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Datum: 2022-11-01 

Goda exempel - rådgivande rekommenderade 
lösningar, rutiner och arbetssätt 

Förråd, cykelförråd och leklådor 
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 www.godaexempel@sisab.se.  

Bakgrund 
Förskolan har stort behov av att kunna förvara uteleksaker på ett praktiskt och säkert sätt. 
Därför behöver förskolan olika typer av förråd. 

Allmän beskrivning 
På förskolor finns många olika typer av förråd. Det är viktigt att ta reda på vad som ska 
förvaras i förrådet så att rätt typ av förråd placeras på rätt plats. Förråden ska byggas så att 
man slipper besök av råttor och getingar. Detta görs genom att täta nertill och sätta dit ett 
insektsnät. Alla förråd ska vara låsbara. Förråd är alltid bygglovspliktiga och kan inte 
byggas som ”Attefallshus”. 

Goda exempel, förslag att tänka på 
Förrådsbyggnader kan användas till större saker som förskolans barnvagnar och 
utemöbler. Leklådor är att föredra till saker som barnen kan hämta själva, vilket ofta är 
sandleksaker, se typritning M1. 

Förråd 
Förrådet kan bestå av ett enkelt hus, med en eller flera dörrar beroende på storlek. Stor 
pardörr kan underlätta så att förskolan kan inreda med ”stationer” och låsa in material 
nattetid. Alla förråd ska förses med inredning i form av krokar och hyllor samt belysning. 
Golvet utförs lämpligen av asfalt. Marken utanför förrådet utförs med ramp, inte steg eller 
trappa. Sophusförråd placeras med fördel i staketgränsen så att hämtning av sopor kan 
ske utanför gården. Förrådet får inte vara av brännbart material om det byggs närmare 
förskolan än brandskyddsmåttet. SISAB ser helst att förrådsbyggnader placeras minst 8,0 
meter från förskolan. 

Cykelförråd 
Cykelförråd, för förskolans egna trampcyklar, kan finnas i förrådsbyggnader eller i lådor 
där man fäller ner hela sidan på lådan så att barnen själva kan ställa in cyklarna. En bra 
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storlek för dessa förvaringslådor är ca 120x250 cm. Locket ska vara låsbart eller försett 
med gasdämpare för att undvika klämskador. 

Leklådor 
Leklådor ska vara utformade så att barnen själva kan hämta och lämna leksakerna som är 
i lådorna. Ett sätt är att välja förvaringslådor med halva fronten nedvikbar. Lådan ska vara 
säkert utformad så att barnen inte kan klämma sig eller få locket över sig. För att undvika 
detta ska locket vara försett med gasdämpare. Locket ska alltid vara låsbart, lämpligen 
med ett hänglås. Undvik att placera leklådor vid staket, då de kan användas för att klättra 
över staketet. 

 

 
Förråd med plåttak,  
Östbergabackarna 50 

 

 
Förråd med väderskydd ovanför ingång 
Mariehällsskolan 

 

 
Förråd med samma fasadmaterial som 
huvudbyggnad, Lingonrisgränd 4 

 

 
Förråd med väderskydd,  
Pippi Långstrumps gata 12 
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Leklåda 

 
Leklåda som mack, dubbelfunktion, 
Ryttmästarvägen 140 

 
Leklåda, Kransbindarvägen 120 

 

 
Leklåda, Erik Segersällsväg 24 

 
Leklåda med fack, Skogsnävegränd 16 

 
Cykelförråd, Gliavägen 128-130 
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Förråd (Referensritning M1) 


