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Förord

Barn leker och har rätt till stimulerande och trygga lekmiljöer. Genom leken utvecklas fär-
digheter, kunskaper och fantasi. Varierade och utmanande miljöer är viktiga förutsättningar 
för en utvecklande lek. Lekplatser är miljöer som ska stimulera till lek och vara säkra. En bra 
lekmiljö kombinerar trygghet och utmaning, lockar till att testa förmågor men är utformad så 
att risker för skador minimeras. En bra lekmiljö är tillgänglig för alla, oavsett förmågor och 
förutsättningar. Lekplatserna är också viktiga mötesplatser i staden för både barn och vuxna.

Sundbybergs stad har idag 14 allmänna lekplatser, dit alla har tillträde. Standarden varierar och 
fördelningen inom staden är delvis ojämn. För att få en sammanställd kunskap som underlag till 
en systematisk upprustning påbörjades en inventering sommaren 2012 av Katja Teleman An-
dersson och Åsa Otteklint. 

Med stöd av inventeringen har en åtgärdsplan har tagits fram och ett upprustningsarbete påbör-
jats. Riktlinjer för fortsatt arbete med förnyelse och utbyggnad av stadens lekmiljöer har också 
formulerats. Landskapsarkitekt Ylva Kjellin har kompletterat och färdigställt arbetet. 

Lekplatser i Sundbybergs stad - Riktlinjer, inventering och åtgärdsplan - utgör ett underlag för 
fortsatt arbete med att utveckla stadens lekmiljöer.  

Den första delen - Riktlinjer för Sundbybergs lekmiljöer - tar upp lämpligt avstånd till lekplatser 
samt innehåll, storlek och utformning av lekmiljöer för olika åldersgrupper. Riktlinjerna har 
bland annat utgått från Spacescapes forskning och hämtat inspiration från andra kommuner 
såsom Malmö, Täbys och Södertäljes lekplatsprogram.  

Den andra delen - Lekplatsinventering - beskriver och värderar varje lekplats samt ger förslag till 
specifika åtgärder. 

Den tredje delen - Åtgärdsplan 2014-2018 - prioriterar upprustningsbehov under de närmaste 
fem åren och föreslår nya lekplatser utifrån inventeringens resultat. 

Sammantaget ger detta ett bra underlag för att fortsätta utveckla stadens lekmiljöer till välfung-
erande mötesplatser för barn och vuxna i Sundbyberg.

Lekplatser i Sundbybergs stad - Riktlinjer, inventering och åtgärdsplan, godkändes som plane-
ringsunderlag och som uderlag för åtgärder 2014-2018 av stadsbyggnads- och miljönämnden i 
oktober 2014.

Kerstin Fogelberg
stadsträdgårdsmästare
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Dagens lekplatser
Idag finns 14 kommunala lekplatser i Sundbybergs 
stad. Vissa har slitna ytor med gamla lekredskap. 
Andra har nyligen rustats upp. Synen på lek och 
behovet av lekmiljöer ser annorlunda ut idag än 
när de äldre lekplatserna anlades. Sundbybergs 
stad växer snabbt i befolkningstal och flera stads-
delar kommer inom en tioårsperiod att vara i 
behov av nya lekplatser.

Säkerhet och tillgänglighet
I plan- och bygglagen (1987:10), PBL, 3 kap. 15-18 
§§, anges krav på hur friytor för lek och fasta an-
ordningar ska underhållas så att risken för olycks-
fall begränsas. Den svenska säkerhetsstandarden 
SS-EN 1176-77 är baserat på en europeisk norm 
och gäller sedan 1999. Besiktning av lekplatserna 
bör ske minst en gång per år. 

PBL ställer även krav på tillgänglighet. Enkelt 
avhjälpta hinder mot tillgänglighet för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska 
undanröjas. Boverket föreskriver att platser ska ut-
formas så att de blir tillgängliga för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lekplat-
ser ska kunna användas av både barn och vuxna 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Värdet av lek och aktivitet
Alla barn har rätt till lek i stimulerande, trygg och 
lämplig miljö, vilket FN:s konvention om barnens 
rättigheter understryker. Genom leken skaffar sig 
barnen kunskaper om omvärlden. De övar färdig-
heter, testar kroppskrafter, experimenterar och lär 
sig att samarbeta. Leken är barnens sätt att närma 
sig vuxenlivet. Leken ansågs länge vara en onyt-
tig sysselsättning, men idag finns en större med-
vetenhet kring vilken betydelse leken har för barns 
utveckling och lärande. När leken är lustfylld kan 
den fungera som en källa till glädje. 

Sundbybergs stad har ansvaret för att staden är 
barnvänlig och att  barns behov av platser för 
lek tillgodoses. Barnperspektivet ska finnas med 
under hela stadsbyggnadsprocessen. Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen har ansvar för sta-
dens lekplatser och ska säkerställa att lekplatsernas 
kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Förvaltningen 
svarar för att lekplatsernas innehåll och fördelning 

inom kommunen utvecklas i takt med förändrade 
förutsättningar och behov. 

Lekplatsen
En lekplats är en plats utformad för barn att leka 
på. Den ska vara tydligt utformad för lek och 
inbjuda till upplevelser. Den byggda lekplatsen 
som vi ser den idag etablerades först på 1950-ta-
let. Då var lekplatserna ofta små och innehöll 
gungor,  sandlådor, karuseller, gungbrädor och 
enkla stålställningar. På 1960- och 70-talet anlades 
fler välplanerade större lekplatser i takt med att 
miljonprogramsområden växte fram. 

Lekplatsen är viktig som en trygg mötesplats för 
barnen i ett bostadsområde. Den sociala kontak-
ten blir viktig och 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, 
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, möb-
lerade lekplatsen är enbart ett av många alternativ 
till lekmiljöer. Omgivande park eller natur har 
oftast stort lekvärde och fungerar som komple-
ment till den anlagda lekplatsen.  Lekplatsens om-
givningar kan inspirera barn till andra lekar. 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 aktivi-

bakgrund



LEKPLATSER I SUNDBYBERGS STAD6

teten. Det är viktigt att skapa möjlighet för barnen 
att ge utlopp för rörelsebehov och skapa potential 
till att lära sig något om naturen. 

I kommunens grönplan från maj 2011 fastslås att 
tillgången till bostadsnära natur måste säkras för 
att skapa en god bebyggd miljö. Bostadsnära natur 
definieras som allmän mark med naturkvalitéer 

inom 300 meter från bostaden. 

Det finns forskare som menar att orienterbarhet 
är det allra viktigaste i barns miljö. Förmågan att 
orientera sig stärks av tydliga rikt- och landmär-
ken i miljön, som utmärkande detaljer, t ex skulp-
turer. Om barn kan orientera sig i sin närmiljö blir 
de säkrare och vågar utforska omgivningen. 
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riktlinjer för sundbybergs lekmiljöer 

En bra lekplats inbjuder till lek. Lekplatsens läge, 
utformning, storlek och innehåll ger tillsammans 
förutsättningar för lekvärdet. 

Riktlinjerna omfattar avstånd till lekplatser, 
klassning av lekplatser utifrån åldersgrupp, stor-
lek och innehåll. Riktlinjer för utformning och 
tillgänglighet redovisas också. Riktlinjerna för 
Sundbybergs lekmiljöer har utgått från forskning 
och hämtat inspiration från flera andra kommu-
ners lekplatsprogram (Se referenslitteratur).

Riktlinjerna ska ses som en hjälp att identifiera 
såväl bristområden som områden med god lek-
platsstandard. De ska vägas samman med andra 
kvaliteter och möjligheter till barns utevistelse. 
Riktlinjerna är också ett underlag vid åtgärdepla-
nering och för prioriteringar av upprustningar.

Spridning
Lekplatser med olika storlek och med inriktning 
på olika åldersgrupper bör finnas inom lämpligt 
avstånd för alla barn i kommunen. En jämn geo-
grafisk spridning ger förutsättningar för att alla 
barn får tillgänglighet till en lekplats. Lämpligt 
avstånd påverkas också av barriärer och buffert-
zoner. Andra lämpliga lekmiljöer i området och 
lekplatser inom kvartersmark kan också påverka 
behovet av kommunala lekplatser. 

Som riktlinje gäller att det i varje stadsdelsområde 
bör det finnas en områdeslekplats högst 300 meter 
från bostaden. Områdeslekplatsen riktar sig till 
barn i åldersgruppen 1-9 år. Idag finns det 7 områ-
deslekplatser i Sundbyberg. 

