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Miljöförvaltningen informerar

Utemiljö i skola 
och förskola

Utemiljön i skolan och förskolan ska vara trygg att vistas i. Det innebär bland annat 
att barnen ska skyddas från buller, luft- och markföroreningar samt UV-strålning. 
Dessutom ska lekplatser och redskap uppfylla de regler som finns.

Skolans och förskolans egenkontroll bör omfatta ovan-
stående områden. Därutöver kan ni behöva tänka på 
säkerhet kring till exempel trafikfrågor. Information om 
lekplatsers säkerhet hittar ni hos Boverket och Konsu-
mentverket.  

Utemiljön ska vara bullerskyddad
Bullriga miljöer påverkar barns utveckling, lärande, häl-
sa och trygghet. Därför är det viktigt att skapa en god 
ljudmiljö där barn vistas. Utomhus får bullernivåerna inte 
överstiga riktvärdena 55 dBA för ekvivalentnivå, respekti-
ve 70 dBA för maximalnivå, på de ytor som barnen vistas 
på.

Utemiljön ska ha god luftkvalitet
Barn är känsligare än vuxna för luftföroreningar. Försko-
lor bör därför generellt inte placeras utmed hårt trafike-
rade vägar. Byggnaden bör placeras så att tilluftsdon till 
inomhuslokalerna samt ytor för utevistelse har en god 
luftkvalitet. 

Utemiljön ska ha skydd mot UV-strålning
Människan behöver solljus för att må bra och särskilt 
barn behöver få vara ute och leka, springa och ha roligt. 
Men det är viktigt att skydda barnen från UV-strålning 
och framför allt se till att de inte bränner sig. En god pla-
nering av utemiljön, där betydelsen av träd och buskar 
vägs in, kan därför göra mycket. Växtlighet och spän-
nande lekställen i skugga kan minska exponeringen för 
UV-strålning med nära hälften.

Mätningar visar att barn som har tillgång till mycket växt-
lighet på förskolan inte utsätts för mer UV-strålning än 
andra barn, trots att de vistas mycket utomhus. Det visar 
hur viktigt det är att planera för växtlighet på skolors och 
förskolors gårdar och utemiljöer. Tänk på att inte använ-
da giftiga växter. På Giftinformationens webbplats finns 
information om vilka växter som är giftiga.

Marken ska vara fri från föroreningar
Den som är ansvarig för verksamheten ansvarar för att 
det inte finns föroreningar i marken. Vid misstanke om 
markförorening ska markprover tas. Om föroreningar 
finns ska dessa tas bort. Kontakta alltid miljöförvaltning-
en i denna fråga.

Regler för lekplatser och lekredskap
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och 
lämplig miljö, enligt FN:s konvention om barns rättighe-
ter. I plan- och bygglagen kan ni se vilka krav som ställs 
på friyta för lek och utevistelse, på lekplatser och fasta 
anordningar samt underhåll och risker för olycksfall.

I Boverkets byggregler finner ni reglerna för skydd mot 
olyckor vid fasta lekredskap på tomter. Byggreglerna gäl-
ler vid nybyggnad, nyläggning och ändring av lekplatser. 
Hos Boverket hittar ni också regler om tillgänglighet 
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för barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga. Produktsäkerhetslagen kräver att lekred-
skap på lekplatser ska vara säkra.

Europastandarder anger minimikrav
De gemensamma europastandarderna för lekredskap 
och stötdämpande underlag är SS-EN1176 och SS-
EN1177. De innehåller minimikraven för säkerhet och 
används när man bedömer om lekplatsen är säker. Mer 
information finns på konsumentverkets webbplats.

Fastighetsägarens ansvar
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att lekplatsens 
egenskaper motsvarar kraven i Plan- och bygglagen. 
Fastighetsägaren ansvarar också för att utrustningen är 
säker oavsett tillverkningsår.

Visuella kontroller bör göras rutinmässigt utifrån hur 
stort slitaget är och hur ofta lekplatsen används. Funk-
tionskontroll bör göras månadsvis eller kvartalsvis, då 
man tittar på stabilitet och slitage. Dessa kontroller kan 
göras av fastighetsägaren själv.

När en ny lekplats byggs, bör installationen besiktigas av 
någon som har kompetens att bedöma den europeiska 
standarden. Detsamma gäller även för den årliga säker-
hetsbesiktningen.

Tillverkarens ansvar
Det är tillverkare och leverantörer av lekredskap som har 
ansvar för att de produkter de säljer är säkra. Lekredska-
pen ska vara märkta med namn och adress till ansvarig 
tillverkare. Tillverkaren ska kunna lämna ut utförliga an-
visningar om installation, drift, underhåll och besiktning 
samt dokumentation som visar att redskapen uppfyller 
standarden.

Här hittar du mer information
helsingborg.se/utemiljo
boverket.se
giftinformation.se
kemi.se
konsumentverket.se
naturvardsverket.se
stralsakerhetsmyndigheten.se


