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Sidnumrering under rubriker avser sidnumrering för hela
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Innehålls förteckning för hela standardensamlingen finns på sidan
3 i boken.
Feta markerade koder och rubriker, stycken som är reviderade
i SS-EN 1176:2017.

Plan och bygglagen (2010:900)
Tillsyn, kommunens byggnadsnämnd
Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och
allmänna platser.
En tomt skall hållas i vårdat skick och skötas så att risken
för olycksfall begränsas. Lekplatser och fasta anordningar
på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall
begränsas.
Tillgänglighet (BFS 2011:13 Enkelt avhjälpta hinder)

Boverkets byggregler, BBR
Utifrån PBL har Boverket givit ut byggregler BBR
Skydd mot drunkning på tomter.
Brunnslock bör ha en låsanordning som inte kan öppnas av barn
Skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter.

Ordningslagen (1003:1617) Barnsäkra brunnar

Ordningslagen
Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara
försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med
hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet.
Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt
skydd mot olyckor med barn skall särskilt beaktas
Ordningslagen gäller retroaktivt

Fallskydd

Låsanordning

Produktsäkerhetslagen 2004:451
Tillsyn, konsumentverket
Lagen syftar till att säkerställa att varor och tjänster som
tillhandahålls inte orsakar skada på person
Varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare och/eller
tillverkare skall vara säkra. Gäller också den som i offentlig
verksamhet tillhandahåller varor
En vara som uppfyller en gällande standard anses vara säker

Produktansvarslag (1992:18)
Skadestånd betalas för personskada som en produkt har orsakat
på grund av en säkerhetsbrist.
En produkt har en säkerhetsbrist, om produkten inte är så säker
som skäligen kan förväntas.
Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat
förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med
hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp
och övriga omständigheter.
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Stötdämpande underlag-Bestämning av kritisk
fallhöjd

Röd kursiv text, arbete med revidering pågår

SS-EN 1176 Introduktion
(sidan 17)

Risktagning är ett viktigt inslag i möjligheten till lek och alla de
miljöer som är avsedda för barnens lek.
Möjlighet till lek ska ge barnen en chans att utsätta sig för
acceptabla risker som en del av en stimulerande, utmanande
och kontrollerad läromiljö.
Målsättning är att hantera balansen mellan risker och behovet av
att skydda barnen från allvarliga skador.
Att respektera egenskaperna hos barnens lek och det sätt
barnen har nytta av sin lek på lekplatsen med hänseende till
utveckling och barnens behov av att lära sig att hantera risker,
kan leda till småskador och i undantagsfall även benbrott.
Målet med denna standard är först och främst att motverka
skador som leder till funktionsnedsättningar eller dödsfall.
I andra hand är målet att minska de allvarliga följderna av
enstaka missöden som oundvikligen kommer att inträffa vid
barnens strävan att utöka sin sociala, intellektuella och fysiska
kompetens.

”Utmaningar” är ett bättre ord än ”risker”

SS-EN 1176-1:2017-Introduktion
(sidan 17)

Syftet med kraven i denna standard är inte att minska
lekredskapens bidrag till barnens utveckling och lek, vilken är
meningsfull ur pedagogisk synpunkt.
•
•
•
•

ska
bör
får
kan

= krav
= rekommendation
= tillåtelse
= möjlighet

Viktigt att skydda användare från exponering för UV-strålning
Solskydd omfattas inte av denna standard.

SS-EN 1176-1:2017- Kapitel 1 Omfattning
(sidan 18)

Specifierar allmänna säkerhetskrav för permanent installerade
lekredskap och underlag.
Omfattar lekredskap för alla barn. Behov av övervakning av små
barn samt av barn med funktionsnedsättningar.
Säkerställa en lämplig säkerhetsnivå när barn leker i, på eller i
närheten av lekredskapen.
Är tillämplig för lekredskap som är avsedda för användning av
barn. Den är tillämplig för redskap och utrustning som installerats
som lekredskap även om de inte har tillverkats för detta ändamål.
Men gäller inte de produkter som definieras som leksaker i EN 71
och i Toys Safety Directive. (CE märka leksaker för privat bruk)
Specificerar de krav som ska skydda barnet från faror som han
eller hon inte kan förutse när redskapet används så som avses
eller på ett sätt som rimligen kan förutses.

