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Klassificering av idrotts- och friluftsplatser i Lipas-systemet 18.1.2017

Kod Typ av idrotts- eller friluftsplats Precisering Huvudkategori Underkategori geometri
0 Rekreationsanläggningar och tjänster
1 Rekreations- och friluftsområden 0 1

101 Närpark
I tätorter, i omedelbar närhet till bebyggelse. Avsedd för daglig användning. Plats för lek,
vistelse och promenader. Planbeteckning VL. område

102 Friluftspark

Områden för daglig användning. Avstånd från bebyggelse max 1 km. Fungerar som
områden för promenader, lekar, vistelse, joggning och cykling. Lättrafikleder kan gå
genom en friluftspark. Kan bestå av park, skog, åker, äng och vattenleder.
Planbeteckning V eller VL. område

103 Friluftsområde

I utkanten av tätorter eller i zoner inom tätorten. Avstånd från bebyggelse 1-10 km.
Används till promenader, skidåkning, joggning, simning osv. I regel friluftsaktiviteter för
en kommun. En stor variation av motionsmöjligheter. Kan bestå av skog, kärr, åkrar,
naturenliga områden och parkliknande delar. Planbeteckning VR. område

104 Utflyktsområde
Längre borta från tätorter, på bilavstånd. Varierande stig- och vägnätverk. Används mest
under helger och semestrar. Betjänar ofta flera kommuner.Planbeteckning VR. område

106 Allaktivitetsområde med rekreationstjänster

Lant- och skogsbruksområden som genom allemansrätten också används för friluftsliv
kan kallas allaktivitetsområden. Sådana är i synnerhet obebyggda stränder samt lant-
och skogsbruksområden nära tätorter. Planbeteckning MU. område

107 Område med turisttjänster

Områden med turisttjänster har reserverats för turist- och semestercentra, semesterbyar,
semesterhotell och motsvarande aktörer. De har egna trafikleder och -områden samt
områden för egna serviceenheter och egen infrastruktur för aktiviteter.  Planbeteckning
RM. område

108 Friluftsskog
Grundad enligt Forststyrelsens beslut. I skogsbruket tas hänsyn till bl a landskapsvärden.
Källa: Forststyrelsen. område

109 Statens friluftsområde
Grundat enligt lagen om friluftsliv för att användas för friluftsliv och rekreation i naturen.
Källa: Forststyrelsen. område

110 Vildmarksområden Grundade enligt ödemarkslagen, i nordligaste Lappland. Källa: Forststyrelsen. område

111 Nationalpark
Naturskyddsområden med lagstadgad status och uppgift. Areal minst 1000 ha. Källa:
Forststyrelsen område

112 Annat naturskyddsområde med rekreationstjänster

Andra naturskyddsområden än nationalparker och naturparker. Endast de
naturskyddsområden där friluftsanvändning är möjlig. T ex skyddsområden som grundats
på kommunal eller privat mark. Planbeteckning S, SL. område

2 Utflyktstjänster 0 2

207 Infopunkt
Infopunkt med karta etc. Närä friluftsled eller friluftsområde, kanske i ruttens start. Kan
också vara p-plats.

204 Naturtorn Anordning avsedd för observationer i  naturen, t ex fågeltorn. punkt

201 Område eller plats för fiske Område eller en plats i ett naturligt vattendrag som ställts i ordning för fritidsfiske. punkt
205 Ilandstigningsplats Plats som anvisats för ilandstigning, inga ordnade tjänster. punkt
203 Serviceplats för båtfarare Tjänster för båtfarare.Precisering i karakteristika. punkt
206 Matlagningsplats Kokskjul eller ordnad plats för att göra upp eld. punkt
202 Tältning och läger Tältplats eller annat område ordnat för tältning. punkt
301 Vindskydd eller kåta Viloplats för vandrare under dagtid. punkt

302 Stuga

Övernattningsstuga, reserveringsstuga, raststuga, dagstuga. Övernattnings- och
rastplats för vandrare. Övernattningsstugan öppen, reserveringsstugan låst och
avgiftsbelagd. Dagstuga för bruk under dagen. punkt