I varje stadsdel bör det finnas en stadsdelslekplats 
som riktar sig till åldergruppen 1-12 år. Stadsdels-
lekplatsen bör ligga högst 500 meter från bostaden. 
Idag finns det 3 stadsdelslekplatser.

Antalet barn som bor inom en lekplats upptag-
ningsområde är också intressant. Det bör inte vara 
mer än ca 200 boende barn/lekplats. 

En karta som visar upptagningsområdet för Sund-
bybergs lekplatser idag  har tagits fram. Avtåndet 
visas schematiskt, utan hänsyn till exempelvis 
barriärer. Kartan visar att vissa områden har låg 
tillång till kommunal lekplats. Hallonbergen och 
exempelvis Ör saknar kommunala lekplatser. 
Fastighetsbolaget Förvaltaren förvaltar idag dessa 
stadsdelar och ansvarar för att lekplatser av god 

kvalité med jämn spridning finns där. 

Klassning

Närlekplats
Ålder: 1-6 år

Innehåll, minimikrav: Sandlåda med baksand,  
2 gungor, liten klätterlek med rutsch samt fjä-
dergungor. Sittplatser med bord. 

Avstånd: Närlekplatsen är ett komplement och 
anläggs till exempel på platser där ytan för lek är 
begränsad, men behovet av en lekplats är stort.

Områdeslekplats
Ålder: 1-9 år

Innehåll, minimikrav: Sandlåda med baksand, 
4 gungor, klätterlek med rutsch, fjädergungor, 
möjlighet till lek i naturlik grönska, möjlighet till 
bollspel, sittplatser med bord.

Avstånd: Högst 300 m från bostaden. Placeras i 
närparker/närnatur eller stadsdelsparker. 

Dimensionering: 1 lekplats/200 barn

Stadsdelslekplats
Ålder: 1-12 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 
separarerad från de större barnens lek (6-12 år). 
Det bör finnas en stadsdelslekplats i varje stadsdel.  

Stadsdelslekplatserna bör gestaltas så att de har 
en unik karaktär. Stadsdelslekplatserna med olika 
teman kan locka barn från andra stadsdelar eller 
grannkommuner. 

Innehåll, minimikrav: Sandlåda med baksand, 5 
gungor, klätterlek med rutsch för mindre barn, 
stor klätterlek med rutsch för större barn, fjä-
dergungor, möjlighet till lek i naturlik grönska, 
möjlighet till bollspel, gärna äventyrslek eller 
lekskulptur, sittplatser med bord.

Avstånd: 500 meter från bostaden

Dimensionering: 1 stadsdelslekplats/1000 barn
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Utformning och tillgänglighet 

Variation
Lekplatsen ska erbjuda möjlighet till flera olika 
typer av lekar. En blandning av lekredskap, vegeta-
tion och öppna ytor skapar förutsättningar för  
detta. En variation i sammansättning av lekred-
skap tränar barnens balans och motorik. Tillsam-
mans med aktivitetsytor för bollspel får barnen 
motorisk träning och möjlighet att testa sin kropp 
på olika sätt.

Nivåskillnader 
En kuperad lekmiljö skapar överblick, rumslig-
het och variation. Lutningar kan även vara bra för 
balansträning och ge möjlighet till att klättring 
och pulkaåkning. 

Hårdgjorda plana ytor 
Hårdgjorda ytor är stimulerande för motoriken 
genom aktiviteter som cykling, inlines, bollspel 
och annan lek. Detta är viktigast på stadsdelslek-
platserna som riktar sig till åldersgruppen 1-12 år. 

Formbart material
Formbart material som baksand ger barnen möj-
lighet att efter sin egen fantasi skapa och bygga.

Växtlighet 
Buskar, träd och leksnår kan stimulera leken. Löv, 
kvistar och kottar är lekmaterial. Träden ger också 
en mjuk skugga. Växtlighet kan även gynna djurli-
vet och locka barn att lära om naturen. 

Tillgänglighet 
Staden ska erbjuda lekplatser för rörelse- och 
funktionshindrade barn och vuxna. Ett flertal 
tillgänglighetsanpassade lekplatser bör finnas ut-
spridda i kommunen. Hela lekplatsen behöver inte 
vara tillgänglighetsanpassad om platsens förutsätt-
ningar inte tillåter detta. 

Det ska vara lätt att ta sig till platsen och marbe-
läggningen på lekplatsen ska göra det möjligt att 
ta sig fram med rullstol eller rollator. En variation 
av anpassade lekredskap ger barnet möjlighet att 
utvecklas och testa sin förmåga. Det ska finnas 
tillgängliga sittplatser och en tydlig avgränsning 
runt lekplatsen. 

Trivsam miljö för både vuxna och barn
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. 



Närlekplats

Områdeslekplats, radie 300 meter

Stadsdelslekplats, radie 500 meter
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Upptagningsområde för Sundbybergs lekplatser idag, 2014
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1.  rissne centrum
2.  rissne barnbad
3.  rissne ängar
4.  batteriet
5.  lodet
6.  duvboparken
7.  granparken 
8.  tuvanparken
9.  tornparken
10.  stenbrottsparken
11.  lötsjön
12.  lilla ursvik
13.  ursviks aktivitetspark
14.  ursviks holme

HALLONBERGEN

LILLA URSVIK

STORA URSVIK

RISSNE

DUVBO

CENTRALA SUNDBYBERG

LILLA ALBY

STORSKOGEN

BROTORP

ÖR
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Inventeringen av Sundbybergs stads lekplatser 
är gjord 2012 och kompletterad 2013-14. Varje 
lekplats beskrivs och värderas enligt samma 
struktur. 

Inledning
Den inledande texten om lekplatsen beskriver 
bland annat:

zz Lekplatsens läge och omgivningar.
zz Avgränsande bebyggelse/vägar/natur/vatten.
zz Vilka entréer som finns till lekplatsen.
zz Om platsen enbart är en lekplats eller om den 
ingår som en del av ett större parkmiljö/rekrea-
tionsområde.
zz Vilken skala lekplatsen har i förhållande till sin 
omgivning.
zz Vilken status platsen har, om den är bortglömd 
eller välanvänd.
zz Om platsen är estetiskt tilltalande och trevlig att 
vistas vid.
zz Vilka åldresgrupper platsen tilltalar.
zz Sammanfattande omdöme av platsens potential.

Inventering

Klassificering 
Vilken typ av lekplats är det? (Stadsdelslekplats, 
områdeslekplats eller närlekplats.)

Utrustning
Vilken utrustning finns på platsen? Vilken kvalité 
har redskapen? (Lekutrustning, möbler och pap-
perskorgar.)

Markmaterial
Beskriver vilket markmaterial som finns på och 
omkring lekplatsen samt vilket skick det är i.

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

lekplatsinventering
Värdering

Tillgänglighet och trygghet
zz Är lekplatsen tillgänglighetsanpassad beträf-
fande markmaterial och lekutrustning? 
zz 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 och finns det bra sittplatser? 
zz Finns det möjlighet till lek i både skugga och 
sol? 
zz Finns utstickande föremål eller olämpligt mark-
material?
zz Är lekutrustningen säker? 
zz Är färden till lekplatsen säker?
zz Finns god överblick och känns platsen trygg?
zz Finns det säkerhetsproblem i utformningen?
zz Är platsen utsatt för trafikbuller?
zz Har man möjlighet att välja mellan vistelse i sol 
och skugga?
zz Finns det papperskorgar?
zz Hur ser belysningen på platsen ut?

Lekvärde
zz Hur ser förutsättningarna ut för spontan res-
pektive styrd lek?
zz Erbjuder platsen utmaningar?
zz Är närmiljön en plats som barn kan tänkas vilja 
upptäcka och kan de göra det på ett säkert sätt?
zz Erbjuder lekplatsen motorisk träning?
zz Finns det en variation på platsen som gör att 
man vill stanna länge eller återkomma?
zz Erbjuds aktiviteter som skapar gemenskap?
zz Finns det formbart lekmaterial på platsen?
zz Finns det ett naturligt flyt mellan lekytorna?
zz Erbjuder platsen förstärkta sinnesupplevelser?
zz Finns okonventionella sittplatser?
zz 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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LEKPLATSER I SUNDBYBERGS STAD11

1.  rissne centrum
2.  rissne barnbad
3.  rissne ängar
4.  batteriet
5.  lodet
6.  duvboparken
7.  granparken 
8.  tuvanparken
9.  tornparken
10.  stenbrottsparken
11.  lötsjön
12.  lilla ursvik
13.  ursviks aktivitetspark
14.  ursviks holme

Sundbybergs stads lekplatser idag, 2014
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Lekplatsen är belägen väster om Rissne kyrka. 
Närheten till skolan gör att större barn söker sig 
hit för att leka på raster och på fritiden. Läget 
mellan bostäder och centrum gör också att 
många mellanlandar här på väg till eller från 
hemmet. Lekplatsen innehåller få lekredskap 
men omkringliggande ytor med gräs och kupe-

ringar inbjuder till bollspel och pulkaåkning på 
vintern. En fin park med högt socialt värde. 

adress: kasernvägen 7a

klassificering: närlekplats

yta: 300 kvm

Inventering

Utrustning
zz 1 kombinationsredskap med rutsch, Slottsbro
zz 1 gungställning i trä, 2 enkeldäck, 1 babysits 
och 1 handikappsits
zz 3 bänkar
zz 1 bord
zz 1 papperskorg, Otto

Markmaterial
zz Grusyta och rheaxsand

1. rissne centrums lekplats
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LEKPLATSER I SUNDBYBERGS STAD13

Vegetation
Kring lekplatsen finns en gammal buskplantering 
som behöver förnyas. I parken finns uppvuxna 
träd som ger skugga och naturlika planteringar 
som används till lek.

