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Datum: 2022-11-01 

Goda exempel - rådgivande rekommenderade 
lösningar, rutiner och arbetssätt 

Utrustning 
 

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.  

Allmän beskrivning 
I företagens kataloger finns ofta beskrivet ett säkerhetsavstånd, en fallhöjd och för vilken 
ålder som lekredskapet lämpar sig. När man utvecklar något eget så är det viktigt att ta 
med dessa aspekter i planeringen.  

Goda exempel, förslag och att tänka på 
Det är viktigt att skapa mötesplatser och samlingsplatser för barnen. Det kan vara både 
flyttbara bänkbord, bänkplatser runt träd och stock- och stubbringar. Bra att tänka på är att 
bänkbord finns i lägre höjd, så små barn når upp till bordsskivan. Både låga och höga bord 
fyller sin funktion på förskolans gård. Bra också om bordets yta är plan så det går att sitta 
och rita utomhus. Bänkbord med förlängd skiva eller inflyttade ben anpassad för rullstolar 
ska finnas. 

Om det finns plats kan man ha två klätterställningar, en för 1-3 åringar och en för 3-5 
åringar. Det bör finnas rutschbanor i olika storlek för större och mindre barn. Rutschbana i 
slänt är att föredra. Rutschbana kan även kombineras med klätterställning. Flera typer av 
gunglek kan finnas. Gunglek där flera barn kan gunga samtidigt och gunglek där vuxna 
och mindre barn kan gunga tillsammans ska övervägas. Gungor som är utrymmes-
krävande och innebär lyft för personalen ska undvikas. Lekhus ska inte vara för små samt 
tillgängliga. Stolparna ska grävas ned, inte gjutas, så att det finns möjlighet att flytta dem. 
Lekhusen ska i utsatta lägen inte heller vara så stora att de används som tillhåll för 
obehöriga. Det ska finnas tillgänglig lekutrustning och tillgänglighet till lekutrustning. 

http://www.godaexempel@sisab.se
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Klättergrepp är lätta att placera på t ex en förrådsvägg, höjden på greppen avgör tjockleken 
på fallskyddsytan, tänk också på att det inte ska vara möjligt att klättra upp på taket. 

Cykelställ för personalens cyklar skall vara av tålig stålkonstruktion som gjuts fast i 
marken. Cykelstället placeras utanför stängslet. Ca 10 platser för en 4-avdelnings förskola.  

 

 

Cykelparkering, Smedshagsskolan Cykelparkering, Aspuddens skola, förskola 

Lekutrustning, Rothuggsvägen 19-21      Lekutrustning, förskola i Enskededal 



 

SISAB – Goda exempel – Utrustning 3 (3) 
 

  

Bro, Torparmors väg 7 Båt, Drottningholmsvägen 51 

Klättervägg, Zornvägen 26 Väggfast staffli, förskola i Axelsberg 

Bänkbord med förlängd bänkskiva,  
Zornvägen 26 

Trädbänk och fristående bänkar, 
Rödabergsskolan 

  

 

 