304 Friluftsstuga/skidstuga Rastplats för bruk under dagen, vardagsmotion. punkt

1000 Utomhusplaner och idrottsparker 1000
1100 Närmotion och idrottsparker 1000 1100 punkt
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1110 Idrottspark

En idrottspark är ett idrottsområde med flera idrottsplatser. Där kan finnas olika planer,
badstrand, konditionsbana, allaktivitetshall, lekpark osv samlade på samma område. I
Lipas lagras uppgifter om såväl idrottsparken som enstaka faciliteter som finns i parken.
Varje motionsplats räknas som en plats. Sökning kan ske både via parken eller enstaka
faciliteter. område

1120 Näridrottsplats

Näridrottsplats avsedd för daglig motion och dagligt friluftsliv. Den ligger i omedelbar
närhet till bebyggelse, är relativt liten och tillträdet är fritt. I regel erbjuds olika faciliteter
för enstaka aktiviteter. I tilläggsinformation anges om det är en skolgård eller
daghemsgård samt vilka enskilda faciliteter som finns. punkt

1130 Konditionspark för utomhusaktiviteter
Konditions- och styrketräningsanordningar osv, en "utomhusträningssal". Kan vara en del
av en idrottspark. punkt

1140 Parkourområde Område utrustat för parkour. punkt

1150 Plats för skejtning/rullskridskoåkning
Plats utrustad för rullskridskoåkning, skejtning och sparkcykelåkning. I
preciseringsuppgifterna anges vad som är tillåtet på området. punkt

1160 Cykelåkningsområde Avsett för cykelåkning och trick, t ex bmx- eller dirtåkning.
1170 Cykelåkningsbana Utomhus, velodrom. punkt
1180 Frisbeegolfbana frisbeegolfbanor finns i idrotts- och friluftsleder punkt
1200 Planer och platser för friidrott 1000 1200

1210 Träningsområde för friidrott Platserna för olika aktiviteter anges i preciseringsuppgifter. Även enstaka aktiviteter. punkt

1220 Friidrottsplan
En plan, banor och träningsplatser för friidrott. Centrum, banor, ytbeläggningar samt
träningsplatser med beskrivningar. punkt

1300 Bollplaner 1000 1300

1310 Basketplan
Plan utrustad för basket med fasta eller flyttbara ställningar. Miniplan och enkorgsplan i
tilläggsupgifter. punkt

1320 Volleybollplan Plan utrustad för volleyboll. Fasta volleybollställningar. punkt
1330 Beachvolleyplan Beachvolleybollplan, mjuk grund. Kan också ha annat läge än stranden. piste

1340 Bollplan
Plan avsedd för bollspel.Sand, konstgräs på sand el dyl, storleken varierar. En eller flera
bollspelsgrenar möjliga. punkt

1350 Fotbollsstadion Stor fotbollsplan, flera läktare. Minimikrav: spelplats på nationell nivå. punkt

1360 Bobollsplan
En bobollsplan, kan ha flera läktare. Minimikrav: spelplats på nationell nivå.Sand,
konstgräs på sand / annan syntetisk beläggning. >50 x 100 m. punkt

1370 Område med tennisbanor
En eller flera tennisbanor på samma område. Antalet banor, ytmaterial mm i
karakteristika. Även uppgift om slagväggen. punkt

1380 Inlinehockeyplan Plan utrustad för inlinehockey. punkt
1500 Isidrottsområden och naturisar (platser för skridskoåkning) 1000 1500

1510 Konstis
Konstfrusen utomhusplan. Storlek, utrustning, rink, belysning osv i karakteristika. Likaså
uppgiften om planen är kombinerad. punkt

1520 Skridskobana Plan avsedd för skridskoåkning. Sommaranvändning i karakteristika.

1530 Rink
Rink avsedd för skridskoåkning, ishockey, rinkbandy osv. Eventuell sommaranvändning i
karakteristika. punkt

1540 Bana hastighetsåkning på skridsko Storlek och längd på banan i karakterstika. punkt

1550 Skridskoled
Byggs varje vinter på samma område t ex i en idrottspark eller på havsis. Samma som
skridskoleden i Anläggningar för terrängidrott. led