Värdering

Trygghet och tillgänglighet
Lekplatsen är en park i parken. Gång- och cykel-
vägar sträcker sig förbi lekplatsen och det är lätt 
och säkert att ta sig dit. Markbeläggningen är plan 
grusyta. Det finns en gunga med handikappsits. 
Det är dock svårt att nyttja gungor och kombi-
nationslek för funktionshindrade barn då de är 
placerade i rheaxsand. Det finns möjlighet till lek 
i skugga. Lekplatsen ligger öppet med full insyn. 
Belysning finns längs den asfalterade gångvägen. 
Mycket bostäder finns i närheten.

Lekvärde
En bra placerad liten park att stanna till i. Den an-
vänds väl, men täcker inte upp behovet då det bor 
mycket barn i området och då den bara innehåller 
redskap för mindre barn.

Åtgärder
zz Byta ut/ta bort stängsel och buskplantering så 
att lekplatsen öppnas upp mot omkringliggande 
parkytor.
zz Byt ut bänkar och papperskorg. Komplettera 
med bord.
zz Byta ut kombinationsleken och komplettera 
med mer utmanande och intressant lek för barn 
i fler åldrar.

Lekplatsen bör på sikt omformas till områdeslek-
plats för barn i fler åldrar och skulle vinna på att 
öppnas upp mot omkringliggande ytor. 
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En liten lekplats belägen i anslutning till Rissne 
barnbad och Rissne ängar. Själva lekdelen ligger 
lite skymd mellan barnbadet och naturmarken, 
det finns ingen belysning och är därför en rätt 
mörk plats. Lekvärdet skulle kunna bli betydligt 
högre då läget är bra, förskoleklasser och familjer 
kommer ofta till området, särskilt sommartid 
då barnbadet är i gång. Lekplatsen sliten och det 
mörka läget bidrar till att det inte är inbjudande 
att leka där. Det finns förslag på att bygga om och 
delvis flytta lekplatsen i samband med att nya 
bostäder planeras i närliggande Lingonskogen. 

2. rissne barnbads lekplats

adress: Odalvägen 24a

klassificering: närlekplats

yta: 300 kvm

Inventering

Utrustning
Viss upprustning genomfördes 2006, de äldre 
modellerna är slitna. Parksoffor och bord målades 
2011. 

zz 1 klätterredskap ”Uniplay” nr 408172, Hags
zz I vippgunga typ 1 ”Multipondo”, Hags
zz 1 fristående rutsch ”Aladdins håla”, Kompan
zz 1 vippgunga typ 2A ”Motorcykel”, Kompan
zz 1 vippgunga typ 2A ”Säl”, Kompan
zz 3 bänkar
zz 1 papperskorg, Malus 60 l 

Markmaterial
zz Grusyta
zz Rheaxsand
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Vegetation
I omgivningen finns naturmark. I baddelen finns 
prydnadsvegetation med bl a syrén och hagtorn. 

Värdering

Trygghet och tillgänglighet
Lekplatsen är inte tillgänglig för funktionshindra-
de på grund av grusytor och rheaxsand.    
Platsen är mörk och har dålig insyn. Belysning 
finns kring badet, men inte på lekplatsen. Det är 
ett lugnt läge utan biltrafik och störande buller. 

Lekvärde
Bra läge med kontakt till Rissne ängar, naturmark 
och badet där lekplatsen fyller en viktig funktion 
som komplement. Innehållet är bra för mindre 
barn, men lekplatsen skulle kunna vara mer fanta-
sifullt utformad.

Åtgärder
zz Öppna upp växtligheten mot badet och upp-
muntra barnen till lek i naturmarken runt 
platsen. 
zz Förstärk kopplingen till badet och arbeta för att 
skapa en trygg plats.
zz  Komplettera med nya lekredskap som upp-
muntrar till rollekar och aktivitet för äldre 
barn.

skala 1:200
0 5 10 m
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3. rissne ängars lekplats

Lekplatsen ligger i anslutning till Rissne ängar, 
vid Ekovägens förlängning. Det finns två entréer 
till lekplatsen från parkvägen i väster. En välbe-
lägen lekplats med strategiskt läge mellan Duvbo 
villaområde och Rissne flerfamiljshus. Parken 
är mycket välbesökt av förskolor och dagbarns-
grupper trots att en stor del av lekutrustningen 
är sliten. Det är en välanvänd och uppskattad 
park. Byggandet av fler bostäder kommer att öka 
efterfrågan ytterligare på en attraktiv stadsdels-
lekplats. Ombyggnad utförs hösten 2014.
adress: ekovägen 44a

klassificering: stadsdelslekplats

yta: ca 1000kvm

Inventering

Utrustning
En sliten lekplats vars utrustning behöver bytas ut 
Parkbänkar, bord och papperskorgar har renove-
ringsbehov. En upprustning planeras 2014. 

zz 1 sandlåda med träkubbssarg
zz 1 vippgunga typ 1, Hags
zz 1 vippgunga typ 2A ”Traktor” Lappset
zz 1 vippgunga typ 2A ”Motorcykel” M130, 
lev.1992
zz 1 vippgunga typ 2A ”Stenbock” äldre modell, 
Kompan
zz 1 gungställning i trä, två sektioner, 4 sitsar, 2 
baby, 1 enkeldäck- 1 dubbel däcksits 
zz 1 lektåg, lok med vagn, äldre modell, Kompan
zz 1 kombinationsredskap ”Uniplay” äldre modell, 
Hags
zz Trävindskydd
zz 11 bänkar 
zz 3 bord
zz 2 papperskorgar, Ribston
zz 4 papperskorgar, Otto
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Markmaterial
zz Asfalt
zz Grus
zz Rheax

Vegetation
Lekplatsen omges av träd och buskar med täck-
bark under. I anslutning till platsen finns Rissne 
ängar med stor öppna gräsytor.

Värdering 

Tillgänglighet och trygghet
Det är lätt att ta sig till lekplatsen och mellan de 
olika lekytorna. Redskapen står dock i grus eller 
rheaxsand. Lekutrusningen är inte tillgänglighets-
anpassad. 

Lekplatsen är mörk kvällstid då det inte finns 
någon belysning på platsen utan endast på omgi-
vande gångvägar. Insynen på platsen är begränsad. 
Möbler samt lekredskap är slitna och kan bli en 
säkerhetsrisk om de inte byts ut. Det är en lugn 
plats utan trafik eller buller. Möjlighet finns till lek 
i skugga.

Lekvärde
Lekplatsen har ett fint läge i anslutning till stora 
gräsytor med möjlighet till fri lek och bollsport. 
Platsen ligger även nära Rissne barnbad. Med en 
upprustning av lekredskapen kan platsen få ett 
högt lekvärde.