SS-EN 16630:2015 Utegym/Fitness

SS-EN 1176-1:2017 (Sv)- Kapitel 1 Omfattning
Denna del av SS-EN 1176 specificerar de krav som ska skydda barnet från faror som
han eller hon inte
kan förutse när redskapet används så som avses eller på ett sätt som rimligen kan
förutses.

SS-EN 1176-1:2017- Kapitel 3 Termer och definitioner
(sidorna 19-27)

3.4 Stötdämpande underlag
Underlag på islagsytor som avser minska risken för skador vid fall
3.32 Acceptabel stötdämpande förmåga
Egenskap hos ett underlag med erforderlig stötdämpandeförmåga för
en angiven fri fallhöjd, som överensstämmer med:
a) Tabell 4, inkl. siktprov i enlighet med SSEN 933-1
b) SSEN 1177
c) Andra lämpliga kontrollmetoder t.ex. visuellt uppskattad
bedömning av gräs/jord

SS-EN 1176-1:2017- Kapitel 3 Termer och definitioner
(sidorna 19-27)

3.6 Fritt utrymme
utrymme i, på eller omkring redskapet som upptas av en
användare som genomgår en rörelse som framtvingas av
redskapet
Anm. 1 : Exempelvis rutschning, gungning, gungning på
gungbräda, hoppning på studsredskap för
flera användare (specifika krav anges i tilläggen till SS-EN 1176).

3.14 Trappa
Tillträdesanordning med tre eller fler trappsteg på vilka en
användare kan ta sig uppåt eller nedåt

SS-EN 1176-1:2017- Kapitel 3 Termer och definitioner
(sidorna 19-27)

3.25 Lättillgänglig
det krävs endast grundläggande färdigheter för att använda
redskapet och gör det möjligt för användare att röra sig fritt och
snabbt på/inuti redskapet, utan att fundera över var man sätter
händerna eller fötterna
Anm. 1 : Barnets grundläggande färdigheter ska avgöra om barnet
kan använda en tillträdesanordning. Om användaren behöver
fundera över var och hur man sätter händerna och fötterna när man
använder en tillträdesanordning bör redskapet inte anses vara
lättillgänglig då det saktar in rörelsen och ger tid för ingripande.

Ramp

Trappa

Stege

SS-EN 1176-1:2017- Kapitel 3 Termer och definitioner
(sidorna 19-27)

3.34 Tvingad rörelse (Rörelse som användaren inte avsiktligt
kan stoppa med egen kraft efter att den inletts)
rörelse hos användaren som orsakas av ett redskap (t.ex.
gungning, rutschning, karusellrotation etc.) som, när den påbörjats,
inte kan kontrolleras fullt ut av användaren
Anm. 1: Fall är inte en tvingad rörelse då det inte beror på
redskapet utan snarare på andra omständigheter.
Anm. 2: Specifika krav tas upp i olika delar av EN 1176.

SS-EN 1176-1:2017- Kapitel 3 Termer och definitioner
(sidorna 19-27)

3.35 Studsredskap
lekredskap eller redskapsdelar som på grund av sina flexibla
egenskaper har som främsta syfte att göra så att användare
lyfter från redskapet genom att hoppa utan hjälp från andra
användare
Anm. 1: I de flesta fall kan studseffekten skapas med hjälp av en
fjäder, ett rep eller en hoppduk av flexibelt material. Vissa
konstruktioner med en liten studseffekt anses dock inte vara
studsmattor då de inte är avsedda att studsa på.
Anm. 2: Studsredskap används vanligen inte som trampoliner då
de inte möjliggör höga hopp eller uppmuntrar till akrobatiska
hopp, som med större sannolikhet kan leda till allvarliga skador
eller dödsfall.
3.36 Hoppduk
flexibel sektion på studsredskap där användaren hoppar

SS-EN 1176-1:2017- Kapitel 3 Termer och definitioner
(sidorna 19-27)

3.37 Enstolpredskap
redskap med särskilt utsatt konstruktion där det vore förödande
om en tvärprofil skadades (antingen vid fundamentet eller på en
annan del av stödstolpen)
Anm. 1: Denna definition omfattar både konstruktioner med en
enda förankring och redskap där stabilitet erhålls med tvåbenta
balkar eller rader med balkar (se även anmärkningen till 4.2.14).

