
Hur har SISAB s ideal för förskolornas utformning 
förändrats från 1970-talet till nu?
utkast 2020-04-22

En jämförelse mellan två förskolor som ligger intill 
varandra i Bredäng. Båda ägs och förvaltas av SISAB, 
men är diametralt olika.

Barns Utemiljö i Staden  Tor Edsjö, 
www.barnsutemiljo.com
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Kåsan i ur och skur AB, 
Fristående aktör som hyr av SISAB 
68 barn, fyra avdelningar 
Huvudman Åsa Wiklund och Tina Wiklund 
tel 08 508 24371
Adress Bredängs Allé 44
Tomtyta 3 771 m2
Tomtyta som ej är tillgänglig för barn 267 m2
Byggnadsyta 1 034 m2
Byggår….(troligen på 1970-talet)
Lekyta 2 370m2
Per barn 34.8m2

Förskolan Bredängs Allé 46 
Kommunal 
78 barn, fyra avdelningar
Rektor Emelie Andersson emelie.ann.andersson@edu.stockholm.se
Adress Bredängs Allé 46
Tomtyta 2 401 m2, 
Tomtyta som ej är tillgänglig för barn 450 m2.
Byggnadsyta 839 m2
Byggår 2004.Marken på gården omgjord 2019
Lekyta 1 193 m2. 
Per barn 14.2 m2

Förvaltare på SISAB Cecilia Berg 08 508 460 94
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Byggnadernas karaktär
Kåsan

Huset består av flera 
vinklade byggnadskroppar.
Det ger många vrår, och 
många olika utgångar till 
gården. 
Det finns rymliga verandor 
under tak. De används för 
lek och utomhusmåltider. 
När barnen ätit klart 
försvinner de genast ut till 
sina favoritställen.
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Byggnadernas karaktär
Bredängs Allé 46

Huset har en kvadratisk, 
sluten form. Utrymmena 
grupperar sig runt ett atrium 
med överljus.
Det saknas verandor som 
förmedlar övergången mellan 
ute och inne. 
450 m2 av tomten ligger 
utanför den yta som barnen 
har tillgång till. 
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Förskolan Kåsans gård har 
slitna gräsytor men mest 
sand och berg. Gångar är 
asfaltbelagda. Plastgräs 
eller gummibeläggning 
förekommer inte.
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En stor berghäll omgiven 
av stora skuggande träd
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Förskolan Bredängs Allé 
46 gränsar till förskolan 
Kåsan och har samma 
naturliga förutsättningar.
Fram till 2019 var ytan till 
höger i bilden belagd 
med sand. 2019 
renoverades gården och 
fick till största delen 
beläggning av plastgräs.
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Dagens lek lämnar inga spår 
efter sig på  gården till 
förskolan Bredängs Allé 46
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Staketet i förgrunden 
kanske syftar till att 
hindra barn att springa 
för fort och snubbla i 
nedförslutet
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I bakgrunden syns 
förskolan Kåsans 
bergiga gård. I 
förgrunden förskolan 
Bredängs Allé 46 
plastgräsbelagda. Till 
höger syns en del av 
förskolan Bredängs 
Allés tomt. Den är 
lämpad för lek men 
den är inte tillgänglig 
för barnen.
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De som utförde SISABs
upprustning av gården 
2019 har en mycket 
positiv inställning till 
plastgräs. Någon vecka 
efter att detta foto togs 
hade dock personalen 
flyttat den 
plastgräsbeklädda 
kabelrullen bort från 
sandlådan.
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Till vänster förskolan Bredängs Allé 46 och dess gård. I förgrunden en outnyttjad del av dess tomt. Till höger 
förskolan Kåsan. 12



Den gällande 
detaljplanen Pl 6145 
från 1963. De två 
förskolorna ligger inom 
den tomt som 
markerats Nytta och 
Nöje. Planen är 
schematisk och bör 
kunna revideras till 
förmån för bättre gård 
för förskolan Bredängs 
Allé 46
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Inom ramen för 
detaljplanen kan lekytan
på förskolan BredängsAllé
utökas med ca 200 m2 
(rutan närmst gatan)

Med en ändring av 
detaljplanen kan den 
utökas med ytterligare 
900 m2.
Detta utan att 
parkområdets  värde 
minskar. Det kan 
förmodligen utföras även 
utan detaljplaneändring –
det behövs endast ett 
staket (rutan upptill på 
bilden)
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100 % av förskolan Kåsans föräldrar är 
nöjda med helheten.
100% anser att fysisk aktivitet 
uppmuntras
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58% av Förskolan Bredängs Allé 46 är 
nöjda med helheten
70% anser att fysisk aktivitet 
uppmuntras
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SISAB s projekteringsanvisningar för mark ger en del av förklaringen till att nyare förskolegårdar ser ut 
som de gör. Exempel:

”Utformning med tanke på skötsel 
Gården ska planeras så att fordon för snöröjning och materialbyte t ex sandbyte och byte av lekutrustning fungerar. Körbredd min 3m för ytor som kan komma att 
trafikeras av lastbilar vid skötselinsatser. Hinder ska dras in 0,5 m från körväg. Det bör finnas två breda grindar (3,1m) så att så lite backningsrörelser som möjligt behöver 
utföras. Gräsytor ska inte vara för små, och helst förekomma i de yttre delarna av gården. ”

Kommentar: Det betyder att det ska finnas 4 m hinderfria hårdgjorda stråk genom förskolegården. Varför behövs snöröjning? För annat underhåll finns små gräv- och 
lastmaskiner som är mindre än 90 cm breda

”Stötdämpande underlag 
Organiska material ska ej användas som stötdämpande underlag.”

Kommentar: Det betyder att träflis ej kan användas. Dock används detta i stor skala i en ny lekplats i Norra Djurgårdsstaden

”Gummi, konstgräs 
Gummi och konstgräs tål inte maskinell snöröjning och ska skyddas där det finns risk för skador .”

Kommentar: Det betyder kantsten av granit, vassa och snubbliga

”Konstgräs
Välj rätt typ av gräs till ändamålet. Plan mark, kullar och multisportarenor kräver olika typer av gräs. Angränsande ytor ska vara hårdgjorda med tex asfalt, betongplattor, 
gummibeläggning eller vara väl avgränsad med tex. en sarg. Jordytor får inte finnas i anslutning till konstgräsytorna.”

Kommentar: Det betyder att en plastgräsyta ger döda ytor också omkring sig.

”Planera gården så att det ges insyn utifrån för att minska risk för vandalisering.”

Kommenter: Omöjliggör gömslen som en del av leken

”Kompost 
Om plats för kompost, avsedd för trädgårdsavfall ordnas, ska yta runt komposten vara hårdgjord.”

Kommentar: Ingen chans att det ska finnas kletig och intressant jord med kryp

Se vidare

http://webbplatsarkivet.stockholm.se/_sites/sisab.se/2018/11
_21/siteassets/vara-
fastigheter/projekt/projekteringsanvisningar/projekteringsanvi
sning-mark.pdf
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