Åtgärder
Det är hårt tryck på lekplatsen och den är i behov 
av större upprustning då lekredskapen är mycket 
slitna. Utformningen behöver tillgänglighetsan-
passas och lekplatsen bör integreras mer i om-
kringliggande ytor. För att öka tryggheten behövs 
belysning och gallring av vegetationen. Som 
stadsdelslekplats bör den vara spännande även för 
äldre barn och locka besökare från hela staden. 
Ett förslag till ny utformning har tagits fram och 
ombyggnad pågår under hösten 2014.
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4. batteriets lekplats

Lekplatsen Batteriet ligger i ett skogsparti mellan 
kvarteret Batteriet, Kavallerivägen och Rissnele-
den. Entréer till parken finns från skogsdungen 
i väst, från gångvägen i söder längs Rissneleden, 
samt en upptrampad stig från Kavallerivägen. 
Skogsdungen med berg i dagen ger en spännande 
miljö för klättring och naturlek, som bidrar 
till att parken dagligen besöks av närliggande 
förskolor och boende i närheten. Batteriet är en 
uppskattad lekplats, som är i behov av en omfat-
tande upprustning. Inför kommande förtättning 
av Rissne kommer behovet av parken att öka.

adress: rissneleden 113a

klassificering: Områdeslekplats

yta: ca 1800 kvm

Inventering

Utrustning
Klätterredskapet är av nyare modell övriga red-
skap är av äldre typ

zz 1 vippgunga typ 2A ”Elefant” Kompan
zz 1 vippgunga typ 2A ”Traktor” Kompan
zz 1 vippgunga typ 2A ”Gunghöna” Kompan
zz 1 lekbil med husvagn, ”M531” Kompan lev. 1994
zz 1 gungställning två sektioner, 2 baby, 1 dubbel-
däcksits, 1 gungsits
zz 1 klätterredskap ”6342” Slottsbro lev. 2006
zz 1 baksandlåda
zz 2 väderskydd, Hags, taken borttagna 2011
zz 10 bänkar, delvis renoveringsbehov
zz 3 bord, delvis renoveringsbehov
zz 3 papperskorgar, 1 Malus 60 l, 2 Ribson 150 l
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Markmaterial
zz Klippt gräsyta
zz Asfalterad gångväg
zz Grusyta
zz Rheaxsand

Vegetation
Friväxande buskar,  som nypon, slån, oxbär. Skog 
och naturmark. En buskplantering med Spiraea.

Värdering

Tillgänglighet och trygghet
En asfalterad gångväg går genom hela parken, leky-
torna är dock grusbelagda med storkornig fraktion. 
Lekplatsen är otillgänglig för rörelsehindrade från 
bostadsområdet då den därifrån nås via en stig ge-
nom skogsdungen. Gångvägen från Rissneleden är 
brant. Mot Rissneleden finns gunnebostängsel, som 
förhindrar att barnen tar sig ner på den trafikerade 
vägen. Buller från Rissneleden och Ulvsundaleden 
hörs på platsen. Det finns möjlighet till skugga i 
naturmarken runt lekytan. Lekplatsen ligger i ett 
undanskymt läge och saknar belysning. 

Lekvärde
Lekplatsen ligger på en fin plats och har stor po-
tential till att få ett högt lekvärde. Den närliggande 
skogen öppnar upp för många möjligheter till att 
upptäcka och leka i naturen. Idag är parken utrus-
tad med basredskap utan större utmaningar.

Åtgärder
Lekplatsen behöver rustas upp med omfattande 
åtgärder. Lekplatsen har goda förutsättningar som 
naturlekplats och borde integreras mer med land-
skapet. Lekredskapen bör få en större variation 
än idag, gärna i naturmaterial med utmanande 
balans- och klätterlek.

I samband med upprustning behöver tillgänglighet 
och trygghet förbättras med hjälp av belysning, 
lämpligt markmaterial och bättre entréer.

skala 1:400
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5. lodets lekplats

Lodets lekplats ligger i Duvbo villaområde. Lek-
platsen renoverades 2009 med nya lekredskap. 
Platsen omringas 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.

adress: duvkullavägen 26

klassificering: Områdeslekplats

yta: 1600 kvm

Inventering

Utrustning
zz 1 lekhus ”Lusthus, Moment-serien” Kompan 
-092 snurrkopp ”ELE nr. 400024-3717” -09
zz 1 gungställning två sektioner, 2 dubbeldäck, 1 
babysits, 1 handikappsits Hags
zz 1 baksandlåda
zz 1 balansredskap ”SPFE-28645” Kompan -09
zz 1 vippgunga typ 2A ”Motorcykel” Kompan -09
zz 1 vippgunga typ 2A ”Vit kanin” Kompan-09
zz 1 kombinationsredskap ”Uniplay” Hags -09
zz 1 bänk
zz 4 soffor
zz 2 små picknickbord
zz 1 pergola med bänk

zz 2 papperskorgar, Malus 60 l

Markmaterial
zz Grus
zz Rheaxsand



LEKPLATSER I SUNDBYBERGS STAD21

0 10 20 m
skala 1:400

Vegetation
Stora uppvuxna granar, lönnar och kastanjer. 
Planteringar med perenner och buskar, bland an-
nat större syrenbuskar. Berg i dagen och en liten 
gräsyta finns även på platsen. 

Värdering

Tillgänglighet och trygghet
En gunga är handikappanpassad. Det ligger 
mycket rhexsand i grusytan vilket gör det svårt att 
köra med rullstol. Platsen är bra belyst med fem 
belysningsstolpar. Bostadsbebyggelse finns på alla 
sidor om lekplatsen, 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
Stort lekvärde, fin plats med tillgång till berg att 
klättra i, träd och buskar. Varierad lekutrusning, 
dock inte så mycket utmaningar för äldre barn.

Åtgärder
Lekplatsen fungerar bra i sitt nuvarande skick men 
mindre åtgärder skulle lyfta platsen ytterligare.

zz Beskära buskar. 
zz Måla bänken i pergolan.
zz Eventuellt plantera klätterväxter.
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6. duvboparkens lekplats

Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i vil-
laområdet Duvbo. Själva lekplatsen ligger omgiven 
av naturmark med berg i dagen och stora tallar. 
Intill lekplatsen ligger en belyst bollplan som 
spolas till isbana på vintern. Lokalgator, villor och 
Duvboskolan gränsar till Duvboparken. Skogsde-
len används som lärosal med Mullegrupper och 
skolbarn. Duvbo villaförening anordnar valborgs-
mässoeld på berget varje år, vilket är mycket upp-
skattat och välbesökt av många Sundbybergare. 
Lekutrustningen är relativt ny, men slitaget  är 
stort. Markbeläggningen är sliten. 

adress: Harstigen 4

klassificering: Områdeslekplats

yta: 500 kvm

Inventering

Utrustning
zz 1 karusell ”nr 120204” Lappset -06
zz 1 baksandlåda
zz 1 klätterställning ”150211” Lappset -06
zz 1 cykelkarusell med plåtgolv, Hags -06
zz 1 balanslek, tre stycken balansbommar, ”nr 
120204” Lappset
zz 1 gungställning 1 babysits, 2 däckgungor, Hags
zz 1 vippgunga typ 1 ”nr 010237” Lappset -06
zz 2 bänkar + 1 bänk vid bollplanen
zz 2 picknickbord
zz 1 papperskorg, Otto
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Markmaterial
zz Asfaltsyta i dåligt skick rotskador, knölig, mos-
sig.
zz Gummiplattor
zz Rheaxsand

Fallunderlaget med gummiplattor och den slitna 
asfalten förtar en del av platsens intryck. 

Vegetation
Lekplatsens omgärdas av naturmark, ingen plante-
rad vegetation finns på platsen. 

Värdering

Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad och det 
är lätt att ta sig fram till lekredskapen då mark-
beläggningen består gummiplattor och asfalt. 
Lekplatsen ligger på en höjd som kan vara svår att 
ta sig till på egen hand som rörelsehindrad.

Lekplatsen ligger i ett lugnt område, en lokalgata 
med lite trafik leder till lekplatsen. Det är mörkt 
på platsen kvällstid då den bara har en belysnings-
stolpe. Ytterligare belysning finns vid bollplanen. 
Möjlighet finns till lek i både skugga och sol.

Lekvärde
Platsen har förutsättningar för att ha ett stort 
lekvärde, skogsdungen skapar många möjligheter 
till kreativ lek. Bollplanen spolas vintertid som 
naturis, vilket ökar lekvärdet. Lekytorna med 
utrustning är torftiga och i behov av översyn

Åtgärder
zz Komplettera borttagen lekutrustning.
zz Byt ut papperskorg och se över bänkar och 
bord.  
zz Lekytorna bör omgestaltas och samspela mer 
med omkringliggande naturmark.
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7. granparkens lekplats

Granparkens lekplats är en naturpark som ligger 
mellan villorna i bostadsområdet Hästhagen. 
Lekplatsen nås från Granlidsvägen. Trots att 
platsen ligger undanskymt mellan villorna är 
den välbesökt av föräldrar med mindre barn som 
bor i området. Lekplatsen har rustats upp under 
2014.

adress: granlidsvägen 8a

klassificering: närlekplats

yta: 1400 kvm

Inventering

Utrustning
zz 1 baksandlåda
zz 1 gunglek, Moltipondo, Hags
zz 1 gungställning, 1 enkeldäcksits, 1 babysits
zz 2 parksoffor
zz 1 papperskorg, Malus

Markmaterial
zz Rheaxsand 
zz Bark
zz Gräs

Vegetation
Lekplatsen ligger på en naturtomt med klippt 
gräsyta. Det finns stora barr- och löv träd. Några 
buskar växer på platsen, på flera ställen finns berg 
i dagen.
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Värdering

Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är inte tillgängligt för rörelse- och 
funktionshindrade då den ligger på en naturtomt. 
Entrén från Granlidsvägen har blivit tydligare ge-
nom ombyggnad 2014. Det finns ingen belysning 
på platsen så den är mörk kvällstid. Lekplatsen lig-
ger i direkt anslutning till lokalgata med lite trafik. 
Det finns möjlighet till lek i både skugga och sol. 