1560 Skridskobana för utförsåkning Permanent bana byggd för utförsåkning. punkt
1600 Golfbanor 1000 1600
1610 Träningsområde för golf Träningsplats för golf, en eller flera övningsplatser. Utomhus. punkt
1620 Golfbana Officiell golfbana. Antalet hål anges i karakteristika. punkt

1630 Övningshall för golf
Övningsutrymme byggt för golf. Storlek i karakteristika. Länk till Anläggningar  för
inomhusidrott. punkt

1640 Bangolf Bangolf / minigolf, enligt Finlands Bangolfförbundets regler. punkt
2000 Anläggningar för inomhusidrott 2000 2000
2100 Konditionsidrottscentra och idrottssalar 2000 2100
2110 Konditionsidrottscentrum Olika motionstjänster och -utrymmen, t ex gym och gruppidrottsutrymmen. punkt
2120 Gym Gymredskap osv. Storleken anges i karakteristika. punkt
2130 Styrketräningssal Utrustad för tyngdlyftning och boxning. Storleken anges i karakteristika. punkt
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2710 Sal för kampsport
Sal där man kan utöva självförsvarsgrenar, t ex brottning, boxning. Storleken anges i
karakteristika. punkt

2150 Idrottssal punkt
2200 Idrottshallar 2000 2200 punkt

2210 Idrottshall
Byggnad med utrymmen för flera idrottsgrenar. Storlek och övningsfaciliteter i
karakteristika. punkt

2220 Allaktivitetshall/multiarena Större tävlingsplats för ett flertal grenar, >= 5 000 m2. punkt

2230 Fotbollshall
Hall avsedd för fotboll. Ytmaterial, antalet planer, storlek och byggnadens konstruktion i
karakteristika. punkt

2240 Innebandyhall Hall i första hand avsedd för innebandy. Antalet planer samt ytmaterial i karakteristika. punkt
2250 Skateboardhall Hall utrustad för skejtning, rullskridskoåkning, bmx-åkning osv. punkt
2260 Badmintonhall Hall i första hand  avsedd för badminton. punkt
2270 Squashhall En eller flera squashplaner. Antalet planer i karakteristika. punkt

2280 Tennishall Antalet banor i karakteristika. punkt
2290 Petanquehall Hall avsedd för petanque. Storlek, antalet planer och utrustning i karakteristika. punkt
2300 Enstaka grenspecifika anläggningar för inomhusidrottIdrottsutrymmen i anslutning till en annan byggnad 2000 2300

2310 Enstaka övningsplats för friidrott
Fristående, ej i anslutning till en friidrottshall. I karakteristika anges övningsplatserna
(exemplifieras nedan) punkt

Inomhuslöpbana Byggd för att vara permanent, >= 60 m
Höjdhoppsplats Permanent utrustning för att träna höjdhopp.
Plats för längdhopp, tresteg och stavhopp Permanent utrustning för att träna längdhopp och tresteg.
Träningsplats för kastgrenar Permanent utrustning för att träna kastgrenar.

2320 Utrymme för redskapsgymnastik Permanent utrustning för att träna redskapsgymnastik. punkt
2330 Utrymme för bordtennis Permanent utrustning för att träna bordtennis. punkt
2340 Utrymme för fäktning Permanent utrustning för fäktning. punkt
2350 Utrymme för dans Permanent utrustning för dans och kreativ motion. punkt

2360 Inomhusskjutbana Permanent skjutbana inomhus. Obs. Länk till sportskytteplatser. punkt
2370 Klättervägg inomhus Inomhusutrymme utrustat för klättring, även platser för bouldering. punkt
2380 Parkoursal Inomhusutrymme utrustat för parkour. punkt
2500 Ishallar 2000 2500

2510 Övningsishall Antalet planer och omklädningshytter, uppvärmning osv anges i karakteristika. punkt
2520 Tävlingsishall Läktare finns, storleken på läktaren anges i karakteristika, likaså antalet planer. punkt
2530 Skridskohall Hall avsedd för hastighetsåkning på skridsko. Storlek > 333 1/3 m punkt
2600 Bowlinghallar 2000 2600
2610 Bowlinghall Antalet banor och serviceutrustning i karakteristika. punkt
3000 Anläggningar för vattenidrott 3000 3000
3100 Simbassänger, hallar och badinrättningar 3000 3100

