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Förord
DET ÄR NATURLIGT för oss alla att röra på

oss – bara möjligheten finns. Jag ser det ständigt i min omgivning. De yngre barnen rör
sig inomhus eller på gårdsplanen, medan de
äldre beger sig till föreningen för att idrotta.
För mig personligen är idrotten en viktig
källa till psykisk och fysisk livskraft. Jag tar
varje chans jag får att röra på mig lite extra.
De yttre omständigheterna är en grundförutsättning för idrott och fysisk aktivitet,
vare sig det sedan är fråga om barn eller ungdom, tävlings- eller toppidrottare, vuxna motionärer, idrottare inom olika specialgrupper
eller äldre personer.
I den idrottspolitik som riksdagen lagt fast
understryks vikten av den fysiska aktivitetens
betydelse för individens välbefinnande och
hälsa samt stödjandet av barns och ungas uppväxt och utveckling med idrott och motion.
Något över  procent av idrottsplatserna
i landet är i kommunal ägo och kommunerna
bär, enligt plan- och bygglagen (PBL), det
främsta ansvaret för möjligheterna till fysisk
aktivitet. I det kommunala planarbetet är
därför frågan om möjlighet till fysisk aktivitet i närområdet en fråga om såväl idrotts-,
hälso-, social- och miljöpolitik som regionpolitik.
Svensk idrott känner ett stort ansvar för
att medverka till att utveckla förutsättningarna för idrott. När vi nu på allvar lanserar

begreppet näridrottsplats, hoppas vi att det
goda samarbetet som vi av tradition har med
landets kommuner ska medverka till att förstärka förutsättningarna för daglig idrott och
motion.

GUNNAR LARSSON

Ordförande, Riksidrottsförbundet



Idrottspolitiska motiv

DET RÅDER IDAG stor samstämmighet om

Idrott som folkrörelse

hur idrottsbegreppet ska definieras. Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Därmed har
man också klarlagt att idrotten har tre ”ansikten”.

Till denna del av idrotten räknas det dagliga
arbetet som görs i tusentals idrottsföreningar,
vars verksamhet baseras på det individuella
engagemanget och ledarnas tro på idrotten
som medel för att uppnå ett bättre samhälle.

Idrott som underhållning

Idrotten som en väsentlig del
av folkhälsan

Till underhållningsdelen räknas den publika
arenaidrotten och de framstående individuella prestationer som ger åskådarna tillfredsställelse och nöje.

Genom att vara kontinuerligt fysiskt aktiva
behåller vår kropp vitala funktioner även när
vi blir äldre. Idrotten har på så sätt stor bety-



Detta medverkar till att utveckla det moderna samhällets paradox. Vi stimuleras att i allt
mindre grad använda våra kroppskrafter för
överlevnad, men vi måste samtidigt röra på
oss regelbundet för att må bra.
Utebliven stimulans till fysisk aktivitet
skapar, på sikt, stora folkhälsoproblem. Vi
kan redan idag se oroande tendenser, exempelvis ökad fetma samt kraftigt försämrad
kondition bland barn och ungdomar.

delse för folkhälsan. Allt fler forskningsresultat visar att fysisk aktivitet, rätt brukad, är
en väsentlig del i förebyggande hälsovård.
Det är utvecklingen inom denna del av idrotten som utgör grunden för den här skriften.

Samhällsutvecklingen
Den moderna samhällsutvecklingen när det
gäller såväl attityder och värderingar som
fysisk planering stimulerar knappast till fysisk aktivitet.

Attityder och värderingar
Några exempel kring fysisk planering:
¤ Trappor i hus med hissar markeras som
nödutgångar.
¤ Parker och grönytor förses med skyltar av
typen ”gräsmattan får ej beträdas” eller
”bollspel förbjudet”.
¤  procent av landets kommuner planerar
att exploatera den gröna närmiljön.
¤ Kommunerna möter oftast ett ökat
intresse för utomhusaktiviteter med
restriktioner i lokala ordningsföreskrifter
och urholkar därigenom allemansrätten.

När det gäller attityder och värderingar måste vi alla vara på vår vakt. Skärpt individuell
uppmärksamhet och eftertanke hos opinionsbildare samt de som på olika sätt tillhandahåller samhällsservice är en god hjälp på
vägen.

Fysisk planering
Kommunerna sätter ramarna för människors
vardagsvillkor genom sitt ansvar för flera
kärnområden med stor betydelse för folkhälsan. De ansvarar för stora delar av de kollektiva nyttigheterna och har därför också stora
möjligheter att skapa goda förutsättningar
för en god hälsa och miljö – exempelvis genom tillgång till gång- och cykelbanor, grönoch friluftsområden etc. Om begreppet näridrottsplats ska etableras har de kommunala
initiativen en avgörande betydelse.

På attityd- och värderingssidan kan noteras:
¤ I kommunernas sport- och simanläggningar får man ibland känslan av att det
är viktigare att tala om vad besökaren
inte får göra än vad man bör göra.
¤ Skolor som investerar i personlig datautrustning till elever betraktas som progressiva, medan skolgårdarna asfalteras
och elevernas idrottstid reduceras.
¤ Väderrapportörerna i media talar om risk
för snö när det för många innebär en ny
möjlighet till fysisk aktivitet.

Staten har visat vägen
I riksdagens beslut om riktlinjer för en ny
idrottspolitik baserad på proposition /
: En idrottspolitik för -talet – folkhälsa, folkrörelse och underhållning noteras att



❞Kommunerna har dessutom ansvaret för
skolgårdarnas utformning. Vi vill understryka
den betydelse skolgårdarna har för elevernas
möjligheter till lek och rörelse. Lämpligt
utformade skolgårdar kan stimulera fysiska
aktiviteter genom att fungera som arena för
motion och idrott.❞

den fysiska närmiljön har en avgörande betydelse för människors möjlighet att motionera
och idrotta. Vidare konstaterar man att det
aldrig får vara så att flickor och kvinnor avstår från att motionera utomhus på grund av
risk för överfall.
Med hänvisning till plan- och bygglagen
(:) konstaterar man att det är kommunernas ansvar att planera hur mark och
vatten ska kunna användas för att främja den
enskilda människans frihet. En samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle
och kommande generationer.

Otvivelaktigt har det lokala idrottslivet stora
kunskaper när det gäller organisation och
form av fysisk aktivitet. Denna kunskap bör
självklart tas tillvara, vilket framgår av riksdagens beslut.
❞Den representativa demokratin och dess beslutsformer måste växa fram underifrån
genom att ett lokalt engagemang tas tillvara.
Idrottens organisationer fyller här en viktig
funktion och de bör därför få ta del i den
kommunala planeringen. Genom en dialog
mellan kommunerna och lokala företrädare för
motion, idrott och friluftsliv bör värdefulla
synpunkter kunna komma fram som kan
påverka och främja en god planering.❞

❞Människor tillbringar huvuddelen av sin
tid i bostadsområden. Avstånden har stor betydelse för benägenheten att utnyttja frilufts- och
motionsanläggningar. Närmiljöns utformning
är således av avgörande betydelse för om man
är fysiskt aktiv eller inte. Möjligheten till
motion bör därför finnas där människor bor.
Bostadsområdena bör innehålla grön- och
aktivitetsytor och därigenom främja förutsättningar för goda levnadsvanor för de boende.
Det är extra angeläget i storstadsregionerna.❞

Erfarenheter från Norge
Norska staten har sedan början av -talet i
samverkan med Norges Idrottsförbund och
med stöd av ”tippemidler” målmedvetet satsat på en utbyggnad av så kallade närmiljöanläggningar i landets kommuner. Någon
kvalitativ vetenskaplig utvärdering med tyngdpunkt på exempelvis förändringar i folkhälsan har ännu inte genomförts. Mer punktinriktade studier visar dock på betydande
ökat intresse för fysisk aktivitet inom de områden där närmiljöanläggningar etablerats.