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

Åtgärder
En mindre upprustning har skett 2014. Lekutrust-
ningen har bytts ut och markmaterialen renove-
rats. Entrén från Granlidsvägen har byggts om för 
att förhindra att den blockeras av parkerade bilar. 
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8. tuvanparkens lekplatser

Tuvanparken är Lilla Albys viktigaste grönom-
råde. Parken ligger nära Bällstaviken och är en 
del av det nya, upprutstade grönstråket från 
Humblegatan till strandpromenaden. Parken har 
mycket växtlighet med uppvuxna träd som ger en 
behaglig skugga att leka i. I anslutning till parken 
finns en hundrastgård. Entréer till parken finns 
från Hamngatan, Franstorpvägen, Humblegatan 
och Trädgårdsgatan. Lekplatserna är välbesökt 
och det vistas ofta flera förskoleklasser på platsen 
samtidigt. Parken gränsar också till Lilla Alby-
skolan. 

Större delen av Tuvanparken har byggts om 2013 
och blivit attraktiv för olika åldrar. Det finns två 
lekplatser i parken, i norra delen finns en upp-
rustad lekplats för mindre barn och i södra delen 
finns en lekplats med slitna ytor och utrustning i 
behov av upprustning. Behovet av aktiviteter för 
större barn är stort och saknas idag.

adress: trädgårdsgatan 31

klassificering: stadsdelslekplats

yta: 600+700 kvm

Inventering 

Utrustning

norra delen
Lekplatsen har byggts om 2013 med utrustning för 
barn 1-9 år.

södra delen
zz 1 tåg med lok och vagn (mycket slitet)
zz 1 balanslek ”Sea-Swell”, Hags
zz 1 sandbakbord, Hags (tillgänglighetsanpassat)
zz 1 klätterställning med hängbro, Slotsbro, ny 
2014
zz 1 gungställning, 2 endäckssitsar, 1 babysits, 1 
handikappsits
zz 1 fjädergunga, Axiom Torus, Lappset
zz 1 klätterställning för större barn med snurra, 
rutschkana och klätternät.
zz 1 balanslek
zz 1 bänk och bord, Malus
zz 2 papperskorgar, Malus
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zz 1 stor skräpcontainer
zz stödmur med fasta bänkar

Markmaterial

norra delen
zz Grus
zz Trädäck
zz Gummiasfalt

södra delen
zz Grus
zz Rheaxsand

Vegetation

norra delen
Två stora hästkastanjer ger lekplatsen skugga och 
svalka.

södra delen
Lekplatsen ramas in av grönska. Det finns många 
stora träd på platsen, tall, lönn och fågelbär. Bus-
kage på bullervallen avskärmar lekplatsen från 
hundrastgården och Hamngatan på andra sidan. 
Buskaget är även en rolig plats för lek. Intill lek-
platsen finns gräsytor där marken är lätt kuperad. 

Värdering

Tillgänglighet och trygghet

norra delen
Lekplatsen har tillgängliga lekytor, men andra 
delar kräver mer rörlighet och träning.

södra delen
Gungställningen har en handikappsits, gung-
ställningen står dock i rheaxsand, vilket gör det 
svårt för en rullstolsburen person att ta sig fram 

till gungställningen på egen hand. Det är lätt att 
komma till platsen och röra sig mellan de olika de-
larna men det är många redskap som är svåra att 
använda med rörelse- eller funktionsnedsättning. 

Parken ligger avskärmad med växtlighet från 
omgivande gator men inne i parken är det fri sikt. 
Det finns mycket bostadsbebyggelse i närheten och 
belysning finns längs gångvägarna i parken. Viss 
mån av buller hörs från Hamngatan. Det finns 
möjlighet till både lek i skugga och sol.

Lekvärde
Tuvanparkens lekplats ligger på en fin plats med 
omgivande gräsytor, buskar och kuperad mark. 
Det finns möjlighet till både styrd och fri lek. 
Lekredskapen är slitna och mycket skulle behöva 
bytas ut. 

Åtgärder
Norra delen har nyligen byggts om. 

Den södra delen behöver rustas upp för att få en 
bra helhet och för att locka äldre barn med mer 
utmanande lek. En klättterställning med hängbro 
har bytts ut 2014. Som viktig mötesplats bör den 
också innehålla aktiviteter för ungdomar.

norra delen, upprustad 2013.

södra delen.
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9. tornparkens lekplats

Tornparken ligger på en höjd i centrala Sund-
byberg. Här ligger också vattentornet som är ett 
landmärke i staden. 

Lekplatsen är belägen i den nordvästra delen av 
parken, där finns även barnbad och en bollplan. 
Parken är en av de mest välbesökta platserna 
i Sundbyberg. Lekplatsen nås från asfalterade 
gång- och cykelvägar från Vattugatan, Tornsti-
gen, Lekplatsgatan och Prästgårdsgatan. Lekplat-
sen och närliggande område rustades upp 2009 
med ny lekutrustning samt en stor perennplan-
tering och sittplatser. Tornparkens lekplats är 
välbesökt och håller en god standard.

adress: tornstigen 1

klassificering: stadslekplats, utflyktsmål

yta: 2500 kvm

Inventering

Utrustning
zz 1 balanslek ”Krokodil nr 7.91.” SIK-Holz lev. 
2009
zz 1 baksandlåda med tillgänglighetsanpassat 
bakbord
zz 1 vippgunga typ 2A ”Gungsvan” Kompan
zz 1 vippgunga typ 1 ”Bläckfisk” Kompan lev. 2009
zz 1 kombinationsredskap ”Unimini nr 608257 
Katoni” lev. 2009
zz 1 studsmatta ”Hally-Gally nr 2002125” lev. 2009
zz 1 kombinationsredskap ”Zanzibar, 4-mastare” 
lev. 2009
zz 2 talrör ”nr 42091215” lev. 2009
zz 1 balanslek ”Salamander nr 7.1” SIK-Holz lev. 
2009
zz 1 karusell ”minikarusell” Lappset lev. 2009
zz 1 gungställning 2 enkeldäcksitsar, 2 baby- och 1 
handikapp-sitsar, Hags
zz 1 klätterställning ”nr 138401M storkbo” Lapp-
set, lev. 2009
zz 1 tubrutsch med plattform ”nr 133362” Hags, 
lev. 2009
zz 1 scen
zz 2 pergolor 
zz 4 långa röda träbänkar
zz 9 parksoffor
zz 3 bänkar utan ryggstöd
zz 4 bord
zz 1 container 
zz 7 papperskorgar vid lekplatsen (fler finns i par-
ken), 6 Ribston, 1 Malus



skala 1:400
0 10 20 m

LEKPLATSER I SUNDBYBERGS STAD29

Markmaterial
zz Gummiasfalt
zz Asfalt
zz Gräs

Vegetation
Perennplanteringar, träd och buskar från om-
byggnaden av parken 2009. Den ”äldre parken” i 
anslutning till lekplatsen har stora träd och gräs-
matta. Karaktärsgivande tallar finns på lekplatsen 
och vid barnbadet. 

Värdering

Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med gum-
miasfalt som markbeläggning samt anpassad 
lekutrustning. Det går bra att röra sig med rullstol 
på platsen. Cyklister kan komma i hög hastighet 
förbi lekområdet, annars är parken en lugn plats. 
Ingen biltrafik i anslutning till platsen eller ljud 

från vägar. En relativ ljus lekplats, men möjlighet 
till lek i skugga finns under träd och pergolor. Bra 
belysning finns på lekplatsen.

Lekvärde
Tornparkens lekplats har ett högt lekvärde med va-
rierande lekutrustning och bollplan, stora gräsytor 
och berg att klättra i. Barnbadet är mycket popu-
lärt sommartid. 

Som viktig social mötesplats i centrala Sundbyberg 
är trycket högt och slitaget på lekutrustningen 
stort. 

