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Riktlinjer för lekplatser och lekmiljöer
Lekmiljöer är trygga och stimulerande platser!
Bra lekmiljöer återfinns både på anlagda lekplatser, i offentliga miljöer och ute i naturen.
Gemensamt för dem är att de är trygga, stimulerande och utvecklande för barn i olika åldrar,
av olika kön och funktionsförmåga. Möjligheten till lek är en avgörande del i en människas
utveckling. Därför är det viktigt att säkerställa att lekmiljöer som passar alla barn finns kvar,
utvecklas och förvaltas på ett strategiskt sätt när Umeå växer och förändras.

Riktlinjernas omfattning och syfte
Lekmiljöer definieras som alla platser för barns lek. De behöver inte vara iordningställda eller
gestaltade utan kan finnas exempelvis i ett naturområde. En lekplats däremot, är en tydligt
gestaltad lekmiljö och den innehåller även lekredskap.
Gator och parkers riktlinjer för lekmiljöer är framtagna för att ge kommuninvånarna en tydlig
bild av lekmiljöers roll i staden. Riktlinjerna ska bidra till kännedom om hur lekmiljöer och
lekplatser förvaltas på kort och lång sikt. Riktlinjerna gäller för lekmiljöer inom
detaljplanelagd parkmark, naturmark och på allmän platsmark som gator och torg.
Riktlinjerna tydliggör kommunens ställningstaganden och ska vara en grund för avvägningar
mellan olika intressen. De ska användas vid planering av ny- och ombyggnad av lekplatser,
renovering, drift och underhåll samt i förekommande fall avveckling.
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Mål
Lekplatserna i Umeå
• ska utformas som attraktiva mötesplatser för både barn och vuxna.
• ska upplevas offentliga och tillgängliga oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga.
• ska fungera som hållpunkter längs gröna promenadstråk där människor rör sig.
• ska ges dignitet som avspeglar antalet barn som bor i området eller rör sig längs stråket.
• ska gå att ta sig till på trafiksäkert sätt.
• ska ha lekvänliga omgivningar och ytor som medger framtida utveckling.
• ska visa årstidsväxlingar och erbjuda lekvärden under alla årstider.
• ska fungera för både motorisk utmaning och sociala lekar.
• ska planeras som helhetsmiljöer med behaglig skala, rumslighet och riklig vegetation.
• samråd med vuxna och barn ska genomföras i samband med större ny- eller
ombyggnation.

Avstånd och variation
Barn i olika ålder har olika lekbehov och även olika möjlighet att röra sig fritt i staden. Därför
ska Umeå kommun arbeta för en variation av olika typer av lekplatser och lekmiljöer.
Lekmiljö. En lekmiljö i naturmark eller lekplats bör finnas inom 250 meter till bostad som går
att ta sig till på ett trafiksäkert sätt. Är detta omöjligt att uppfylla så bör andra
kompensationsåtgärder vidtas.
Närområdet. Om antalet barn i ett område bedöms som tillräckligt stort så bör en
områdeslekplats för barn 0–9 år finnas inom ca 250 meter till barnens bostad.
Stadsdelen. Inom varje stadsdel, dvs en radie på ca 500 meter bör det finnas en större
stadsdelslekplats som kan fungera som utflyktsmål för barn 0–12 år.
Äventyr. I olika delar av staden bör det finnas äventyrslekplatser, huvudsakligen för barn 6–
12 år. Dessa ska ha kvaliteter så att de lockar besökare från flera stadsdelar.
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Säkerhet, drift och underhåll
Umeå kommun arbetar för säkra lekplatser. Det finns rutiner för kontroll, drift och
säkerhetsarbete som följer gällande lagar, regler och normer för lekplatssäkerhet.
Lekplatserna sköts enligt skötselplaner för att ge ett trevligt och städat intryck. Allvarliga fel
som uppkommer åtgärdas och utrustningen underhålls löpande för att förlänga livslängden.
Det planeras för nybyggnationer samt löpande ombyggnation och upprustning.
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