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GODA EXEMPEL

Våtbänkar i allrum och ateljé - torg
Bakgrund
På förskolan behövs olika typer av utrustningar
för den pedagogiska verksamheten.

Allmän beskrivning
Vatten är en viktig förutsättning för
verksamheten i förskolorna.

Förslag till åtgärd
I allrummen och torg-ateljé kan diskbänksenheter
monteras med höjd 60 cm och 90 cm över golv.
Över enheterna monteras väggskåp eller hyllor för
förvaring. Tänk på att utstickande hörn bör förses
med skydd så att barn inte kan göra sig illa på
dessa.

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.

Allrum
Här utförs en hög och en låg diskbänksenhet.
Äldre förskolor utfördes ofta med en enhet med höjd 90 cm över golv med utdragbara
socklar vilket var mindre bra då skador på golv och snubbelrisk föreligger.
Torg-ateljé
Här utförs en hög och en låg diskbänksenhet. Här kan också kompletteras med spis
och kylskåp efter samråd med brukarna om hur verksamheten skall bedrivas.
Personalrum
Då personalen ej får gå in i matlagningsköket utföres i personalrummet en
pentryenhet bestående av en trinett med plattor och en bänkenhet för kaffekokare
mm. Överskåp med plats för mikrovågsugn. Kylskåp och eventuell frys för
personalens egen mat.
Snickerier
Utförs i kvalitetsklass för skolor med 1 mm högtryckslaminat på luckor inkl kanter
och lådförstycken. (Undvik melamin som inte tål slitage).
Underskåp skall stå på stålstativ för enkel städning under enheterna. Plastmatta
med uppvik skall finnas under enheten.
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Allrumsinredning, rostfri diskbänk i två höjder. RFbänk fungerar även som täcksida vid högbänkens
stomme mot lågbänken.
Kanngjutargränd 26

Allrumsinredning med utdragbara socklar, vanlig i
äldre förskolor

Ateljé-Torg, med låg och hög enhet, spis och kyl.
Minken, Gamla Bromstensvägen 111

Personalrumskök, exempel
Gubbtäppan, Rothuggsvägen 19-21

Objektsreferenser
Gamla Bromstensvägen 111
Ringvägen 58 A
Kanngjutargränd 26
Håsjövägen 8
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Referensritningar

Våtbänkar i Allrum och Torg mm (referensritning A8)
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