Åtgärder
Sandlådan har flyttats under 2014, för att barnba-
det och gummiasfalten inte skulle skadas av san-
den. En bättre plats för stillsammare lek har också 
skapats. Inga övriga åtgärder planeras. 
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10. stenbrottsparkens lekplats

Lekplatsen ligger i nordvästra hörnet av en liten 
naturpark med promenadstråk och sittplatser. 
Parken nås från Stenbrottsgatan eller via gång- 
och cykelväg som går tvärs genom hela parken.
Stenbrottsparken ligger i centrala Sundbyberg i 
ett bostadsområde med mestadels flerfamiljshus 
där ett generationsskifte håller på att ske och fler 
barnfamiljer flyttar in. Parken togs över från 
Förvaltaren 2010. Lekplatsen var i dåligt skick 
och den har rustats upp och utökats till områ-
deslekplats under 2013/2014. Platsen är fin, med 
varierade nivåer och grönska.

adress: stenbrottsgatan 2

klassificering: närlekplats (blir efter upprustning 
områdeslekplats)

yta: 900 kvm

Inventering

Utrustning
zz 1 baksandlåda med bakbord ”Danny”
zz 1 släntrutsch, Hags ”Rider” 4,5 m 
zz 1 vippgunga, fågelbosits Huck
zz 1 vippgunga, ”Nyckelpiga”, Söve
zz 1 klätterredskap, ”Klätterträff”, Kompan
zz 1 karusell, ”Multispinner”, Kompan
zz 1 gungställning, 1 fågelbosits,1 enkelsits, 1 ba-
bysits, Kompan
zz Lekhus ”Quaron”, Hags
zz 4 bänkar
zz 1 picnic-bord
zz 2 papperskorgar, Otto



(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

(c)Richter Spielgeräte GmbH

Sittplats

0 10 20 m

skala 1:400

LEKPLATSER I SUNDBYBERGS STAD31

Markmaterial
zz Grusyta
zz Rheaxsand

Vegetation
Lekplatsen ligger i anslutning till naturmark med 
mycket berg i dagen, gräsytor och björkar. Vege-
tationen bidrar mycket till platsens karaktär och 
dess lekvärde.

Värdering

Tillgänglighet och trygghet
Det är lätt att ta sig till lekplatsen via den asfal-
terade gångvägen som går genom parken, även 
grusytan på lekplatsen är tillgänglig. Lekplatsen 
ligger i anslutning till lokalgata och bostadshus. 
Lekytorna är tillgängliga med gummiasfalt och 

grus. Platsen är belyst liksom intilliggande gång-
väg. Bra insyn på lekplatsen utifrån. En lugn plats 
med lite buller från Tulegatan. Möjlighet finns till 
lek i både skugga och sol.

Lekvärde
Stenbrottsparken har efter upprustningen ett högt 
lekvärde med varierande lekutrustning för barn i 
åldern 1-9 år. I anslutningen till lekparken ligger 
parken som ger tillgång till stora ytor för fri lek.  

Åtgärder
Lekplatsen har rustats upp 2013-2014 med om-
fattande åtgärder. Utrustningen har bytts ut och 
platsen har fått en ny gestaltning och öppnas upp 
mot naturmarken för lek. Upprustningen inne-
bär att lekplatsen blir en områdeslekplats, vilket 
är angeläget i området. Inga ytterligare åtgärder 
planeras.
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11. lötsjöns lekplats

Lötsjöns lekplats ligger i anslutning till Lötsjön, 
ett av Sundbybergs viktigaste rekreativa områ-
den. I omgivningen ligger även Golfängarna med 
stora öppna gräsytor och Örs barnbad i nordväst. 
Lekplatsen är välanvänd och besöks av många 
förskolor. Flera gång- och cykelvägar leder till 
platsen. Lekplatsen är i bra skick, men skulle 
behöva mer växtlighet som ger skugga. Lekytan 
skulle kunna vara bättre integrerad i den vackra 
omgivningen.

adress: Vackra vägen 20

klassificering: Områdeslekplats, utflyktsmål

yta: 1000 kvm

Inventering  

Utrustning
zz 1 gungställning, 1 dubbeldäckssits, 1 endäcks-
sits, 1 babysits, Hags
zz 1 sandlåda med bakbord
zz 1 kompisgunga
zz 1 rullstolsanpassad klätterställning, Hags 
408694 Uniplay Igma
zz 1 vippgunga, Kompan
zz 1 klätterställning, Lappset Storkbo 138401 M
zz 2 snurrkoppar, Kompan ELE400024
zz 1 vippgunga, Kompan motorcykel M130P
zz 1 vippgunga, Hags ”Bobby” 8000909
zz 2 lekhus (hydda), Slottsbro ”Råtorp” 861
zz 1 gunglek, Hags ”Mobilus” 8000856
zz 1 stort picnic-bord
zz 3 parksoffor på lekplatsen
zz 4 papperskorgar, Ribston
zz 2 bänkar, 1 bord, 1 papperskorg Ribston en liten 
bit bort från lekplatsen vid kanten till natur-
marken.
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Markmaterial
zz Asfalt 
zz Rheaxsand
zz Gräsyta

Vegetation
Lekplatsen ligger i anslutning till Lötsjön och Gol-
fängarna med omgivande naturmark. Det finns 
mycket fågelliv kring sjön. Låga buskar med bl.a. 
spiraea växer vid lekplatsen, runt platsen finns 
gräsyta. Trots att lekplatsen ligger nära naturmark 
är den tydligt avskild utan direkt kontakt med 
naturlig vegetaion. 

Värdering

Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen är till stor del tillgänglighetsanpas-
sad beträffande markmaterial och lekutrustning. 
Klätterställningen är byggd för rullstol, det finns 
en kompisgunga och det är lätt att ta sig runt på 
asfalt och gummiasfalt. Lekplatsen har bra belys-

ning och ligger öppen mot omgivande gångvägar. 
Platsen avskärmas med gunnebostängsel mot 
gångvägen. Lekplatsen ligger öppet och är avskild 
från den naturmark som finns i bakgrunden. Det 
finns ingen möjlighet till lek i skugga. 

Lekvärde
Lekplatsen har ett bra lekvärde för styrd lek. 
Möjlighet finns till mer fri lek i omgivningen med 
öppna gräsytor och naturmark.

Åtgärder
Plantera träd för att skapa möjlighet till skugga på 
lekplatsen. Åtgärder som förbättrar anslutningen 
till naturmarken i norr bör övervägas. 
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12. lilla ursviks lekplats

Mitt i Lilla Ursvik villaområde ligger lekplatsen 
med samma namn. Platsen är inhägnad och nås 
via en entré från Stjärnvägen. Utanför parken 
finns en allmänning med gräsyta där fotbollsmål 
placeras ut under säsongen. På platsen anordnas 
midsommarfirande och bollspelsturneringar. 
Lekplatsen används av förskolor och närboende 
familjer. En del av lekutrustningen är sliten och 
behöver bytas ut. Lilla Ursvik lekplats har ett fint 
läge, som med viss upprustning kan få ett högt 
lekvärde.

adress: ungdomsvägen 5

klassificering: Områdeslekplats

yta: 2000 kvm

Inventering

Utrustning
zz 2 basketkorgar 
zz 1 baksandlåda med 2 bakbord, Kompan
zz 1 vippgunga typ 3A ”Fågelflock” Kompan
zz 1 vippgunga typ 2A ”Flygplan M 131” lev. 1993
zz 1 gungställning i trä, 3 enkeldäck, 1 dubbeldäck, 
1 babygunga. 1 handikappsits
zz 1 linbana, nyare modell, Hags
zz Balansredskap ”Dansslinga” 3 piruetter, 3 
hoppsakuddar, nyare modell
zz 1 vindskydd med tak, långbänk
zz 3 bänkar 
zz 1 bord
zz 1 picknickbord
zz 1 papperskorg, Ribston 150 l
zz 1 förråd
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Markmaterial
zz Asfalt 
zz Rheaxsand
zz Gräsyta

Vegetation
Det finns stora uppvuxna träd, rödblommig kas-
tanj och lönn. Även buskar med blommor och doft  
har planterats liksom buskage som barnen använ-
der i leken med gångar och skrymslen. 

Värdering

Tillgänglighet och trygghet
Lekplatsen ligger i direkt anslutning till asfalterad 
lokalgata som gör det lätt att ta sig till platsen. 
Asfaltsytor inne på lekplatsen gör det även lätt 
att ta sig runt på en stor del av lekytan. En gunga 
med handikappsits, gungorna står dock placerade 
i rheaxsand. Lekplatsen har bra belysning och 
det går att ha bra överblick över platsen. Lekplat-
sen och allmänningen omges av lokalgator med 
sparsam trafik. Det finns möjlighet till lek i skugga 
och sol. 