SS-EN 1176-1:2017- Kapitel 3 Termer och definitioner
(sidorna 19-27)

3.38 Installations besiktning

besiktning som vanligen genomförs innan en lekplats öppnas
upp för allmänheten, vars syfte är att bedöma redskapet och
dess omgivning för att fastställa lekplatsens övergripande
säkerhetsnivå

SS-EN 1176-1:2017- Kapitel 3 Termer och definitioner
(sidorna 19-27)

3.39 Brandmannastång
vertikal eller nästan vertikal stång på vilken användarna kan glida
ned
Anm. 1: Ordet ”glida” används här för att särskilja denna typ av
redskap från rutschbanor enligt definitionen i EN 1176-3.
3.40 Tunnel
helt omslutet utrymme i en kontinuerlig tubliknande konstruktion med
en längd som kräver att användaren kryper eller hukar sig för att
komma igenom den.

Är detta ett lekredskap?

SS-EN1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Material
(sidorna 27-28)

4.1.1 Allmänt
Extra noggrannhet bör vidtas när det finns risk för direkt hudkontakt
Eller det stötdämpande underlaget
4.1.2 Antändlighet
4.1.3 Trä och träprodukter
4.1.4 Metaller
4.1.5 Syntetiska material
När materialet blir sprött. Eller det stötdämpande underlaget
4.1.6 Farliga ämnen
Farliga ämnen får inte användas i lekredskap eller
stötdämpandeunderlag
Anm. Uppmärksamhet bör ägnas kraven i REACH-förordningen
(EG) nr 1907/2006 och dess efterföljande ändringar

Syntet/Kompositmaterial

Kemikalieinspektionen REACH-förordningen
Kort om Reach
Grundprincipen i Reach-förordningen är att du som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i
mängder om minst ett ton per år ska registrera dessa hos Europeiska kemikaliemyndigheten,
Echa. Ju större mängd av ämnet som du tillverkar eller importerar, desto mer information ska ingå
i registreringen. Ämnen som inte är registrerade får inte släppas ut på EU-marknaden.
Reach-förordningen och EU-förordningar som grundar sig på Reach
I princip omfattas alla kemiska ämnen av Reach. Det betyder att kemiska ämnen i till exempel
rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater
omfattas. Därför påverkas de flesta företag i EU av förordningen.
Reach lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag
identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar eller importerar och
säljer inom EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. De måste visa att ämnet kan
användas på ett säkert sätt och de ska ge information om lämpliga riskhanteringsåtgärder till
användarna.
EU kan förbjuda farliga ämnen om riskerna med dem inte går att hantera. Det kan även krävas
tillstånd för att få använda vissa ämnen i EU.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Konstruktion och tillverkning
(sidorna 29-58)

4.2.1
Allmänt
Förutom då lekredskapet är ämnat för vattenlek, bör alla dess delar
utformas så att de inte samlar
vatten, t.ex. utrymmen under studsmattor eller karuseller som är i
jämnhöjd med marken.
4.2.2
Mekanisk hållfasthet
För enstolpredskap rekommenderas det att man vid installation gör
det möjligt att komma åt fundament för att kontrollera avseende röta
och försämring. Valet av material för det stötdämpande underlaget
kan försvåra kontroller av fundament.
4.2.3
Tillgänglighet för vuxna
4.2.4
Skydd mot fall
4.2.4.1
Allmänt
Det krävs olika typer av skydd mot fall från upphöjda plattformar.
Vilken typ av skydd som krävs beror på den fria fallhöjden och typen
av redskap, om det är lättillgängligt eller inte (se 4.2.4.3 och 4.2.4.4).
Se figur 8 och Annex F.
Vid installation av ramper eller trappor ska ledstänger, skyddsräcken
eller barriärer börja vid rampens eller trappans lägsta position.

SS-EN 1176-1:2017- Figur 8
(Sida 31)

a) Skydd mot fall för lättillgängliga redskap

b)

Skydd mot fall för redskap som inte är lättillgängliga

Förklaring
1

stötdämpande underlag i enlighet med 4.2.8.5

2
3

barriärer erfordras
skyddsräcke erfordras
Figur 8 – Skydd mot fall där det inte förekommer tvingad rörelse

SS-EN 1176-1:2017-Bilaga F
(Sidorna 104-109)

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Konstruktion och tillverkning
(sidorna 29-58)