3110 Simhall
Hall med en eller flera simbassänger. Antalet bassänger och vattenareal anges i
karakteristika. punkt

3120 Simbassäng Enstaka simbassäng , ofta i anslutning till en annan byggnad. punkt

3130 Badinrättning
Mångsidig badinrättning med rehabiliterings- och rekreationstjänster. Vattenareal samt
antal och typ av bassänger i karakteristika. punkt

3200 Utebassänger och badstränder 3000 3200
3210 Utebassäng Vattenreningssystem. punkt

3220 Badstrand
Bevakad under öppethållandetider, omklädningshytter o dyl utrustning. Vinterbad i
karakteristika. punkt

3230 Badplats Badplats med t ex omklädningshytter men ej övervakning. Vinterbad i karakteristika. punkt
3240 Vinterbadplats Endast vinterbadplats, eventuellt vak. punkt
4000 Anläggningar för terrängidrott 4000 4000

4100 Slalombackar och alpina skidcentra
Skidcentrum med en eller flera backar för utförsåkning, skidlift. Tjänsterna i
karakteristika.Enskilda aktivitetsplatser samlas under skidcentret. 4000 4100 punkt

4410 Slalombacke
Backe med underhåll avsedd för slalom och snowboard. Längd, höjdskillnad, uppgift om
skidlift i karakteristika. punkt

Rodelbana Backe avsedd för rodelåkning. Längd, höjdskillnad, uppgift om skidlift i karakteristika. punkt
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Pipe Halfpipe eller superpipe. En snöränna avsedd för snowboardåkning osv. punkt
Puckelpist Puckelpistbacke som byggs upp årligen. punkt
Freestyle ramp En stor ramp för freestyle som byggs upp årligen. punkt

Trickbana
Backe avsedd för utförsåkning med olika ramper, rails, boxar, pressar o dyl
konstruktioner som byggs upp årligen. punkt

4200 Vintersportplatser under tak 4000 4200
4210 Curlingbana Curlingbana med tak och permanent utrustning för grenen. punkt
4220 Skidtunnel Utrymme avsett för skidåkning under tak (tunnel, rör, hall el dyl) punkt

4230 Snowboardtunnel Tunnel avsedd för snowboardåkning. Olika användningsmöjligheter i tilläggsinformation. punkt
4240 Slalomhall Slalombacke med tak. Höjdskillnad och längd i karakteristika. punkt
4300 Hoppbackar 4000 4300
4310 Träningshoppbacke K-punkt, material samt sommar- och vinteranvändning i karakteristika. punkt

4320 Hoppbacke
Is-, keramik- eller plastspår. K-punkt samt sommar- och vinteranvändning i karakteristika.
Minimikrav: en liten backe med k-punkt på 75 m eller mera. punkt

4400 Idrotts- och friluftsleder 4000 4400

4401 Konditionsbana
Led avsedd för konditionssport i närheten av bebyggelse.Vinter- och sommaranvändning
beskrivs i karakteristika. led

4402 Skidspår
Led avsedd för skidåkning. Ej sommaranvändning och -underhåll. Åkstilar anges i
karakteristika. led

4403 Promenadled/friluftsled Promenadled. Relativt bred och lättilgänglig, eventuellt belyst och asfalterad. led

4404 Naturstig I synnerhet för naturintresse, info- och orienteringstavlor längs leden. led

4405 Utflyktsled
Utflyktsled i terrängen, oftast längre borta från bebyggelse. Längs rutten friluftstjänster, t
ex vindskydd. Sommar- och vinteranvändning i karakteristika. led

1540 Skridskoled Längd- eller banåkningsled med underhåll. Samma som leden under Planerna ovan. led
4411 Mountainbikeled Led avsedd framför allt för mountainbikar, märkt. led
4412 Cykelled Cykelled, ej för mountainbikar. led
4421 Snöskoterled En officiell rutt som godkänts genom en ruttexpedition. led
4422 Snöskoterspår Ingen ruttexpedition. led

4430 Hästled Led avsedd för ridning och/eller häst med kärra. Användningsanvisningar i karakteristika. led

4440 Spår för hundspann
Ett skidspår där det alltid eller vissa tider är tillåtet att åka med hundspann. Klassisk stil
eller fristil.

