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GODA EXEMPEL

Groventré-kapprum, tvättrum, RWC
Bakgrund
På förskolan behövs olika typer av utrymmen för
att klä av och på barnen och förvara kläder samt
för skötsel av hygien.

Allmän beskrivning
Behovet av att förvara kläder varierar under året.
Under vinterhalvåret är det mycket galonkläder,
overaller, stövlar och skor som skall förvaras.
Groventréer och kapprum måste studeras noga för
att fungera. Även personalens kläder måste
planeras in, både de kläder som används dagligen
samt förvaring av kläder som inte är i säsong.

Förslag till åtgärd

Om SISAB:s Goda exempel
SISAB:s Goda exempel är en
serie dokument som lyfter fram
rekommenderade lösningar,
rutiner och arbetssätt.
I ett projekt är SISAB:s
projekteringsanvisningar
styrande och ska följas. SISAB:s
Goda exempel kan användas i
delar eller i sin helhet.
Projektavdelningens enhet för
Projektutveckling har det
samordnande ansvaret.
Om du har synpunkter, skriv
ett mail till
godaexempel@sisab.se.

Groventré och kapprum kan vara ett utrymme
eller två. Genom att dela upp i två som två
rumsligheter får man automatiskt ett vindfång.
Viktigt är att dela upp utrymmet i en ren och smutsig zon (med skogräns). I den inre
zonen-kapprummet förvaras innekläder och rena ytterkläder såsom sommarjackor
och liknande. Ytskikten anpassas till blöta och smutsiga ytterkläder.
Groventré
 Fri golvyta för att påklädnad.
 Separata torkrum med fläkt, utrustade med krokar och ställ för mössor/vantar
och för stövlar.
 Mobila enheter såsom stövelvagnar och klädvagnar för galonisar och overaller
möjliggör en mindre belamrad groventré sommartid.
 Galonvindorna har fästen som gör att man kan flytta dem till utomhusfäste för
att spola av dem och sätta dem i ev torkrum.
 Stöveltavlor fungerar också
Kapprum
 Kapprumsinredningen kan utföras som fasta och mobila enheter
 För förvaring av innekläderna.
 Mobila enheter är bra i stora kapprum då de kan skjutas undan och golvytan
kan användas (tillfälligt) till annat.
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Tvättrum
 Tvättrumsinredningen utförs med elektriskt höj- och sänkbara skötbord med
stege.
 Tvättbänk med pistoldusch finnas ska finnas intill
 Skåp för förvaring av blöjor och linne mm
 Hyllor inom räckhåll ovan tvättbänk behövs.
 För barnens handtvätt och för lek används tvättränna med överkant 60 cm
över golv och med vanliga låga blandare.
 Tvättränna kan beställas i porfritt material typ corian.
 Tvättrum för barnens hygien kan delas mellan två avdelningar.
RWC
Utförs med mått och kontraster enligt gällande norm för tillgänglighet.
Skärmväggar till barn-wc
Skärmväggar till wc utförs med urskurna dörrar för barnens integritet och
personalens överblick.

Kapphyllefack i kapprum, mobila och fasta enheter
Barnet, Östbergabackarna 50

Torkrum med fläktar. Hyllor, krokar och stövelställ,
Kanngjutargränd 26

Dubbel Skötbordsuppställning
enligt ritning A7,
Barnet 1, Östbergabackarna 50

Tvättränna i porfritt material, corian, med rundade
hörn, spegel och kakel enligt ritning A7,
Vasan, Vasaloppsvägen 112
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Tvättränna och spegel enligt ritning A7,
Blomsterkungen, Blomsterkungsvägen 235

Skärmvägg/dörrar till barn-wc, enligt ritning A7,
Blomsterkungen, Blomsterkungsvägen 235

RWC enligt ritning A7

RWC med plastgolv och –väggar istället för kakel
Förskolan Bergsgården, Bredbyplan 34

Groventré, RWC, Tvättrum (ritning A7)
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