Skolan spelar givetvis en central roll när det
gäller att skapa ett bestående intresse för
fysisk aktivitet. Mycket av skolans roll i detta
avseende har hittills fokuserats till ämnet
idrott under schemalagd tid, vilket i sig är
viktigt. Vi får dock inte glömma bort i vilken
utsträckning skolan som miljö kan bidra till
att stimulera till fysisk aktivitet.
Så här skriver riksdagen i beslutet:



Varför begreppet näridrottsplats?
Det enklaste är naturligtvis att endast överföra det norska begreppet (närmiljöanläggning) till svenska förhållanden. En test visade
dock att alltför många associerade begreppet
med miljöstationer eller källsortering av sopor.
Vi har valt begreppet näridrottsplats dels
för att tydliggöra vad det är för typ av anläggning, dels i syfte att avdramatisera idrottsbegreppet.



En god boendemiljö

Begreppet boendemiljö

fattning av vad livet i en liten geografiskt begränsad enhet kan ha för grundläggande värden. Det är alltså mer en fråga om kulturellt
utvecklade värden än vetenskapligt definierade.
Begreppet bostadsområde kan i princip stå
för samma värden, men är som regel mer omfattande. Ett bostadsområde kan omfatta
flera boendemiljöer, men knappast omvänt.
Dessutom är, som angavs i inledningen, boendemiljöbegreppet mer knutet till fysiska

Begreppet boendemiljö beskriver de fysiska
förutsättningarna i och omkring där människor bor och uppehåller sig samt de sociala
förhållandena inom samma område. Begreppet boendemiljö ska därför täcka in samspelet mellan människor samt mellan människor och deras fysiska omgivning. Ordet
boendemiljö associerar till gemenskap, tillhörighet och närhet som positiva värden,
men det är också knutet till en positiv upp-



En god boendemiljö ska:
¤ Ge goda uppväxtvillkor – skapa möjlighet till erfarenheter, ta hänsyn till barns
och ungdomars grundläggande behov av
trygghet, närhet, kreativitet, fysisk aktivitet och upplevelse i gemenskap med
andra. Detta är direkt avgörande för
barns- och ungdomars emotionella,
intellektuella, fysiska och sociala utveckling samt skapar en enhetlig uppväxtarena.
¤ Ge möjlighet till gemenskap, tillhörighet, kontakt och trygghet/stabilitet,
samförstånd och samarbete i olika
uppgifter, utveckla sociala kontakter
och bidra till identitets- och tillhörighetskänsla. Detta ger möjlighet till kontakt mellan människor i alla åldrar
(generationer emellan), social inlärning
och upplevelse av vuxna som ”bra
förebilder”.
¤ Ha rekreations- och aktivitetsutbud i
eller i rimlig närhet till boendemiljön.
Idealet är ”flerbruksanläggningar”
(anläggningar som kan användas för flera
aktiviteter) som stimulerar till spontana
aktiviteter i anpassade områden, företrädesvis i naturen och frisk luft. Möjlighet
till inomhusaktivitet ska dock inte
underskattas.
¤ Se till att viktiga offentliga serviceutbud
finns lätt tillgängliga och i rimlig närhet
till boendemiljön. Detta gäller allt från
barntillsyn, skola och fritidshem, till
föreningar, samlingslokaler, kulturutbud,
aktivitetsmöjligheter, information och
omsorg.

förutsättningar/fysisk planering, medan bostadsområdet i större grad är knutet till sociologiska förutsättningar.
Vad vi bör beakta när vi senare ska diskutera
näridrottsplatser är hur viktigt samspel mellan
människor och mellan människor och den fysiska
omgivningen är.

Skolan och andra samlingslokaler,
samlingsplatser
I ett bostadsområde finns oftast andra resurser som, i varje fall under begränsad tid,
kan användas för att stimulera till fysisk utveckling och social gemenskap för de som
bor där. Som exempel kan nämnas skollokaler och skolgårdar, olika typer av samlingslokaler samt parker och andra grönområden. Begränsningarna kan oftast spåras
i brist på fantasi eller i otidsenliga regler och
bestämmelser för hur dessa utrymmen ska
utnyttjas.

Vad är en god boendemiljö?
När en kommun planerar ett nytt bostadsområde kan man på goda grunder utgå ifrån
att intentionerna i PBL i möjligaste mån ska
få gehör – med andra ord, bostadsområdet
ska fungera som helhet och den fysiska omgivningen ska stimulera till fysisk aktivitet
och social samvaro.
En god boendemiljö är alltså anpassad för
att utveckla en bra fysisk och social samvaro
för alla boende oavsett ålder och fysiska förutsättningar.
Vad innebär då detta och vilken betydelse
har det?



Samhällsstrukturen har ändrats betydligt och
som en följd av detta också våra livsmönster.
Livs- och uppväxtmiljöerna präglas av en
ökad specialisering och professionalisering
med strikta funktionsområden. Människan
har mindre tid för samvaro och omsorg, vilket paradoxalt nog ökar otrygghet och ensamhet samtidigt som överaktivitet skapar
stress och otillfredsställelse. Åldersgrupperna
har blivit mer uppdelade än tidigare och
kontakten mellan olika generationer på fritiden har minskat.
Denna utveckling har fått berättigad uppmärksamhet och allt fler av våra samhällsplanerare börjar få upp ögonen för betydelsen av
en bra boendemiljö. I den fysiska planeringen av samhället är därför inte bara boytor och
prisnivåer avgörande för ett bostadsområdes
attraktionskraft. Närmiljöns betydelse för
den fysiska och psykiska hälsan får allt större
plats i den kreativa bostadsplaneringen.
Erfarenheten visar att viljan att göra frivilliga insatser för en fysiskt och psykiskt stimulerande närmiljö är betydande om de
offentliga myndigheterna och privata entreprenörer stimulerar en sådan utveckling. Självklart kommer det att kosta en del, men på
sikt får man nöjda hyresgäster och sannolikt
minskad skadegörelse.



Motiv för fysisk aktivitet

HISTORISKT SETT GAV själva livet och kam-

Stenåldersmänniskan i datoråldern

pen i tillvaron en mängd oundvikliga tillfällen till fysisk aktivitet, träning och utveckling. De hårda livsvillkoren gjorde att alla var
mer eller mindre tvingade att anstränga sig
fysiskt genom jakt, fiske, långa vandringar
och dagligt hårt kroppsarbete för att överleva.
Idrottsliga aktiviteter var då övningar i
form av lek och tävlingar för att förbereda
kroppen för jakt, strid och i att motstå svåra
påfrestningar.

Under , procent av människans existens
på jorden har vi varit jägare och på annat sätt
samlare av föda, så kallade jägare–samlarfolk.
Utan överdrift kan man påstå att människosläktet under det senaste seklet upplevt mer
av teknisk utveckling än under sina första
fyra miljoner år här på jorden. Omgivande
miljö och samhället har förändrats enormt –
och därmed också våra levnadsvillkor.
Rent genetiskt är vi dock fortfarande programmerade ”stenåldersmänniskor” byggda



för rörelse och fysisk aktivitet, vilket innebär
en rad komplikationer för vår hälsa. Idag har
mer än hälften av den arbetande befolkningen ett tämligen stillasittande arbete. Ungefär
 procent av befolkningen arbetar inom
tjänstesektorn, cirka  procent finns kvar
inom industrisektorn och cirka  procent
inom jordbruket. Vi lever i en tillvaro med
låga fysiska krav, men ofta med stora psykiska och sociala krav som en följd av bland
annat ett ökat informationsflöde och snabba
strukturförändringar.

sätt rationaliserat bort mycket av den naturliga fysiska aktiviteten i vardagslivet. Detta
betyder att idrottsrörelsen med sitt breda
utbud av fysisk aktivitet behövs som en motvikt till denna utveckling och kommer därför
att spela en allt större roll för nutidsmänniskans hälsa och välbefinnande.

