerheten, tillgänglighetsanpassningen och
utbudet av lek. Liksom att den i ännu högre grad kan fungera som
mötesplats och utflyktsmål för familjer och förskolegrupper
BAKGRUND
Medborgardialoger

Som del i arbetet med gestaltningen av lekplatsen tas inspiration
från olika dialoger och delaktighetsprojekt som har genomförts i
Rissne. Där ingår resultatet från projekten Rissnepromenaden och
Mina drömmars Rissne.
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Bland de synpunkter och idéer som kommit fram i sommarprojekt
med ungdomsfokus år 2020 finns önskemål om bättre belysning
och gungor, liksom att kunna sitta tillsammans - gärna informella,
annorlunda sittplatser.
Rissnepromenaden

Rissnepromenaden är ett pågående projekt för ett nytt
aktivitetsstråk som byggs mellan Rissne IP och Rissne Centrum.
Den fortsätter vidare förbi Rissne ängar för att knyta samman
området med Lötsjö och Golfängarna. Promenaden ska bland annat
innehålla aktiviteter för personer i olika åldrar, öka tillgängligheten
för gång- och cykeltrafikanter och ge en ökad trygghet under dag-,
kvälls -och helgtid.

PROJEKTMÅL

• Lekplatsen ska erbjuda lek för barn i åldrarna 1 – 12 år.
Småbarnslek (1-6 år) ska separeras från de större barnens lek
(6-12).
• Tillgängligen ska ska förbättras.
• Lekplatsen attraktivitet ska förbättras med hjälp av tydlig karaktär
och tema.
• Den befintliga grönskan är en stor kvalitet då den både skapar
rumslighet och ger skugga. Befintliga träd ska i möjligaste mån
sparas.
• Lekplatsen har förnyats i omgångar. Det finns flera delar av
platsen som kan bevaras och integreras i den nya gestaltningen.
Befintlig utrustning som är sliten eller inte uppfyller krav ska
ersättas med nya inslag.
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• Fler picknickplatser i form av bord och stolar ska finnas
tillgängliga.
• Färdigt projekt skall skapa möjligheter till ökad
integration i den växande kommunen.
• Valmöjligheten för flera aktiviteter i området utvecklas
(Bl. a. i form av sport- och aktivitetsytor för lite äldre
barn)
PROJEKTET
RISSNE ÄNGAR

RIKTLINJER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

• Riktlinjer för möblering av allmän platsmark i
Sundbyberg
• Lekplatser i Sundbybergs stad - Målsättning, riktlinjer
och handlingsplan för lekplatser på allmän platsmark
• Grönplan för Sundbyberg 2011
Krav och riktlinjer som ställs på lekplatser och lekredskap
ska följas. Dessa omfattar:
Plan- och bygglagen, PBL
Plan- och byggförordningen, PBF
Produktsäkerhetslagen, PSL
Boverkets byggregler, BBR
Europastandarder
Lekplatser i Sundbyberg - riktlinjer, inventering och
åtgärdsplan
• Sundbybergs Tekniska handbok

•
•
•
•
•
•

LEKPLATSEN

Närliggande projektet Rissne ängar är en del av Rissnepromenaden.

Denna regnbågsbro var del i ett önskemål om en speciell
funkislekplats från några barn i åk 6. Inspiration från
projektet Mina drömmars Rissne.

LEKPLATSEN

Ekologiska värden i området. Naturvärdesinventering Rissne (2016)
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N 6585587
E 667328

NULÄGE

N

VÄRDEFULLT

• Del av ett större parkområde
• Fina uppvuxna träd
• Flera olika sollägen. Generöst med sittplatser och picknickbord i
trädskugga.
• Bra läge, nära naturområden och med goda gångförbindelser till
olika delar av Sundbyberg.
• Mycket olika lekutrustning
• Välanvänt och omtyckt
UTVECKLINGSBART

•
•
•
•
•

Svaga entréer - otydliga gränser
Utrustning behöver bytas ut
Har förnyats i omgångar med olika karaktär
Begränsad tillgänglighet
Uppdelade lekytor, ingen samlad småbarnslek

STRATEGI

0
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Flygbild över platsen Bild: Sundbybergs karttjänst.

Klätterbanan för barn i ålder 6–12 år kommer att bevaras.
E 667488

• Ta tillvara befintliga värden
• Varierat men lättskött växtmaterial. Rikt blommande buskar med
bär för fågelliv och biologisk mångfald
• Strukturera entréer och förtydliga lekplatsens kanter
• Behålla sambandet med det öppna landskapsrummet
• Möjligheter till umgänge och häng
• Ge de äldre respektive yngre barnen ”egna” ytor
• Alla ska kunna vara med med. Tillgängliga ytor

N 6585482

60 m

Skala 1:400, SWEREF 99 TM, RH 2000.

Befintliga trähus, där justeringar måste göras
pga leksäkerhet.
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Gummikullar är roliga att cykla över och är utmanande
underlag för små barn.

