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Datum: 2022-11-01 

Goda exempel - rådgivande rekommenderade 
lösningar, rutiner och arbetssätt 

Planteringsskydd, -lådor och 
sandlådor 
 

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 
Grönska i form av träd och buskar utgör ett värdefullt inslag på förskolegårdar. Grönskan 
bidrar till en omväxlande och stimulerande miljö och ger upphov till en mer varierad 
fantasilek samtidigt som den ger värdefull skugga. Odling bör introduceras i samråd med 
personal när väl den ordinarie verksamheten startat. Detta eftersom odling ofta kräver 
både engagemang och tid.  

Goda exempel, förslag och att tänka på 

Sandlådor  
Ska alltid finnas på förskolan då de främjar pedagogisk utveckling. Sandlådor ska vara 
tillgängliga. Det ska gå att rulla fram till en förhöjd sandlådedel där solskyddad plats finns 
för rullstol. Förhöjd sandlåda kan köpas eller platsbyggas. För barnens lek kan man ha 
olika typer av bakbord, vattenlek och solskydd. Sandlådor placeras på gården så att det är 
lätt att fylla på och underhålla dem. 

Sandlådesarg 
Sandlådans placering ska alltid vara minst 1 m från förråd eller annan byggnad. Det finns 
två sarger redovisade på referensritning M6, en för bakbar leksand vilken benämns typ 1 
på ritningen och en för fallskyddssand vilken benämns typ 2. I sandlådor med leksand 
sitter barnen på sargen, framförallt de minsta. Den bör därför vara bred och ha en liten 
kant utåt. Kanten är också till för att hålla sand på plats då barnen bakar på sargen. 

http://www.godaexempel@sisab.se
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Planteringsskydd 
Planteringsskydd skall utföras vid samtliga nya planteringsytor. Referensritning M6 
används med fördel. Är planteringsskyddet permanent kan det också användas som 
sittsarg. Det behöver då utformas säkert och med en funktion som möter förskolan behov. 
Stolpar till permanenta planteringsskydd bör svedjas/brännas på den delen med 
markkontakt för ökat rötskydd. Stolpar till samtliga planteringsskydd ska sättas i 
makadam enligt referensritning M6. 

Planteringslådor 
Önskar förskolan odla är planteringslådor eller andra upphöjda lådor ett bra alternativ. Det 
är lättare att sköta än odling på mark och växtligheten kan begränsas till ett mindre 
område. Viktigt att tänka på är att prefabricerade planteringslådor oftast är för höga för 
barnen att odla i, en lämplig höjd är 30-40 cm. Använd gärna lärkträ som är ett hållbart 
träslag alternativt kan organowood användas. Klä med fördel planteringslådan invändigt 
med platonmatta eller dylikt för bättre rötskydd av träet. Det underlättar om marken runt 
odlingslådan är hårdgjord. Pallkragar kan också fungera som planteringslådor, se 
referensbilder.  

 

 
Permanent planteringsskydd i trä, 
Trollesundsvägen 55 

 
Planteringsskydd i trä med sittvänlig överdel, 
Lingonrisgränd 4 

 
Planteringslåda av trä 

 
Planteringslådor integrerade i trappa  
Nockeby kyrkväg 8 
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Sandlåda med tillgängligt trädäck  

 
Tillgänglig förhöjd sandlåda, nåbar från två håll 

  

 
Skärmtak/pergola och sandlådesarg av trä typ 1, 
Zornvägen 26 

 
Sandlåda med tillgängligt bakbord, Uppsala 

 
Upphöjd sandlåda med sandlådesarg av naturträ,  
Knutbygränd 6 

 
Sand – och vattenlek i sandlåda, Lingonrisgränd 4 
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Terrasserad sandlåda på sluttande tomt. Naturlig 
skugga från träd. Tumultgränd 69  

 
Sandlådesarg enl. M4, Lingonrisgränd 4 

 

Referensritningar 

 

Sandlådesarg av trä (referensritning M4) 
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Sandlådesarg av betong (referensritning M5) 

 

 
Planteringsskydd, sittsarg m.m. (referensritning M6) 