Ligg- och sittsamhället
Utifrån ett fysiskt perspektiv lever vi ofta i ett
”ligg- och sittsamhälle”, vilket kan beskrivas
med att många färdas sittande till och från
arbetet och dessutom sitter under själva
arbetsdagen. På fritiden sitter vi framför
TV:n eller datorn. Till och med de tidigare
små fysiska aktiviteter vi fick i kontorsmiljön
har försvunnit. Vi behöver inte ens resa oss
för att hämta en pärm från bokhyllan eftersom den mesta informationen nu finns lagrad i datorn. Vi behöver inte heller besöka
kollegan i nästa rum eller på nästa våning
eftersom vi nu kan kommunicera via e-post.
Sverige är ett av världens mobiltelefontätaste länder. Mobiltelefonen är naturligtvis
ett fantastiskt hjälpmedel, men har trots allt
tagit bort ännu mer fysisk aktivitet. Vi anpassar oss ganska oreflekterat till en rad olika
tekniska hjälpmedel. Människor kan stå i kö
till rulltrappan trots att gångtrappan ligger
tom intill. Trappnedgångar i hyreshus betraktas som nödutgångar om hiss finns. Vi
har med andra ord på ett mycket effektivt

Fysiologiska och medicinska motiv
för fysisk aktivitet
Låt oss lyfta fram några vetenskapliga resultat och konsekvenser av den allt mer omfattande fysiska inaktiviteten i Sverige.
P-O Åstrand och Björn Ekblom () har
i Folkhälsoinstitutets regi och på uppdrag av
regeringen publicerat en sammanställning av
fysisk aktivitet i landet. Det var också den
rapporten som låg bakom idén med ett fysiskt aktivitetsår . I den rapporten kan
man konstatera följande (LIV ):
¥  procent av den vuxna befolkningen
har ingen eller mycket liten fysisk aktivitet i arbetslivet och på fritiden.
¥  procent är inte tillräckligt fysiskt
aktiva för att må bra.



¥ Cirka , miljoner svenskar är att betrak-

citet. Samhället har idag stora kostnader för
nedsatt arbetsförmåga, sjukfrånvaro, sjukvårdsinsatser och för tidig död. Till sjukdomar
som bidrar till dessa kostnader hör bland annat hjärt-kärlsjukdomar, fetma och dess följdsjukdomar (exempelvis diabetes typ ), benskörhet, ryggont och olika former av cancer.
Samhällskostnader för hjärt-kärlsjukdomar uppgår årligen till cirka  miljarder
kronor. Varje år sker cirka   benbrott
som en följd av benskörhet i Sverige, varav
cirka   är höftledsfrakturer. Enbart
sjukvårdskostnaderna för dessa frakturer
uppskattas till mellan  – 
kronor per patient.
I Norge beräknar man att antalet patienter
som kräver behandling för högt blodtryck
skulle kunna reduceras från   till
  om dessa personer motionerade regelbundet, vilket skulle innebära minskade
läkemedelskostnader med cirka  miljoner
kronor per år.
Ett annat exempel är diabetes. Beräknad
årlig samhällskostnad för denna sjukdom är
cirka  miljarder i Sverige. – procent av
alla diabetiker är så kallade åldersdiabetiker
(typ ) eller inte insulinberoende diabetiker.
Man vet idag att med ökad fysisk aktivitet
skulle antalet åldersdiabetiker reduceras
avsevärt. I Norge kostade  behandlingen
av patienter med åldersdiabetes   kr
per person. Enligt beräkningar skulle en
ökad energiförbrukning genom fysisk aktivitet motsvarande   kcal/vecka reducera
antalet åldersdiabetiker med  procent, vilket skulle minska behandlingskostnaderna
med en miljard kronor per år.

ta som överviktiga. Detta är ett problem
som även går ner i åldrarna.
¥ Sverige har en i det närmaste epidemisk
ökning av tillstånd som övervikt, åldersdiabetes (diabetes typ ) och benskörhet
som en följd av för fysisk inaktivitet.
¥ Om man definierar motion generöst
( ggr/veckan motsvarande långsam
promenad) innebär det att cirka 
procent av den vuxna befolkningen ägnar
sig åt regelbunden motion.
Vi kan konstatera att var fjärde svensk befinner sig i riskzonen och rör sig så lite att
det kan medföra ohälsa och för tidig död.
Ökad motion och fysisk aktivitet är det enda
som kan förbättra hälsan för denna grupp
som nu drabbas av övervikt, diabetes typ 
och benskörhet.
Det mest allvarliga är att problemen går
ner i åldrarna. Var tredje flicka och var fjärde
pojke i förskoleåldern hade inte ens en aktivitetsnivå som motsvarar promenader enligt
undersökningen Barn och ungdomar är samhällets framtid (Sven Bremberg ). Forskare menar att detta kommer att få stora
konsekvenser för hälsoläget i landet om inget
görs för att bryta trenden.

Ekonomiska motiv
för fysisk aktivitet
Hälsoekonomiska studier antyder att fysisk
aktivitet kanske är den mest kostnadseffektiva insatsen inom folkhälsoarbetet i termer
av reducerade hälso- och sjukvårdskostnader,
kvalitetsjusterade levnadsår och ökad kapa-



sjukvårdskostnader i framtiden. Det finns
med andra ord tre vinnare – den enskilda
individen, arbetsgivare och samhället. Sjukvården kan då i större utsträckning inriktas
på annat än i första hand livsstilsrelaterade
sjukdomar som idag utgör närmare  procent av våra totala sjukvårdskostnader.
I SBU-rapport nr , Längre liv och bättre
hälsa – en rapport om prevention, görs en intressant jämförelse av förbättrad kondition
och olika riskfaktorer samt dess betydelse för
risken att dö i förtid. Följande förändringar
minskar risken:
¤ Sänkning av blodtryck
 %
¤ Sänkning av kolesterolvärdet
 %
¤ Viktminskning
 %
¤ Rökstopp
 %
¤ Förbättrad kondition
 %

Fetma och dess följdsjukdomar kostar
dessutom samhället cirka – miljarder varje
år. Bara förskrivning av bantningsmedlet
Xenical uppgick till närmare en halv miljon
kronor under , vilket är lika mycket som
statens stöd till Riksidrottsförbundet och
fem gånger högre än landstingens bidrag till
idrotten.
Att på olika sätt stimulera fysiska aktiviteter kommer att bli bland de viktigaste
insatserna för folkhälsan. Tar vi vara på alla
möjligheter som erbjuds i vardagslivet, till
exempel att promenera till och från arbetet
(eller en del av sträckan), rör på oss under
själva arbetet, på lunchrasten, på fritiden och
avsätter prioriterad tid för egen motion eller
idrottsträning är det sannolikt det bästa vi
kan göra för folkhälsan.
För arbetsgivaren och samhället är det
sannolikt också de mest kostnadseffektiva
åtgärder vi kan ägna oss åt för att få lägre

I detta sammanhang bör alla ta sitt ansvar.
Enskilda individer bör ta ett större ansvar
för sin egen hälsa genom att planera in fysiska arbets- och träningsmoment i vardagslivet.
Arbetsgivare och arbetsplatser kan skapa
förutsättningar för medarbetare och anställda så att de stimuleras till fysisk aktivitet och
en positiv livsstil på såväl arbetstid som fritid.
Samhällsbyggare (politiker och beslutsfattare) tar sitt ansvar och sätter hälsan i förgrunden även när man utvecklar infrastrukturen i samhället. Vi bygger alltför ofta in
”fällor” i samhället som förstärker den fysiska
inaktiviteten. Näridrottsplatser, cykelbanor,
promenadvägar, friluftsliv, vägen till och från
skolan kan till exempel skapa möjlighet till
fysisk aktivitet. Även riktade insatser kan gö-



hemmet, bland vänner, i den fungerande
föreningen och genom individens eget sätt
att tänka och agera.

ras med exempelvis särskilt ekonomiskt stöd
till idrottsföreningar som tar på sig ett större
ansvar genom att sätta folkhälsan i centrum
med sitt utbud av aktiviteter.

Om vi skulle peka på några mycket centrala
förutsättningar för hälsa skulle dessa kunna
vara:
¤ En bra och fungerande närmiljö – närsamhället, hemmet, skolan, föreningen,
arbetsplatsen.
¤ Ett väl fungerande socialt nätverk
(exempelvis föräldrar, ledare, kompisar,
grannar).
¤ Känna att man betyder något, är någon
och vill något (upplever meningsfullhet).
¤ En livsstil och levnadsvanor som främjar
hälsa (exempelvis fysisk aktivitet, bra
mat, undviker droger).