Cykelställ från den senaste åtgärden på platsen.
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GESTALTNINGSKONCEPT
PROGRAM

Strukturera entréer

entré

luckra u
pp
formen p
å
bef yta

Möjligheter till
umgänge och
picknick
Behålla sambandet med det
öppna landskapsrummet

Strandkant mot
gräshavet.

bef .klungor av träd
volleyboll/
badminton

Flytta ut och
omhänderta gräns.

picknick
bef.
grillplats

huvu

dentr

é

Ta tillvara befintliga
värden

1,50

stig

Fantasidunge
med klätterhus
och hästar

Plats i skugga för att vila
och betrakta
Aktivitet för äldre barn
Samlingsplats och picknick

Ge de äldre
respektive yngre
barnen ”egna” ytor

Småbarnens egen yta
Fantasilek och rollspel för
äldre barn
Gemensamma lekytor

entré

Tillgängliga
ytor

Rörelsemönster

ILLUSTRATION
skala A1 150
A3 300
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number_of_bridges
1

MP0201

INSPIRATIONSBILDER

Muminbron

VÄLKOMMEN TILL REGNBÅGSBYN!

Tillgänglig trätrall

Hästlekdjur.

Regnbågsbro.

Målat staket

Muminbron är en träbro med ett välvt räcke som går över bäcken och leder till Muminhuset. Här kan du leka kurragömma eller bara sitta och dingla med
benen, kanske äta mellanmål och vänta på Snusmumriken, precis som Mumintrollen brukar göra.

Målade käpphästhinder.

Äventyr och fantasi för större barn

•
•
•
•
•

Linbana
Rutsch
Åldersgrupp
1+
Rollek i regnbågsbyn - träkojorAntal användare
6
Längd, mm
2850
Käpphästbana - ridhinder
Bredd, mm
1100
Klätterutmaningar i både
Höjd mm
1250
22.1
skogsdungen och i den stora Fallyta, M²
Minimum utrymmeshöjd, mm 2500
klätterställningen
Max fri fallhöjd, mm
510
• Stall för hästar
Säkerhetsstandard & cerifikatEN 1176-1 TÜV
Monteringstid (1 person) tim 4

Lekplatsens hjärta Storbordet flyttas och
kompletteras med barnbord och bänk i
samma serie

Monteringsalternativ
Färg på trä

LAPPSET SWEDEN AB
Litslena Sneby 2, 745 96 Enköping
sverige@lappset.com | www.lappset.se

Gungbräda ersätts av vippstock
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Sandlek

deep_mounting
surface_mounting

Hästlek.

Befintligt lekhus med hjärtan och hyllor blir ett stall för
hästarna
Småbarnens yta

• Sandlåda med
sandlek, bakbord
och sittkant
• Tillgängligt
underlag
• Lekhus
• Rutschbana
• Lekdjur
• Sten/ trä/ stock
genom buskage

© Lappset Group Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Häst och kärra.

En by med tillgängliga lekhus
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ILLUSTRATIONSPLAN

entré
bef. cykelställ

Strandkant mot
gräshavet.

regnbågsbro
”smitväg”

korggunga

bef .klungor av träd

bef. gungor

picknickbord i
trädskugga

volleyboll/
badminton

Flytta ut och
omhänderta gräns.

blommande träd

pulkabacke i
norrläge

picknick
bef.
grillplats

stig

bef. lekyta
för små och
stora barn

vipplek

tillg

än

glig

t

stall
1,50

huvudentré

Fantasidunge
med klätterhus
och hästar

hästbana
hästar

volträcke
bef. picknickbord i
trädskugga

entré

ger
träd
Nytt dd
y
solsk

linbana
småbarnslek

stig

balanskubb

baksand
hästar

breddas med
cykelställ
rutsch

barkstig

staket i bakkant ger
ett tydligare rum.
Regnbågsfärger
ILLUSTRATION
skala A1 150
A3 300
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MATERIAL/ KARAKTÄR
Grönstruktur och växtmaterial

Färger och material

Träflis som markmaterial i brynzonerna

Ta till vara och utveckla klungor av
befintliga lövträd.

Utveckla lek i brynzon.

Låga marktäckande buskar i sprakande färger.

Låga stockar med skåror för
biodiversitet

Milda regnbågsfärger

Tillgängliga fallskyddsytor av korkmaterial

Palett av regnbågsfärger.

Utrustning i trä.

Lekbuskage/-miljö.

Ljusa träkonstruktioner, smågatsten
sand

Målat trä.

Träsarg av ek

Befintliga perenner återanvänds och kompletteras med lättskötta
tåliga gräs

sundbybergs stad / topia landskapsarkitekter		

programskiss 2021-06-14

9

REGNBÅGSBRO

Palett av regnbågsfärger.

Färger som känns igen från världskartan i
Rissnes tunnelbana
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