4451 Paddlingsled Särskilt för paddling, märkt med ruttförslag, ej för navigering. led

4452 Utflyktsled i vattendrag Märkt vattenled, endast ruttförslag t ex för kyrkbåtsrodd, inte som farled för småbåtar. led
4500 Orienteringsområden 4000 4500
4510 Orienteringsområde Anmält till orienteringsförbundet. Karta över området tillgänglig. område
4520 Skidorienteringsområde Skidorienteringskarta över området, ej för sommarorientering.
4530 Cykelorienteringsområde Karta över område som lämpar sig för cykelorientering. område
4600 Längdåkningscentra 4000 4600
4610 Träningsområde för skidskytte Annat träningsområde för skidskytte. Spår och skjutplats finns. punkt
4620 Skidskyttecentrum Tillräckligt stort för åtminstone nationella tävlingar. punkt
4630 Skidtävlingscentrum Start- och målområden, serviceutrymmen, spårsystem. punkt
4640 Skidland Träningsplats för skidåkning, teknikhaster mm. punkt
4700 Klättringsplatser 4000 4700

4710 Utomhusklättervägg Byggd klättervägg utomhus. Höjden anges i karakteristika. Även platser för bouldering. punkt
4720 Klätterberg Märkt berg i naturen. Isklättring i tilläggsinformation. Även berg för bouldering. punkt
4800 Sportskytteplatser 4000 4800
4810 Skjutbana Utomhusskjutbana för en eller flera grenar. punkt
4820 Sportskyttecentrum Skjutbana med tjänster. Möjligt att arrangera FM-tävlingar. punkt
4830 Bågskyttebana Ute eller inne.Utrustning och grenar i karakteristika. punkt
4840 Terrängbana för bågskytte. Bågskyttebana byggd i terrängen. punkt
5000 Anläggningar för båtsport, flygsport och motorsport 5000
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5100 Platser för båtsport 5000 5100
5110 Roddstadion Byggt för rodd, permanent. Läktare och förberett för banmärkning. punkt
5120 Seglingsområde Byggt för segling, permanent. punkt
5130 Område för motorbåtsport Permanent banområde för hastighetstävlingar. punkt
5140 Område för vattenskidåkning Byggt för vattenskidåkning, permanent. Minimikrav: brygga. punkt
5150 Centrum för paddling Möjligt att arrangera tävlingar. punkt
5160 Inomhusträningsutrymme för rodd och paddling Separat, ej normal bassäng. punkt
5200 Områden för flygsport 5000 5200
5210 Område för flygsport punkt
5300 Områden för motorsport 5000 5300
5310 Centrum för motorsport Platser för flera olika motorsportgrenar, serviceutrymmen finns. punkt

5320 Område för motorcykelsport Huvudsakligen för motorcykelsport. Möjliga grenar anges i karakteristika. punkt
5330 Motorbana Stor motorsportplats avsedd för bankörning. punkt
5340 Kartingbana Huvudsakligen för karting. punkt
5350 Accelerationsbana Huvudsakligen för accelerationskörning. punkt
5360 Allemans- och rallycrossbana Huvudsakligen för allemanskörning och/eller rallycross. punkt
5370 Isracingbana Huvudsakligen för isracing.
6000 Anläggningar för djursport 6000
6100 Hästsport 6000 6100
6110 Ridbana Bana avsedd för ridning. Storlek i karakteristika. punkt
6120 Ridmanege Kallt eller varmt takförsett utrymme för ridning. punkt
6130 Bana för banhoppning Bana med permanent utrustning för banhoppning punkt
6140 Travbana Övnings- eller tävlingsbana för travsport. punkt
6200 Hundsport 6000 6200
6210 Område för hundsport Område reserverat för hunddressyr, agility eller annan träning. punkt
6220 Hundsporthall Hall som utrustats särskilt för hundhobby, agility, dressyr osv. punkt

7000 Servicebyggnader Servicebyggnader i anslutning till idrottsanläggningar. punkt
Servicebyggnad