Sociala motiv
Idrott och fysisk aktivitet ger en positiv gemenskap. Att motionera tillsammans med
andra kan vara ett alldeles utmärkt sätt att
umgås under enklare former än vid middagsbordet. Då bör trösklar för tillgänglighet till
fysisk aktivitet och motion sänkas eller
elimineras.
För många människor är kamratskapet,
eller med andra ord de sociala motiven, det
avgörande skälet att vara med i idrotten.
Barn och ungdomar får i idrottsföreningen
en trygg och social gemenskap. De lär sig att
respektera och att umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får
de också positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen motverkar människors
isolering.

Vi kan också konstatera att en väl fungerande idrottsförening kan erbjuda och bidra till
det mesta av det som skapar hälsa, men även
strukturella åtgärder i närområdet har här
stor betydelse. Näridrottsplatsen kan vara
just den strukturella åtgärd som blir den avgörande faktorn i sammanhanget.

Hälsofrämjande motiv för idrott
och fysisk aktivitet
Var skapas hälsa? Det något poetiska svaret
skulle kunna vara: där människor arbetar,
lever och älskar.
Hälsa skapas således inte på sjukhus, vårdcentraler eller behandlingshem. Däremot spelar dessa institutioner en viktig roll för många
människor när det gäller att återfå hälsa.
Exempel på var hälsa skapas är i det goda
samhället, i närsamhället som fungerar väl,
på den goda arbetsplatsen, i det fungerande



Tänk efter före

hindrade), naturtypografi och väderkänslighet beaktas.
Det får inte bli så att näridrottsplatsen
lokaliseras i det utrymme ”som blir över”
eller som ”inte kan användas till något annat”. Anläggningen måste ingå som en väsentlig del i en genomtänkt plan för området.

DET ÄR VIKTIGT ATT NOGA fundera över

vilka kvaliteter som man vill få ut av en näridrottsanläggning utöver den självklara fysiska aktiviteten.

Lokaliseringen
Närheten till boendemiljö, skola, barnomsorg, fritidshem, äldreomsorg samt parker
och grönområden har som framgått stor betydelse. Om möjligt bör också sådana faktorer
som trafiksäkra anslutningar, hur naturmiljön ser ut, tillgänglighet (även för funktions-

Arealstorlek
Näridrottsplatsens storlek baseras givetvis på
bostadsområdets storlek och naturliga förut-



Öppen för alla – samla generationer
– stor tillgänglighet

sättningar. Som riktlinje bör gälla att –
basaktiviteter kan genomföras på området.
Viktigt är också att ”säkra” omkringliggande
områden för eventuell utbyggnad, möjlighet
att ansluta till andra ströv- och parkområden
med mera.

Det är viktigt att redan från början bestämma sig för att inte utestänga någon. Alla i
området ska känna sig hemma oavsett ålder,
aktivitetsbehov och ambitioner. Behovet av
rekreation, kontakt och upplevelse måste
beaktas. Boccia, krocket och promenadstråk
är lika viktiga som fria bollytor.
Anläggningen ska inspirera nya grupper
av inaktiva – locka ”vanliga” människor till
fysisk aktivitet. Genom mångfald och trevlig
inramning runt de olika aktiviteterna ska alla
generationer kunna hitta en träffpunkt.
Anläggningen ska vara lätttillgänglig, kunna användas när det passar brukaren och inbjuda till aktiviteter som är oorganiserade
utan regelverk och resultat.
De funktionshindrades särskilda behov
bör beaktas. Finns det olika etniska grupper
i området bör man även ta särskild hänsyn
till deras eventuellt speciella önskemål.

Helheten
Näridrottsplatsen ska tillfredsställa många
grupper och många mänskliga behov. De
fysiska aktivitetsbehoven är en viktig del.
Men den perfekta anläggningen ska också ge
glädje, spänning, social kontakt, avspänning
och naturupplevelse.

Samarbete
Den kommunala sektoriseringen och specialiseringen kan vara ett hinder för utveckling
av näridrottsplatser. Fysiska, sociala och hälsomässiga förhållandena griper in i varandra
och förutsätter därför ett samarbete över
nämnd- och förvaltningsgränser i kommunen om näridrottsplatser ska bli en verklighet. Det är också viktigt att man tar tillvara
den styrka och kompetens som finns i olika
lokala föreningar, exempelvis bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar och andra
intresserade grupper.
Genom att samordna verksamheten kan
man också spara pengar och öka effektiviteten. Detta gäller såväl utgifter för mark,
planläggning, utrustning, som drift. Planläggning och samordning är ett klart offentligt ansvar medan det lokala föreningslivet
och de boende bör kunna fungera som pådrivare samt också vara en resurs vid underhåll och drift.

Sommar – vinter
Näridrottsplatsen bör innehålla flera element
som kan möjliggöra en viss allsidighet (se
Arealstorlek, – basaktiviteter). Ett allsidigt
aktivitetsutbud innebär självklart att man når
fler grupper och generationer. Nyckelordet är
flexibilitet.
En annan viktig utgångspunkt är ”åretrunt-bruk”. Man bör, så långt det är möjligt,
sträva efter att anläggningen innehåller enheter som kan brukas på olika tidpunkter
under året. Anläggningen bör också vara
belyst – gärna så att det inte stör de boende.
Det är också viktigt att olika grupper kan



rättsförening, lokal idrottsförening och pensionärsklubb. Men man får inte glömma lokala samhällsorgan som skola, barnomsorg,
fritidshem, fastighetskontoret, stadsplanekontoret och kommundelspolitiker – och
sist men inte minst det lokala näringslivet.
Bredast möjliga förankring i planläggning
och genomförande är i sig en garanti för att
anläggningen anpassas efter rådande behov
och därmed används. Det kan också vara en
stor hjälp vid planering av driften. Frivilligt
arbete är i sig kontaktskapande och medverkar till att utveckla en av de kvaliteter vi
vill uppnå.

bruka anläggningen samtidigt utan att man
utgör ett hinder för varandra eller att säkerheten äventyras.

Den sociala aspekten
Den sociala aspekten är en viktig faktor för
näridrottsplatsen. Vårt samhälle har blivit
allt fattigare när det gäller olika träffpunkter.
Sektorisering och den ökade urbaniseringen
bidrar till ett ökat främlingskap. Livsstilssjukdomar, vantrivsel och konflikter ökar
samtidigt som vi får allt mer fri tid. De ”äldre
blir yngre” och antalet vitala pensionärer
ökar.
Näridrottsplatsen ska inbjuda till gemenskap och samvaro. En faktor är då, som tidigare påtalats, ett varierat aktivitetsutbud.
Men också bänkar och sittplatser, utrymme
för exempelvis grillning och fikapauser.
Parkinslag och en trevlig inramning ökar
attraktiviteten och bidrar till att man väljer
näridrottsplatsen som en träffpunkt.

Viktigt med någon som bryr sig
om anläggningen
God förankring i boendemiljön är en grundläggande förutsättning för en lyckad anläggning. Erfarenheten från Norge visar att där
det finns ”eldsjälar” som bryr sig extra
mycket om anläggningens tillkomst och
underhåll har man bäst förutsättningar att
lyckas.
Mot den bakgrunden är det viktigt att de
organisationer som finns i boendemiljön får
en aktiv roll i planläggning och tillkomst.
Det kan givetvis vara flera föreningar i samverkan. Som exempel kan nämnas bostads-



Planläggning, drift
och finansiering

Planläggning

aktuell kommuntäckande översiktsplan som
bland annat ska ge vägledning för beslut om
grunddragen i användningen av mark och
vatten.
Översiktsplanen (ÖP) är inte bindande
och kan därför inte ses som ett instrument
för att säkerställa ytor för idrotts- och friluftsliv. Däremot framgår det med all tydlighet av lagstiftningen att man bör beakta
möjligheten till en god fritidsmiljö för kommunens innevånare.