Lekvärde
Lekplats förutsättningar ger bra lekvärde, men 
utbydet av utrustning är begränsat.  Lekplatsen är 
idag tydligt inhägnad, vilket skulle kunna betrak-
tas som hämmande för den friare leken. 

Åtgärder
zz Sandlådan rustas upp.
zz Nya fjädergungdjur
zz Ny, mer utmanande lekutrusning
zz Pergolan rustas upp eller tas bort
zz Bord och bänkar byts ut
zz Inhägnaden undersöks för att se om det på ett 
säkert sätt går att öppna upp lekplatsen mer mot 
omgivande gräsytor.
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13. ursviks aktivitetspark

Aktivitetsparken anlades i samband med byggna-
tionen av nya bostäder i Stora Ursvik 2008-2009. 
Det bor många barn i området och närheten till 
förskolor och bostäder gör att det ofta är fullt 
med barn på platsen. Lekplatsen erbjuder mycket 
aktivitet för lite äldre barn: skateboardramp, 
konstgräsplan, gungor, basket och klätterställ-
ning. Det finns också många små barn i området 
och småbarnsleken kan utvecklas. Öster om 
platsen ligger ett skogsområde och i norr ligger 
förskolan Granatäpplet. Lokalgatorna Ursviks-
vägen samt Milstensvägen avgränsar parken i 
söder och väster. Lekplatsen är väl inhägnad med 
Gunnebostängsel med grindar mot förskolan och 
de omgivande lokalgatorna. I takt med fler inflyt-
tade barn ökar trycket och slitaget på lekplatsen 
då det är den enda lekplatsen i området. 

adress: ursviksvägen 138

klassificering: stadsdelslekplats

yta: ca 3200 kvm

Inventering

Utrustning
zz 1 skateboardanläggning ”Rhino” Slottsbro
zz 1 basketbollplan med 2 korgar
zz 1 kombinationslek ”Galaxy GXY924000-3717” 
Kompan, lev. 2007
zz 1 klätterredskap ”Uniplay 408186 Juntas” Hags, 
lev. 2009
zz 1 kombinationsredskap ”Unimini 608301 Ren-
dir” lev. 2010
zz 1 balanslek, 2 balansbommar ”Stockar” 
zz 1 vippgunga typ 3A ”Willy 121145” Hags,2010
zz 1 baksandlåda
zz 10 balanslek, ”Hoppkuddar” 
zz 1 släntrutsch med trappa, Hags
zz 1 pendelgunga typ 4 ”Häst” Hags
zz 1 gungställning, 2 enkeldäckssitsar, 2 babysitsar
zz 1 scen, segeldukstak saknas
zz 5 bänkar, 1 ej nedgräv, 2 felmonterade
zz Trämöbler i olika nivåer, 5 långa, 3 korta 
zz 1 träbänk runt träd
zz 4 papperskorgar, Malus 
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Markmaterial
zz Gummiplattor
zz Gummiasfalt
zz Asfalt
zz Grusyta
zz Rheaxsand
zz Gräsyta

Vegetation
En större lönn samt björkar, hästkastanj och nå-
gon tall växer vid lekplatsen. Naturmarken ligger i 
direkt anslutning till lekplatsen.

Värdering

Tillgänglighet och trygghet 
Lätt att ta sig fram på asfalts- och grusytor inne på 
lekplatsen. En stor del av lektrustningen står dock 
i sand, vilket gör dem svåra att nyttja för rörelse-
hindrade. Milstensvägen utgör en barriär mellan 
bostäderna och lekplatsen och begränsar barn 
att på egen hand ta sig till lekplatsen. 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.

Lekvärde
Lekplats med olika lek- och spelmöjligheter för 
barn i alla åldrar, främst till lite äldre barn. Inne-
hållet är inte så spännande utan lekplatsen består 
mest av standardredskap som placerats ut. Platsen 
skulle ha mer spännande lek för de stora antalet 
små barn som bor i området. Angränsande natur-
mark med plats för fri lek känns inte tillgänglig för 
utforskning, den borde integreras mer i parken. 

Åtgärder
zz Se över möjligheten att få naturområdet att kän-
nas som en del av lekmiljön.
zz Komplettera utrustningen med mer spännande 
småbarnslek.
zz Komplettera eventuellt med fler gungor som  
efterfrågas av användarna. 
zz Komplettera med högt stängsel vid basketpla-
nen mot lekplatsen för att undvika att bollar 
flyger iväg mot lekdelen. 
zz Ersätta segelduken på scenen med en hållbar 
lösning för att skapa en skuggig yta på platsen.
zz Skapa övergångar på Milstensvägen så att par-
ken på ett säkert sätt knyts ihop med bostads-
området. 
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14. ursviks holmes lekplats

Ursviks holmes lekplats ligger på en kulle med 
naturmark i bostadsområdsområdet Stora Urs-
vik. I anslutning till platsen ligger radhusbebyg-
gelse. Ursviks holme är ingen klassisk lekplats, 
utrustningen består av träkojor och trädäck i 
olika utföranden. Träelementen smälter väl in i 
naturmiljön. En fin miljö för fri lek och umgänge 
för barn, ungdomar och vuxna. En unik stil för 
Stora Ursvik och ett föredöme för lekmiljöer 
anpassade till landskapet.

adress:

klassificering: Områdeslekplats, utflyktsmål

yta: ca 4000 kvm

Inventering 

Utrustning
zz Ett tiotal trämöbler i olika utföranden.
zz 1 grill
zz 1 vindsnurra
zz 1 träkoja
zz 2 picnic-bord
zz 2 parksoffor
zz 2 papperskorgar, Malus

Markmaterial
zz Naturmark

Vegetation
Vegetationen består till stor del av tallskog med 
inslag av gräs och buskage.
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Värdering

Tillgänglighet och trygghet 
Lekplatsen är inte tillgänglig för rörelse- och 
funktionshindrade då den ligger på en kulle som 
främst nås via branta trappor. Vid västra entrén 
mot Oxenstierna Allé som leder upp till Ursviks 
holme finns en brant med skyddsstaket. Det finns 
belysning längs gångvägen, men det är mörkt på 
lekytan. Då lekplatsen ligger inspräng i naturmark 
känns det dock lämpligt att utesluta belysning på 
själva lekytan. Lugn avskild plats omgiven av lo-
kalgator och bostäder. Halvskuggig plats, behaglig 
för lek.

Lekvärde
En unik karaktärsstark plats, som kan upplevas 
som lekfull för både barn och vuxna. Utrustning-
en uppmuntrar till fantasifull lek. Bra plats för fri 
lek med mycket löst material som pinnar och sten. 

Åtgärder
Inga åtgärder förutom skötsel och planerat under-
håll. På sikt kan komplettering av lekfunktioner 
övervägas. 
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Åtgärdsplan 2014–2018

Många av Sundbybergs lekplatser har ett bra och 
barnvänligt läge i närhet till parker och närnatur 
som inbjuder till lek och rörelse. De är funktions-
dugliga, men inte alltid utmanande eller attrak-
tiva. Många av lekplatserna har funnits länge 
och redskap har bytts ut eller tagits bort. Flera 
lekplatser är idag mycket slitna och insatserna för 
att klara säkerhetskraven ökar. En del lekplatser 
är inhängnade och avgränsade från omkringlig-
gande ytor.

Åtgärdsplan Sundbybergs lekmiljöer redovisar 
behov av upprustning under 2014-2018. Bedöm-
ningen av åtgärdsbehovet grundar sig på inven-
teringen. Förslag på platser för nya, allmänna 
lekplatser har också tagits fram, utifrån den 
ojämna fördelningen av lekplatserna idag och 
med hänsyn till förväntad inflyttning av barn 
under 2014 -2026.

Vid upprustningar eftersträvas inbjudande, utma-
nande lekplatser, som integreras med intilliggande 
grönytor. Utbudet av lekplatser ska vara varierat 
där man tar tillvara på läget och omgivningens 
möjligheter. Lekplatsen ska vara en inspirations-
källa och bidra till barns motoriska och sociala 
utveckling genom variation och utmaningar. Detta 
gäller både lekredskap, ytor för  fri lek och gestalt-
ningen i form av rumslighet och växtlighet.

Lekplatserna ska upplevas trygga och vara till-
gängliga för alla. Vid upprustning är det viktigt att 
göra lekplatserna attraktiva för barn i olika åldrar 
och för föräldrar som ska kunna hitta en trivsam 
plats i parken. Tillgänglligheten för barn och 
föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga ska förbättras.