4.2.4.2
Ledstänger
4.2.4.3
Skyddsräcken
In- och utgångsöppningarnas bredd i skyddsräcket, med undantag
för trappor, ramper och broar, ska ha en fri öppning på högst 500
mm, uppmätt horisontellt vid en punkt, med en höjd på mellan 600
mm och 850 mm från plattformen.
4.2.4.4
Barriärer
In-och utgångsöppningarnas bredd i barriärer ska ha en fri öppning
på högst 500 mm, uppmätt horisontellt vid valfri punkt (se figur 10a)
Med en höjd på minst 700mm från plattformen. Pk C skall ej kunna
passera mellan plattform och underkant barriär.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Konstruktion och tillverkning
(sidorna 29-58)

4.2.4.5
4.2.4.6
4.2.4.7
4.2.5

Hållfasthetskrav
Krav beträffande fast grepp
Krav beträffande stöd eller följegrepp
Redskapets ytbeskaffenhet

Fastgrepp
16-45mm

Utstickande < 8mm

Stöd-eller följegrepp
< 60mm

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Konstruktion och tillverkning
(sidorna 29-58)

4.2.6
Rörliga delar
Mellan rörliga och/eller fasta delar av redskapet får det inte
finnas några kläm- eller krosställen eller
ställen som innebär risk för skärskador i enlighet med 4.2.7.
Springor vars dimensioner förändras när redskapet används
ska i alla lägen ha ett minimimått på 12 mm. (1176-1:4.2.7.6)

8,6mm

Rundstav/provkropp 12mm del

12mm

SS-EN 1176-1:Bilaga D:2017 Provningsmetoder
Provkropp C-Litet barn bröst-/bålmått-Fötter och ben först
(Sidorna 87-99)

>600mm

89x157mm

Ej godkänd

SS-EN 1176-1:Bilaga D:2017 Provningsmetoder
Provkropp E-Litet barn huvud mätt uppifrån-Huvud först
(Sidorna 87-99)

Ø130 mm

>600mm

Ej godkänd

SS-EN 1176-1:Bilaga D:2017 Provningsmetoder
Provkropp D-Stort barn huvud
(Sidorna 87-99)

Ø230 mm

Om någon av dom små provkropparna,
C eller E, passerar en öppning, ska
också den stora provkropp D passera.

Ej godkänd

SS-EN 1176-1:Bilaga D:2017 Provningsmetoder
Provkropp för delvis omslutna öppningar-Hals/huvud kan fastna
(Sidorna 87-99)

Förklaring
A
Provkroppens A-del
B
Provkroppens B-del
B1
Axelparti (ej föreställande barnets axlar)

Ej godkänd

SS-EN 1176-1:Bilaga D:2017 Provningsmetoder
Provkropp för delvis omslutna öppningar-Hals/huvud kan fastna
(Sidorna 87-99)

Mätområde 1: När centrumlinjen av provkropp
befinner sig ±45° från vertikal linje

Mätområde 2:När centrumlinjen av provkropp
befinner sig ±45° från vertikal linjeär centrumlinjen
av provkropp befinner sig från +45° till ≤ 0° mätt från
horisontal linjen

Mätområde 3:När centrumlinjen av provkropp
befinner sig från ≤ 0°, inget krav på provning.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Konstruktion och
tillverkning
(sidorna 29-58)

1176-1:4.2.7 Skydd mot att kropp/kläder kan fastna
(sidorna 24-39, Bilaga D sidorna 87-99)

4.2.7.1
Allmänt
Öppningar får inte ha några partier som löper samman nedåt i en vinkel
mindre än 60 grader, med hänsyn till följande villkor 4.2.7.2 (ställen
där huvud/hals kan fastna).
4.2.7.2
Ställen där huvud och hals kan fastna
4.2.7.2a
Helt omslutna öppningar
Provkropp C innebär att fötterna passerar först genom öppningen, medan
provkropp E innebär att huvudet passerar först genom öppningen.
4.2.7.2b
Delvis omslutna och V-formade öppningar
4.2.7.2c
Andra öppningar (t.ex. skärande eller rörliga öppningar)
4.2.7.3
Ställen där kläder/hår kan fastna
Redskap bör utformas så att farliga situationer där klädesplagg kan
fastna kan motverkas och förhindras från att uppstå såsom:.
springor och V-formade öppningar där en del av ett plagg kan fastna
under eller omedelbart innan användaren genomgår en framtvingad
rörelse; utskjutande delar; och spindlar/roterande delar.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas element med cirkelformade tvärsnitt,
t.ex. runda rör eller stolpar,
för att undvika att klädesplagg kan fastna inom fallutrymmet.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Konstruktion och tillverkning
(sidorna 29-58)

1176-1:4.2.7 Skydd mot att kropp/kläder kan fastna
(sidorna 24-39)

4.2.7.4
Ställen där hela kroppen kan fastna
Tunnlar skall ha en maximal längd på 10 meter
4.2.7.5
Ställen där fot eller ben kan fastna
Ytor avsedda för att springa/gå på får inte innehålla springor i
vilka fötter eller ben sannolikt kan fastna. Springor i färdriktningen
får inte vara större än 30 mm när man mäter tvärs över
färdriktningen.
Detta krav tillämpas inte på ytor som har en lutning på mer än 38°
från horisontalplanet.