Det finns ingen lag som föreskriver skyldighet för kommunerna att tillhandahålla viss
status i fråga om idrotts- och friluftsliv eller
att avsätta områden för detta ändamål. Däremot finns det lagstiftat stöd för att idrottsoch friluftslivet beaktas i den översiktliga
planeringen.
Vägledande är, i detta avseende, plan- och
bygglagen (PBL) och till viss del miljöbalken. Alla kommuner ska enligt PBL ha en



Miljöbalken
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken
har också betydelse för idrotts- och friluftslivet i den fysiska planeringen. Bland annat
ställs krav vid lokalisering av anläggningar.
Man måste välja den från miljösynpunkt
lämpligaste platsen för verksamheten. Hänsynsreglerna innefattar även krav på kunskap, vilket innebär att man i förväg ska klarlägga konsekvenserna för miljön vid ett visst
handlande.
Ansvarig nämnd måste därefter se till att
dessa krav, så långt möjligt, beaktas i ÖP.
Noteras bör att naturresurslagen (NRL)  kap
 § föreskriver:
Mark- och vattenområden som har betydelse
från allmän synpunkt på grund av områdenas
naturvärden eller med hänsyn till det rörliga
friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Behovet av områden för friluftsliv
i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
Sektorn har därför också anledning att
diskutera miljöpåverkan från olika exploateringsplaner och andra ingrepp i miljön och
dess effekter för rekreation.
Det är viktigt att det av ÖP framgår hur
man formellt i olika områden tänker trygga
sektorns önskemål. Ska det göras en detaljplan, områdesbestämmelser, fördjupad översiktsplan, kommunalt naturreservat eller
räcker översiktsplanen med lagstadgat hänsynstagande?
Nämnden måste också vara observant så
att ÖP:s intentioner inte förfelas eftersom
ÖP inte är bindande. Exempelvis kan en
detaljplan antas som strider mot ÖP. Man

Påverkan av översiktsplanerna
Den allmänna erfarenheten är att ansvarig
nämnd och förvaltning för idrotts-, fritidsoch friluftsfrågor alltför ofta kommer för
sent in i planarbetet.
För att kunna lämna ett bra underlag till
arbetet med en plan är det en fördel om man
tagit fram ett program för sektorn. Detta
görs utifrån inventeringar och undersökningar dels av befintliga anläggningar/områden, dels av krav och önskemål, exempelvis
behov av pengar, personal, anläggningar och
mark. För arbete med ÖP och andra fysiska
planer är anspråken på mark och vatten det
centrala. Men de olika anspråken samverkar
ofta och kraven på mark och vatten blir ofta
det slutliga resultatet.
I detta program bör också finnas intentioner om hur resurserna ska fördelas, exempelvis när det gäller större och mindre anläggningar samt säkerställande av mark för
dessa ändamål. Vattenområden med bra kvalitet kan behövas för bad och fiske. Man får
heller inte glömma bort kommunikationsvägar, både gröna stråk och cykelvägar.



bör också se till att ÖP:s innehåll förverkligas. Det innebär att se till att erforderliga
planer upprättas och att medel anskaffas.

OMRÅDESBESTÄMMELSER

Områdesbestämmelser är en förhållandevis
ny regleringsform avsedd att med bindande
verkan säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås.
Områdesbestämmelser kan antas för begränsade områden som inte omfattas av detaljplan. Till skillnad mot detaljplanen, som
är fullständig regleringsform, är områdesbestämmelser avsedda att kunna användas när
bestämmelser behövs endast i ett eller några
få avseenden.
Om man i ett område vill vara restriktiv
mot tillkommande bebyggelse, bland annat
för att behålla mark för idrotts- och friluftsliv
utan att försämra pågående markanvändning, torde områdesbestämmelserna kunna
användas för att reglera bebyggelsen.

Samråd
PBL innehåller särskilda så kallade förfaranderegler som ger anvisningar om samråd och
som ska ge berörda, utanför den kommunala
organisationen, möjlighet att påverka planarbetet. När det gäller verksamhet som berör
idrotts- och friluftsmöjligheter, exempelvis
näridrottsplatser, är givetvis den lokala idrotten och andra föreningar i aktuell boendemiljö viktiga ”kuggar” i en planprocess.

Fortsatt planarbete
Det finns ytterligare två begrepp i planprocessen:
¤ Detaljplan
¤ Områdesbestämmelser

Drift
Erfarenheter från Norge visar att de anläggningar som man där etablerat har mycket
rimliga driftskostnader. Verksamheten underhålls i huvudsak med frivilligt arbete.
Kommunerna svarar för vissa inköp och löpande kostnader i form av el, utlåning av
maskiner etc.
Det stora stödet från kommunernas sida
torde vara i själva planarbetet. Här kan man
inte, i ett normalförhållande, förvänta sig att
de lokala föreningarna i boendemiljön besitter den kompetens som krävs.

DETALJPLAN

Genom detaljplanen görs avvägningar mellan allmänna och olika enskilda intressen.
Detaljplanen är entrébiljetten till genomförandedelen. Den ger byggrätt och genom nya
insikter förbättras möjligheten att planen
genomförs. Den tydliga kopplingen till genomförandet gör att planen normalt blir
liten till omfattning och att den främst reglerar aktuella projekt.
Motiven för att upprätta en detaljplan är
främst att skapa en helhetssyn på lämplighetsfrågan, stärka medborgarnas insyn, klarlägga rättigheter och skyldigheter samt även
att rationalisera prövningar av enskilda
ärenden.

Finansiering
Det är givetvis viktigt att ha klarlagt hur anläggningen ska finansieras innan man startar
ett projekt som ska resultera i en näridrotts-



plats. En tidig och grov finansieringsplan är
därför nödvändig. Denna finansieringsplan
ska innehålla alla kostnader och en beräkning av driftskostnader med hänsyn till vad
som sagts ovan under Drift.
För näridrottsplatsernas tillkomst har, som
tidigare påtalats, kommunerna ett självklart
ansvar. Men vi vet alla att den kommunala
penningpåsen sällan räcker till alla de förväntningar som finns hos innevånarna. Därför måste uppfinningsrikedomen vara stor.
Det gäller att utnyttja alla de resurser som
finns tillgängliga av anslag, fonder, särskilda
medel för extra insatser med mera. De anläggningar som i Norge har lyckats bäst från
ekonomisk synpunkt har varit de där finansieringen har varit klar redan från början.
Riksidrottsförbundet har ett anslag för
föreningsägda anläggningar. Detta anslag
kan bli tillämpligt under förutsättning att
anläggningen ägs och drivs av en förening
som är ansluten till Riksidrottsförbundet.



Hur ska en näridrottsplats
byggas?

Många olika användningsområden

Följande krav ska dock uppfyllas:
¤ Öppen för alla oavsett ålder, intresse och
förmåga.
¤ Stimulera till aktivitet och social
samvaro.
¤ Fri från organiserad tävlingsverksamhet.

En bra näridrottsplats är byggd så att den
kan användas till flera olika verksamheter
och aktiviteter. Men det ska också finnas
utrymme för att skapa nya, inte förutbestämda aktiviteter.
Det finns inga formella bestämmelser för
hur en näridrottsplats ska vara utformad.
Den kan med andra ord variera i både storlek
och kvalitet beroende på befolkningsunderlag, intressen, lokala förutsättningar och
tillgängliga resurser.

Det finns som regel något i området
Parkeringsplatser och gator utnyttjas ibland
av barn och ungdomar för lekar och bollspel
– ytor som kanske inte är de allra lämpligaste
för fritidsverksamhet. Äldre människor är



med rätt utformade idrottsanläggningar så
att alla kan få ägna sig åt en verksamhet de
tycker om – men om näranläggningen ska
vara öppen och välkomnande för de oerfarna, ska de inte behöva konkurrera om tider
med dem som redan har etablerat sig i
idrotten.

oftast hänvisade till någon parkbänk eller i
bästa fall ett promenadstråk.
Ibland har man skapat en lekplats i området. En lekplats ska erbjuda barn en
spännande miljö, men aktivitetsmöjligheterna är ofta relativt begränsade och förutbestämda. När barnen lekt av sig den första
nyfikenheten och djärvheten blir större än
vad utmaningarna i lekanordningarna kan
erbjuda, finns det behov av andra och nya
utmaningar.

