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Datum: 2022-11-01 

Goda exempel - rådgivande rekommenderade 
lösningar, rutiner och arbetssätt 

Vattenlek 
 

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 
Att leka med vatten är roligt och utvecklande. 

Goda exempel, förslag och att tänka på 
Vattenlek sker i sandytor eller ytor med rännor. Det är viktigt att vattnet koncentreras till 
ytan avsedd för vattenlek och inte sprids ut. Vattenlek ska inte placeras invid fasader eller 
på sådant sätt att hus, grund etc. kan ta skada.  

Marken under vattenleken ska också planeras så att det inte bildas gropar med stående 
vatten som blir så djupa att de kan utgöra en risk för barnen.  

Vattenlek på förskolor ska inte ha någon fast installation, ledningar i marken, pump-
anläggning eller dylikt. Detta eftersom sådana installationer kan frysa sönder på vintern. 

Vattenutkastare ska därför monteras på fasad dit en vattenslang kopplas. I bästa fall 
installeras vattenleken i närheten av en dagvattenbrunn utan att vara direkt ovanför eller 
invid. Barn leker ofta med både vatten och sand/lera vilket är olämpligt att spola ner i en 
dagvattenbrunn. 

Planera så att det finns vattenutkastare på fasaden. Se till att det går att stänga av och 
sätta på vattnet inifrån. Slangen ska vara lätt att ta bort för att kunna förvara den i ett 
förråd. Skydda fasaden med t.ex. en rostfri plåt.  

http://www.godaexempel@sisab.se
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Tänk på att placera en dagvattenbrunn nedanför eller i anslutning till vattenutkastaren. 
Ett annat alternativ är att leda dagvatten från stuprörsutkastare till en uppsamlingsskål, 
eller bygga dagvattenrännor på tomten, dit barnen kan bära vattnet 
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Vattenlek i sandlåda, Lingonrisgränd 4 
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Vattenlek, Nockeby kyrkväg 8 

Vattenutkastare, 
Täckhammarsvägen 21 

Spolpost, 
Östbergabackarna 50 