30mm = Lilla barnets häl

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Konstruktion och tillverkning
(sidorna 29-58)

1176-1:4.2.7 Skydd mot att kropp/kläder kan fastna
(sidorna 24-39, Bilaga D sidorna 87-99)
Skall provas
4.2.7.6
Ställen där fingrar kan fastna
Öppningar inom det fria utrymmet, där användaren utsätts för tvingad
rörelse, och/eller hål med en undre kant mer än 1 000 mm ovanför den
möjliga islagsytan.
Ska endast användas när det finns en risk att användaren kan falla ner på
en islagsyta nedanför. Se även intilliggande plattformar
Provningen av ställen där fingrar kan fastna genomförs endast om ett fritt
utrymme och/eller fallutrymme förekommer
Sprickor i enstaka trädelar ska inte anses vara ställen där finger kan fastna
om springan minskar mot mitten av trädelen

Skall provas

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Skydd mot skador under rörelse och fall
(sidorna 39-49)

4.2.8.1
Bestämning av fri fallhöjd
Såvida inget annat anges, bestäms den fria fallhöjden i enlighet
med tabell 2.
Figur 14 g

Figur 14 f

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Skydd mot skador under rörelse och fall
(sidorna 39-49)

4.2.8.2
Bestämning av utrymmen och områden
4.2.8.2.1 Allmänt
4.2.8.2.2 Minimiutrymme
4.2.8.2.3 Fritt utrymme
4.2.8.2.4 Islagsytans utsträckning
4.2.8.2.5 Fallutrymmets utsträckning
Såvida inget annat anges ska fallutrymmets utsträckning vara
1500mm runt upphöjda delar av redskapet.
I de flesta fall får fallutrymmen, inkl. islagsytor överlappa varandra.
Fallutrymmen där det förekommer tvingande rörelse får inte
överlappa varandra.
I de fall där två objekt med olika fallhöjd är placerade
tillsammans ska det större av de två islagsytorna ha företräde.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Skydd mot skador under
rörelse och fall
(sidorna 39-49)

Figur 19 – Exempel på en brandmannastångs fallutrymme
och fria utrymme
Förklaring:
1 Utrymme som upptas av redskapet
2 Fallutrymme för brandmannastång
3 Fritt utrymme för brandmannastång
4 Fallutrymme för plattform
a Minsta fria utrymmet för brandmannastång (se 4.2.8.3)
b Radie för fritt utrymme (se 4.2.8.2.3)

SS-EN1176-1:2017 Stötdämpande underlag

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Skydd mot skador under rörelse och fall
(sidorna 29-39)

4.2.8.3
4.2.8.4
4.2.8.5
4.2.8.5.1
4.2.8.5.2

Skydd mot skador inom det fria utrymmet för användare som
genomgår en tvingande rörelse
Skydd mot skador inom fallutrymmet
Skydd mot skador beroende av islagsytans stötdämpande underlag
Allmänt
Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller med en
tvingande rörelse

Det är inte tänkt att gräs/jord ska provas i enlighet med SSEN 1177.
Produkter installerade i kombination med naturliga material testas på plats.
Stötdämpande material provas under specifika förhållanden. Därför kan dessa
materials prestanda variera vid användning (t.ex. material vid frysta förhållanden,
regn eller extrem värme) – se 6.2 i denna standard.
Om det har bekräftats att det installerade underlaget stämmer överens med
tabell 4 behöver inga ytterligare prover genomföras.
Stötdämpande material ska underhållas på lämpligt sätt. Om sådant underlag inte
underhålls kommer
det att leda till att dess stötdämpande förmåga försämras avsevärt.

1176-1:4.2.8 Skydd mot skador under rörelse och fall
Tabell 4 Exempel på vanliga stötdämpandeunderlag

ANM. 4 Specifikationerna för lösfyllnadsmaterial i tabell 4
är exempel som kan accepteras utan ytterligare
provning i enlighet med SS-EN 1177.