Olika komponenter kan ingå
i en näridrottsplats
Följande basutbud kan finnas på en näridrottsplats eller byggas samman och kombineras efter behov, önskemål och resurser.

Näridrottsplatsen ger
nya möjligheter

Lämpliga komponenter i ett basutbud:
¤ Bingen
¤ Aktivitetsytan
¤ Lekanordning
¤ Vilplatser
¤ Regnskydd
¤ Vindskydd

En rätt disponerad näridrottsplats kan utveckla aktiviteter som tillfredsställer alla behovsinriktningar och åldrar. Men det är viktigt att aktiviteterna utformas så att var och
en kan delta utifrån egna förutsättningar och
eget intresse. Vidare bör man tänka på den
sociala dimensionen.
Idrott, rätt utformad, kan varieras i det
oändliga och är intresseväckande. Mångfald,
utan idrottens regelsystem, är således adelsmärket för en näridrottsplats. Syftet med
näridrottsplatsen är ju att skapa verksamhet
– inte att etablera en tävlingsarena.
För att locka ”förstagångsnyttjaren” och de
som vill leka idrott bör möjligheterna vara
många. Av ekonomiska skäl är det klokt att
bygga mindre och fler anläggningar istället
för ett fåtal stora. Ett motiv för att vara
restriktiv med att bygga näranläggningen
med reglementsenliga tävlingsmått är att den
då lätt blir upptagen av dem som är verksamma i den organiserade idrotten. Det är
givetvis synd att det inte finns tillräckligt

Bingen
Bingen är arbetsnamnet på en aktivitetsyta
som kan förekomma ensam eller som en
komponent i näranläggningen.
Många moderna verksamheter kräver ett
jämnt och hårt underlag för att fungera. I det
sammanhanget är asfalt absolut att rekommendera. Den hatas ibland av vuxna,
men älskas av de flesta barn och ungdomar.
Aktiviteter på parkeringsplatser och gator är
tydliga bevis på att det är ett sådant underlag
de vill ha för vissa av sina verksamheter.
Finns resurser kan asfaltsytan göras vänligare genom att beläggas med någon typ av
gummi i trevlig färg eller med konstgräs.



bouleklot. Här kan också julgran och midsommarstång få sin plats. När det är frost
spolas ytan till naturisbana. Lämpliga mått
kan vara  ×  m eller  ×  m.

Gräsytor som nyttjas höst, vinter och vår
förvandlas snabbt till annat än gräs. Sådana
ytor brukar inte vara trevligt att vistas på och
när sommaren kommer hinner inte nytt gräs
börja växa i tid. Gräsklädda ytor är trevliga
att se på men ska de användas flitigt bör man
nog diskutera alternativa materialval.
Ytan i bingen bör kringgärdas med väggar
så att den kan användas på många olika sätt.
Väggarna bör vara så robusta att det går att
bolla mot dem med återstuds. De bör därför
lutas utåt så att man får en återstuds som
liknar returbollen från en motspelare.
Väggarna ska också kunna hålla basketkorgar och infästningar för olika rep eller
nätersättare.
Bingen kan byggas i valfri storlek:
A.  ×  m
B.  ×  m
C.  ×  m
D.  ×  m

Lekanordning
Små barn har ännu inte hittat glädjen i att
utöva bollsporter och andra lagidrotter, men
vill gärna pröva och utveckla sin spänst och
djärvhet, vilket låter sig göras bra i olika
lekanordningar. I dessa ska barnen få möjlighet att träna sin förmåga.
De nya lekplatsnormerna visar hur man
bygger så att utövarna kan få misslyckas i sin
lek utan att skadas. Lekplatsnormerna bör
därför studeras om man vill kombinera bingens väggar med lekanordningar.

Måtten är komponerade så att ytan medger
ett optimalt varierat nyttjande. Banytan målas med olika linjer för de aktiviteter som kan
förekomma. På bingens väggar målas respektive hängs upp anordningar som behövs för
de olika verksamheterna – till exempel badminton, basketboll, fotboll, gårdslekar, handboll, innebandy, minitennis, ringette, tennis
och volleyboll.

Aktivitetsytan
Detta är en yta som ska präglas av stor flexibilitet. Den ska kunna utnyttjas till olika
lekar och spel. Ytan byggs som en sandplan
och tillåter både tramp, bollar, cyklar och



Vilplats

lite olika underlag. En fördel är dock att väggen kan placeras så att båda sidorna går att
utnyttja.

När utövarna varit verksamma kan det vara
dags för en stunds vila. Medföljande som
själva inte är aktiva kan njuta av de andras
verksamhet från vilplatsen. Här samlas också
gärna barn och ungdomar efter avslutad
aktivitet. Här kan vilplatsen fylla en bra
funktion. Är det möjligt kan vilplatsen kombineras med en enklare grillanläggning.

DELANLÄGGNING FÖR FRIIDROTT

En hoppgrop, löpsträcka och en robust anläggning för höjdhopp är inte speciellt svårt
att åstadkomma, men betyder mycket för
den allsidiga motoriska utvecklingen. Detta
kan också vara ett bra underlag för exempelvis barnidrottsskolor.

Regnskydd
I anslutning till vilplatsen eller fristående bör
det finnas ett regnskydd som kan fungera
som tillflyktsplats när regnet överraskar.

KLÄTTERVÄGG

Vistelsen på näridrottsplatsen blir självklart
mest njutbar om det är vindstilla. Ligger anläggningen i sådan miljö att den ibland utsätts för vind kan det vara klokt att plantera
vegetation som ger lä på aktivitetsytorna.
I övrigt kan terrängen utformas i små
kullar och dalgångar. Plantering av exempelvis träd, buskar och blommor ger dessutom ögat extra njutning.

Klättring som organiserad aktivitet är inte så
omfattande i landet. Däremot tycker alla
barn och ungdomar att det är roligt att klättra. Klättring är dessutom en aktivitet som
gynnar barnens utveckling. Koordination
och balans tränas – samtidigt som man tillfredsställer behovet av utmaning. Det är
dock mycket viktigt att säkerhetsaspekten
beaktas. Klätterväggen kan vara en del av
exempelvis bollväggen, men den kan också
utgöra en del av näridrottsplatsens utsmyckning.

Andra anläggningsenheter

BANGOLF

Det är inte säkert att alla miljöer, boendeunderlag och lokala önskemål stämmer överens med vad som ovan kallats ett basutbud.
Man kan självklart kombinera i det oändliga
så länge man håller fast vid näridrottsplatsens grundläggande idé. Några exempel:

Bangolf kan med tämligen enkla medel modifieras och utformas utan att det blir en
tävlingsanpassad bana.

Vindskydd

”NÄT UPP”-ANLÄGGNING

Detta är en liten asfaltbana uppmärkt med
linjer som täcker aktiviteter för till exempel
minibadminton, minitennis, minivolleyboll.
På banan finns ett robust nätstativ som
kan justeras i höjd efter behov.

BOLLVÄGG

En bollvägg kan bli mycket spännande för
både fotboll och tennis även om dessa kräver



ORIENTERINGSKARTA

UTOMHUSBORDTENNIS

En orienteringskarta som beskriver närområdet kan bli underlag för egna spännande
utmaningar och upplevelser. ”Kontrollerna”
kan göras enkla och varieras över tid.

Utomhusbordtennis kräver robusta bord som
tål att stå ute i väder och vind och som har en
nätanläggning som inte är väderkänslig.
INOMHUSAKTIVITETER

Här är det inte frågan om nya anläggningar
utan snarare hur man utnyttjar befintliga allmänna utrymmen i bostadsområdet, på skola, fritidshem, barndaghem eller i lokaler för
äldreomsorg. Förmodligen är det enbart ett
konservativt synsätt och brist på fantasi som
sätter gränserna.