Lekplatserna ska utformas så att drift och under-
håll underlättas så att de uppfyller säkerhetsstan-
dard SS-EN 1176-1177. 

En årlig säkerhetsbesiktning görs av av alla lek-
platser. Varje månad kontrolleras lekutrustning 
och fallskydd. Akuta brister åtgärdas omgående.

Ingen planerad upprustning 

7 Granparken
Värdefull park med skyddad läge i Duvbos syd-
östra del. Utformningen och innehållet fyller sin 
funktion idag. Utbyte av lekredskap har skett 2014.

9 Tornparken
Lekplatsen är upprustad 2009. Sandlådan har flyt-
tats och lekutrustningen kompletterats 2014. Lek-
platsen är varierad, innehållsrik och är i gott skick. 
Lekplatsen är till stor del tillgänglighetsanpassad.

10 Stenbrottsparken
Lekplatsen togs över från Förvaltaren 2011. Lek-
platsen är upprustad 2013-14. Lekplatsen ligger  i 
kanten av Stenbrottsparken och har ny, varierad 
lekutrustning. Den är till stor del tillgänglighets-
anpassad.

11 Lötsjön
Lekplatsen är byggd 2010. Lekplatsen är varierad, 
innehållsrik och i gott skick. Lekplatsen ligger ute 
på en öppen yta – den skulle kunna ansluta mer 
till kullen i norr och därmed få tillgång till lek i 
natur.

14 Urviks holme
Lekplatsen är byggd 2009. Den är insprängd i 
naturen och har en unik karaktär för lugn och av-
skild lek. Den har inte så varierade lekfunktioner 
och platsen är inte tillgänglighetsanpassad. 

Mindre åtgärder 

5 Lodet, Duvbo
Renoverades 2009, men fallskyddet har en del 
brister som behöver åtgärdas för att uppfylla 
säkerhetskraven. Även mindre kompletteringar av 
lekutrustning är önskvärt.

13 Ursviks aktivitetspark
Parken byggdes 2008 och är Stora Ursviks stads-
delslekplats. Fallskyddsunderlaget måste göras om 
vid rutschkanan. Komplettering med gungor och 
utvecklad småbarnslek är önskvärt.
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Upprustningsbehov av lekplatser i Sundbyberg 2014-2018

Ingen planerad upprustning

7  granparken 
9  tornparken 
10  stenbrottsparken
11  lötsjön
14  ursviks holme

Mindre åtgärder

Upprustning (i prioriteringsordning)

5  lodet, duvbo
13  ursviks aktivitetspark

3  rissne ängar
8  tuvanparken, södra delen
6  duvboparken
12  lilla ursvik 
1  rissne centrum
2  rissne barnbad
4  batteriet



LEKPLATSER I SUNDBYBERGS STAD42

Upprustning

1 Rissne centrum 
Liten lekplats som ligger i anslutning till en park 
med gångvägar och gräsytor för spontanlek och 
pulkaåkning på vintern. Lekplatsen bör komplet-
teras med mer utmanande lek för barn i olika åld-
rar, samt öppnas mot grönytorna. Staketet behöver 
bytas ut eller tas bort och bänkar behöver förnyas. 

2 Rissne barnbad 
En liten lekplats i anslutning till barnbadet. Den 
utgör ett viktigt komplement till vattenleken. Den 
ligger skuggigt och markmaterial och lekutrust-
ning behöver förnyas. I samband med planerad 
bebyggelse (Lingonskogen) kommer del av ytan att 
tas i anspråk. Lekytorna kan i samband med det 
flyttas närmare badet och förnyas. 

3 Rissne ängar
En centralt belägen och välbesökt lekpark på 
Rissne ängar med skyddad, barnvänligt läge. Lek-
platsen bör förstärkas som stadsdelslekplats och 
byggas om med mer äventyrlig lek för äldre barn. 
Idag är lekredskapen uttjänta och markmaterialen 
har förlorat sin stötdämpande funktion. Upprust-
ning är planerad 2014.

4 Batteriet
Välanvänd lekplats med strategiskt bra läge i södra 
delen av Rissne. Större delen av lekredskapen är 
gamla och uttjänta och markmaterialen har förlo-
rat sin stötdämpande funktion. Den omkringlig-
gande naturmarken bör integreras mer i parken 
och tillgängliggöras för lek. I samband med plane-
rad bebyggelse längs Kavallerivägen bör lekmiljön 
rustas upp med ny lekutrustning, tydliga entréer  
och ökad kontakt med naturmarken. 

6 Duvboparken
Duvboparkens lekytor är slitna och behöver 
utvecklas med mer utmanande och spännade 
utrustning för barn i olika åldrar. Ytorna behöver 
åtgärdas så att säkerhetskraven uppfylls. Vid en 
ombyggnad bör lekplatsen integreras med om-
kringliggande naturmark på ett tydligare sätt. 

8 Tuvanparken
I parken finns två lekplatser, en småbarnslek och 
en lek för äldre barn. Småbarnsleken har byggts 
om i samband med att Tuvanparken rustades upp 
2013. Den andra lekplatsen är i stort behov av upp-
rustning och bör utrustas med utmanande lek för 
äldre barn och ungdomar. 

12 Lilla Ursvik
Lekplatsen har kompletterats med vissa nya red-
skap. De äldre redskapen och fallskyddsunderlaget 
uppfyller inte säkerhetskraven och behöver bytas 
ut. I samband med det bör ytorna omdisponeras 
och kompletteras med lekutrustning för att skapa 
en mer spännande lekmiljö. Pergolan behöver 
renoveras eller tas bort och bänkarna behöver 
förnyas. 

Förslag på nya lekplatser
Antalet lekplatser i Sundbyberg är få i förhållande 
till antalet barn och ojämnt fördelade i stadsde-
larna. 

År 2026 beräknas Sundbybergs invånartal uppgå 
till ca 63 500 personer, vilket motsvarar en ökning 
på 61 procent från år 2011. Den kraftiga ökningen 
beror på det stora antal bostäder som byggs och 
planeras i staden. Fram till prognosens slutår 
beräknas runt 9400 bostäder tillkomma. Den stora 
befolkningsökningen innebär att antalet barn i 
åldrarna 1-12 år nästan fördubblas till år 2026. 
Antalet barn ökar i samtliga av Sundbybergs stads-
delar. Ökningen skapar behov av nya förbättrade 
lekplatser. 

Staden har ett ansvar att tillgodose alla barns rätt 
till och behov av lek. Genom de kommunala lek-
platserna kan säkerhet och tillgänglighet för alla 
tryggas. 

Lekplatsen spelar en nyckelroll som social mötes-
plats och främjar kontakten mellan människor 
från olika kulturer, boendeformer, åldrar och barn 
med eller utan funktionshinder.

I de nya stadsdelar som växer fram bör lekplatser 
planeras in utifrån befolkningsprognosen. Med 
utgångspunkt från planerad utbyggnad av staden 
finns behov av stadsdelslekplatser i bland annat 
Ursvik, Brotorp och Rissne. 

I Hallonbergen, Ör och delar av centrala Sund-
byberg saknas idag kommunala lekplatser och 
de lekplatser som finns i stadsdelarna ligger på 
kvartersmark.

Förslag till nya lekplatser visas schematiskt på 
karta. Lägena kan varieras beroende på hur bar-
nens rörelsefrihet begränsas av trafikbarriärer eller 
andra hinder. En stadelslekplats kan också blir två 
områdeslekplatser eller tvärtom beroende på plat-
sens förutsättningar och bör detaljstuderas. 
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Förslag på nya lekplatser 

(nya eller omvandlade från kvartersmark)
1, 2  ursvik
3  brotorp
4  Västra Hallonbergen
5  Centrala Hallonbergen
6  Ör
7  duvmossen
8  storskogen
9  Marabouparken
10  Östra sundbyberg 

Förslag till nya lekplatser

Lekplatser idag,  2014
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Barn 1-12 år 2012 2026
lilla alby  428 703
Centrala sundbyberg 1299 1770
storskogen 241 440
duvbo 405 497
Ör 211 537
Hallonbergen 760 1251
rissne 1224 1993
lilla ursvik 161 170
stora ursvik 554 1730
brotorp/Järvastaden 302 469

befolkningsprognos
Väntad befolkningsutveckling för barn i åldrarna 1-12 år. 
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Sundbybergs stad har inventerat 
stadens lekplatser och hittat 

utvecklingsmöjligheter. resultatet av 
inventeringen finns sammanställt i den här 
skriften, som också innehåller riktlinjer för 
stadens lekplatser och  en åtgärdsplan för 
förbättringar under 2014-2018.
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