NÄRGOLF

Som komplement till befintliga golfbanor
kan en närgolfanläggning utformas. Vad som
behövs är utslagsmattor, flaggor och ringar
som märks upp med spray.
Varje utslag är – m. Antalet utslag
och svårighetsgrad beror på områdets storlek
och struktur (kräver som regel ganska stort
område då exempelvis säkerhetsfrågor måste
beaktas).

Övriga kvaliteter i närområdet
Om näridrottsplatsen på ett enkelt sätt kan
knyta an till andra områden som stimulerar
till fysisk aktivitet, natur- och kulturupplevelse är detta extra positivt. Som exempel
kan nämnas friluftsområden, naturstigar,
kulturstigar, elljusspår, motionsslingor, cykelbanor, gångstigar och friluftsbad.

SKATEBOARD OCH INLINE

Ytor för skateboard och inline utformas efter
behov och önskemål. Utövarna har sannolikt
själva störst kunskap om vad som behövs.
CYKELKROSS (BMX)

Banan bör utformas med hänsyn till naturen
och så att man kan tillföra vissa förändringar
– hopp, doceringar etc.
FRISBEE-GOLF

Frisbee-golf är ganska enkelt och kräver
endast några stabila ”korgar” uppsatta på
spännande och stryktåliga ställen.
SKIDLEK

Där snötillgängligheten är god och naturen
medger kan man ge plats för snölek som förbereder eller förbättrar färdigheten i skidsportens alla discipliner.
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Teknisk beskrivning av
anläggningsenheter
barnet kan leka både individuellt och i grupp
bör därför finnas. En näranläggning nära
hemmet och skolan där barnen kan utvecklas
på egna villkor ger därför en bra start i livet.
Efter hand som de blir äldre kan de få vidareutvecklas med hjälp av ledare i föreningslivet och skolan, men fram till dess är det bra
om näridrottsplatsen är fri för egna initiativ
och verksamheter.
En näridrottsplats kan i princip se ut hur
som helst. Det finns inga krav på hur den ska
vara utformad, men bör givetvis byggas och
skötas så att ingen som är där skadas allvarligt på grund av brister i anläggningen.

BARN ÄR NYFIKNA och vill pröva sig fram

till det som de tycker är intressant, spännande och meningsfullt. Vad som är intressant
vet ingen, inte ens individen själv. Ingen kan
heller berätta för individen vad den kommer
att vilja göra.
Det finns många som vill ”hjälpa till” att
lösa detta problem, men felaktig hjälp om än
så vällovlig kan vara till mer skada än nytta.
För att barnet ska finna sig väl tillrätta i sin
omgivning är det viktigt att det får lära
genom att pröva. När det gäller rörelse, samspel och koordination, det vill säga idrott för
barn, är en plats full av valmöjligheter men
utan pekpinnar och krav ett bra alternativ. Vi
har valt att kalla en sådan plats för näridrottsplats.
Barnets första idrottsplats är i bostaden
och i lekanordningar nära hemmet. Innan
barnet utvecklats har det svårt att samarbeta
med andra barn och måste därför få upptäcka världen själv. Helst ska detta ske i sällskap med en förälder eller vårdare. Lekanordningen ska vara så anpassad att barnet
kan pröva sin förmåga utan att skadas allvarligt.
Efter hand som barnet blir äldre och dess
förmågor utvecklas börjar de intressera sig
för andra verksamheter. Intresse att vara
aktiv tillsammans med andra utvecklas
också. Lämpliga platser och anordningar där



ENKEL NÄRIDROTTSPLATS
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Enkel näridrottsplats

basketboll, minihandboll, minitennis och
volleyboll.
¤ Ett bordtennisbord i slipad betong på en
lugn plats lockar barnen att spela pingis.
Plattan kan också, om inspirationen
faller på, tjäna som podie för uppträdande och musik.
¤ En eller ett par vilplatser där utövarna
kan samlas och pusta ut eller för äldre att
sitta och njuta av barnens lekar är ett
uppskattat inslag.
¤ De äldre kan också roa sig på boulebanan där de utan större ansträngning
tillsammans med andra får en stunds
sällskapslek.
¤ Lite vildare och akrobatiska lekar kan
ungdomarna pröva i rullbrädesrampen.

Ovan visas ett exempel på anordningar som
kan vara intressanta att ha med på en näridrottsplats i ett bostadsområde. Hur mycket
som ska finnas med och hur stor näridrottsplatsen ska vara får fantasi, behov och tillgängliga resurser bestämma.
¤ En lekplats med rätt utformade lekan-

ordningar hör självklart hemma på en
näridrottsplats.
¤ På befintliga gångbanor kan barnen
springa och hoppa längdhopp.
¤ På en hårdgjord rektangel kan barnen
leka med cyklar, rullskridsko, hopprep
och hoppa höjdhopp – men kan också
samlas för organiserade bollekar som



EN MER UTVECKLAD NÄRIDROTTSPLATS I ETT BOSTADSOMRÅDE
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Näridrottsplats i kyla och snö

Mer utvecklad näridrottsplats

¤ Här har friidrotten fått en egen an-

Den enkla näridrottsplatsen kan vintertid
med visst arbete förvandlas till en vinteranläggning. Bingen spolas till is där de skridskoåkande kan pröva sin förmåga. De små
barnen som inte är lika säkra på sina skridskor får lära genom att pröva på den lilla
isbanan som spolats på boulebanan. I en närliggande backe kan skidspår läggas och en
kälkbacke spolas.
Den utbyggda näridrottsplatsens ytor kan
under kyla och snö ges flera intressanta ytor
för vinterlekar. Kreativa föräldrar och ungdomar kan utveckla näranläggningen med
spännande lekanordningar och kolgrytor att
värma sig vid under pauser.

läggning och man behöver inte utnyttja
gångbanor för denna aktivitet.
¤ Fotbollsspel är populärt. Här har en
särskild yta planerats för minifotboll med
konstgräs som alltid är tillgänglig. Fotbollsytan har kringbyggts med ett plank
som hindrar bollarna från att fara iväg,
men också kan användas att spela mot.
Här kallas den för hagen.
¤ Handbollsspel i enklare former kan
också bedrivas här.
¤ För att ge cykelåkarna en arena att utveckla sin förmåga på har en BMX-bana
planerats. På så sätt avlastar man gångbanorna från cyklister.
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Bingen

SÅ HÄR BYGGS
EN BINGE

BINGEN ÄR ETT TAGET ORD på en med

Marken där bingen ska ligga måste bli torr
för att det ska gå att bygga och hålla en sådan
anordning. Runt banan grävs därför ett cirka
 m djupt dike (på det lägsta stället) som
lutas  procent mot ett utlopp. I botten läggs
dräneringsrör och diket fylls med dränerande
grus. Dräneringssystemet kan enkelt skötas
och kontrolleras om ränsbrunnar placeras på
vissa platser längs dräneringsdiket.
Under banan placeras så kallade sugdiken,
dräneringsrör, ut med  meters mellanrum
och kopplas på det avskärande diket. Dräneringsvattnet får sedan rinna ut till ett
lämpligt avlopp.
Ytan för en binge med måtten  ×  m
målas med linjer för tre minitennis- och badmintonbanor, en basketplan och en volleybollplan. Även linjerna för handbollsmål kan
målas in. En fullstor handbollsplan kräver en
yta på  ×  m.
Ytan kan användas för diverse lekar men
också för fotbollslek och rullskridskoåkning.

plank eller nät omgärdad yta för lek och diverse övningar.
Lämplig yta för denna är  ×  m. Skyddet runt banan bör vara minst  m på kortsidorna och , m på långsidorna. En sådan
bana kan byggas med eget material, men det
finns också prefabricerade plank i handeln.
En binge kan också byggas med måtten
 × ,  × ,  ×  och  ×  m.

Så här byggs en binge
Marken dräneras väl och förses med bärlager
och bindlager som underlag för asfalt. Asfalt
ger en bra yta för lekar och är mycket bättre
än löst material som sand eller stenmjöl. Den
är omtyckt för olika verksamheter men kan
verka lite grå och är ovänlig om man ramlar.
För att göra asfalten mera lockande kan
den målas med en lämplig gummifärg eller
beläggas med gummi. Tråkiga vattenpölar
undviks om man lutar ytan  procent i sidled.
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BASKETBOLL

VOLLEYBOLL

MINITENNIS O BADMINTON

IDÈ TILL LINJERING
AV BINGEN

På de platser där kylan under vintern så medger kan ytan spolas för skridskoåkning.

Så byggs planket runt bingen
Planket runt bingen skyddar mot vind men
hindrar också de flesta bollar att fara iväg.
Genom att gräva tillräckligt djupt och packa
sten runt stolparna blir planket stadigt och
klarar belastning.
Lutas planket lätt utåt får man en lämplig
återstuds, men lutningen gör även planket
stadigare.
Linjerna i bingen målas på beläggningen i
avvikande kulör.
Minitennis får vita  mm breda linjer,
basketboll röda o mm breda linjer och
volleyboll ljusblå  mm breda linjer. Beträffande mått – se Kommunförbundets
måttbok.



Lekplatsen
EN LEKPLATS BÖR BESTÅ av en eller flera

lekanordningar. Dessa kan köpas från olika
leverantörer.
Lekanordningarnas utformning har diskuterats i ett Europasamarbete som resulterat i en norm. Uppgiften har varit att förhindra felaktiga och från säkerhetssynpunkt
farliga anordningar. När man ska inhandla
nya utrustningar bör det därför klart framgå
att de följer gällande standard. Även när man
bygger anordningar själv bör normerna
följas, annars finns det risk att ägaren döms
till skadestånd om det sker en olycka.
Normerna är uppdelade enligt följande och
kan köpas från SIS, tel -  :
¤ SS-EN - Allmänna säkerhetskrav och
provningsmetoder
¤ SS-EN - Gungor
¤ SS-EN - Rutschbanor
¤ SS-EN - Linbanor
¤ SS-EN - Karuseller
¤ SS-EN - Vippgungor
¤ SS-EN - Montering, besiktning,
underhåll och drift
¤ SS-EN  Stötdämpande underlag
Lekanordningarna bör ligga inom ett separat
inhägnat område och anordningarna för de
riktigt små barnen bör ligga så att de större,
lite aktivare barnen inte stör de små.



Klättervägg

SKISS PÅ
KLÄTTERVÄGG

KLÄTTERVÄGG
3
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NÄR BARNEN HAR LEKT FÄRDIGT i lek-

anordningarna kan det vara intressant med
nya utmaningar. En klättervägg kräver både
E
kraft, koordinationsförmåga och
djärvhet.
För att minimera skaderiskerna bör underlaget, om väggen är lägre än  m, bestå av
sand. Sanden ska ha likartade korn så att den
inte bakar ihop sig utan håller sig mjukt.
Sandlagret bör vara minst  mm tjockt
och täcka en yta på minst , meter ut från
väggen. Vid högre höjder bör säkerhetslinor
användas som sköts av kunnig person.



Bordtennis

BORDTENNIS ÄR EN inomhussport efter-

som den lätta bollen påverkas av vind. Men
om det finns en vindskyddad plats kan
mycket väl ett bordtennisbord placeras i
närområdet. Bordet bör givetvis klara väder
och vind. En betongplatta med slipad yta går
att använda för utomhusbordtennis. Bordtennisbordet bör vara   ×   mm. Bordets höjd är normalt  mm, men här är det
i första hand barn som kommer att använda
bordet och då kan höjden sänkas till  mm.
Bordtennisbordet kan även fungera som
podie vid olika evenemang.



Hagen
I STÖRRE OMRÅDEN räcker kanske inte

bingen till och ibland blir det konflikter
mellan de som ska nyttja den. Då kan hagen
vara ett bra komplement.
Hagen är liksom bingen en kringgärdad
yta på minst  ×  m. Ytan beläggs med
konstgräs som fungerar utmärkt för både
fotboll och handboll.
I väntan på resurser kan ytan beläggas med
stenmjöl (– mm) på en bädd av dränerat
bärlager. Handbollsmål kan fungera för både
handboll och minifotboll.

Vilplatser
BÅDE DE AKTIVA UTÖVARNA och andra
kan tycka att det är skönt att göra en paus för
vila – eller för att bara sitta och titta på andra
som sysselsätter sig på näridrottsplatsen. Vilplats kan bestå av en enkel bänk. Den kan
också skyddas från vind genom ett mindre
plank och eventuellt med ett skärmtak som
skydd mot överraskande regnskurar.



Boule/boccia
BOULEBANA

BANA 3

15 x 8 m

2 X 13 m

STOPPSTOCK

BANA 2

BANA 1

15 x 2 + (2 x antalet banor) m

FÖR BÅDE UNG och gammal är boule ett

spännande sällskapsspel som kräver mer precision än styrka. För äldre är det kanske främst
en sysselsättning som skapar social gemenskap.
En boulebana dräneras och ett dränerande bärlager med en yta av  cm stenmjöl är
ett bra underlag för en boulebana. På gavlarna läggs  ×  mm stockar ut för att
stoppa bouleklot med hög fart. En boulebana är  ×  m. För ytterligare bana behövs
 m i sidled per ny bana.



Rullbrädesramp
13 m

4,8 m

1,35m

2,8 m

4,7 m

2,8 m

1,35 m

1

2,8 m

SEKTION

RAMPEN BYGGS UPP av en stomme där

kryssfaner av typ plyfa skruvas fast. Skarvarna mellan skivorna bör vara väl avfasade
och ligga i liv med varandra.
En ramp kan byggas på olika sätt. Ovan
visas ett exempel.



BMX-bana

¤ Tvättbräda, ,–, m höga. Avståndet

EN BMX-BANA ÄR EN arrangerad cykelba-

mellan kullarna –, m.

na för terrängcykling. Banan får starta i en
uppbyggd backe på , m. Startsträckan bör
vara  m lång. Bredden på banan bör vid
startsträckan vara  m, därefter är  m tillräckligt.
Utefter banan byggs små kullar och vallar
som gör cyklingen spännande.
Kurvorna kan vara vanliga kurvor eller utföras som kraftigt doserade velodromkurvor.

¤ Puckelhopp. Detta hinder har två

platåer, ,– m och – m. Längd – m.
¤ Kamelhopp (för avancerade åkare) –, m
högt och – m långt.
¤ Dropp off, höjd  m lutning på framsidan
– grader och på baksidan  grader.
Banan byggs upp med bärlager – helst med
dränering under. Ytan beläggs med stenmjöl.

Hindren kan vara av följande slag.
¤ Platåhopp, –, m högt och ,– m
långt, lutning  grader.
¤ Snabbhopp, ,– m högt och – m
långt.



Friidrott
KUDDE
KASTRING

NEDHOPPSBÄDD
HÖJDHOPP

KULSTÖTNING

LÖPNING 60, 80 OCH 100 m

MÅL

START

LÄNGDHOPP

Finns plats och resurser kan en mindre
friidrottsbana byggas med separata banor av
asfalt och helst gummibeläggning.

FRIIDROTT BESTÅR AV MÅNGA olika grenar. På en näranläggning kan det vara klokt
att göra plats för de mest frekventerade av
dessa – löparbana, höjdhopp och längdhopp.
Där plats finns kan även en kulstötningsgrop
byggas.
För den enkla friidrottsbanan kan befintliga asfalterade gångbanor målas med  m
breda banor med start och mål för ,  respektive  m. I förlängningen av en gångbana som svänger kan en nedhoppsbädd för
längdhopp byggas. Ansatsplankan målas på
asfalten och nedhoppsbädden grävs ur och
kantas av träplank. Gropen fylls med ensorterad sand som nedhoppsbädd.
Höjdhoppsbanan kan placeras i bingen
eller i hagen där lösa stolpar och nedhoppsbädd placeras. Om det finns risk att ställning
och kudde förstörs kan permanenta stolppar
placeras vid sidan av gångbanan och jack i
stolpen får bli upplag för snören som då
ersätter höjdhoppsribban. Nedhoppsbädden
kan bestå av en uppskottad hög med sand.
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