SS-EN 933-1 Siktanalys-Kornstorleksfördelning vikt-%
(sida 48 i Tabell 4)

Sand och grus ska avrundas
ordentligt och tvättas för att
få bort merparten av silt- och
lerpartiklarna. Tvättad sand
eller tvättat grus anses ha
bildats genom alluviala
(naturligt eroderade)
avlagringar och vara fri från
de flesta silt- och
lerpartiklarna.
För grus avses vanligen
”strid sand”. Graderingstal
D60/D10 <3,0. Kornstorleken
kan fastställas med hjälp av
ett siktanalys,
enligt EN 933–1 (se bilaga
G).

SS-EN 933-1 Siktanalys-Kornstorleksfördelning vikt-%
(sida 48 i Tabell 4)

1176-1 Bilaga G Siktprov sand D/60/D10<3
Provrapport 1-1,0/0,5=2
Provrapport 2-1,0/0,25=4

Provrapport 1

Provrapport 2

Provrapport 3-2,0/0,5=4

Provrapport 3

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Skydd mot skador under rörelse och fall
(sidorna 39-49)

4.2.8.5.3

Redskap med en fri fallhöjd som inte överstiger
600mm och utan en tvingande rörelse
Det är inte nödvändigt att prova den kritiska fallhöjden för dessa
redskap.
För vippgungor typ 2-4 skall den kritiska fallhöjden dock vara
600mm.
4.2.8.5.4 Intilliggande plattformar, max 1000mm
4.2.8.6
Skydd mot skador p.g.a andra typer av rörelser

SS-EN 1176:2017-Kritisk fallhöjd för islagsytor

Islagsyta utåkning rutschbana
Islagsyta Linbana
Islagsyta Karusell
Islagsyta Vippgunga typ 2-4

Kfh minst 1,0m
Kfh minst 1,0m
Kfh minst 1,0m
Kfh minst 0,6m

I övrigt enligt SS-EN 1176-1:4.2.8.5.2 och Tabell 4

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Tillträdesanordningar
(sidorna 49-51)

4.2.9.1
Stegar
Mellanrummen mellan stegpinnar eller fotsteg ska uppfylla kraven för
ställen där huvud kan fastna enligt 4.2.7.2.
Stegpinnar och fotsteg får inte kunna vridas och avstånden mellan
dem ska vara lika.
Samma avstånd krävs endast mellan stegpinnarna/fotstegen. Kravet
om lika avstånd gäller inte för repstegar.
För att ge foten korrekt stöd på stegpinnen eller fotsteget ska det
bakom stegen finnas ett fritt utrymme om minst 90 mm, mätt från
stegpinnens eller fotstegets mitt eller mätt 90° från plansteget till
stegen.
Stegpinnar och fotsteg ska vara horisontella med en avvikelse om
högst ± 3°.
Stegar ska ha stegpinnar och/eller sidostycken eller ska ha
ledstänger som uppfyller kraven för fast grepp i 4.2.4.6 eller för
stöd-eller följegrepp i 4.2.4.7.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Tillträdesanordningar
(sidorna 49-51)

4.2.9.2
Trappor
Trappor med en fri fallhöjd som överstiger 600 mm ska uppfylla
kraven i 4.2.4 gällande skydd mot fall. Skyddsräcken och/eller
barriärer ska finnas från det första trappsteget och de ska
uppfylla kraven för stöd- eller följegrepp (4.2.4.7) eller ha
ledstänger.
ANM. 1 Detta för att säkerställa att stöd för handen finns längs
med hela trappan.
För trappor som leder till plattformar på upp till 1 000 mm höjd kan ett
skyddsräcke ersätta barriären, förutsatt att öppningen under
skyddsräcket är mindre än 600 mm när det mäts från mitten av
plansteget.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Tillträdesanordningar
(sidorna 49-51)

4.2.9.3 Ramper
Ramper får inte vara lutande i en vinkel större än 38° mot
horisontalplanet och de ska ha en jämn stigning.
ANM. 1 Ytor med en större lutning anses inte vara ramper trots att de
kan vara tillträdesanordningar.
Ramper ska uppfylla kraven i 4.2.4.
För ramper som leder till plattformar på upp till 1 000 mm höjd kan ett
skyddsräcke ersätta barriären, förutsatt att öppningen under
skyddsräcket är mindre än 600 mm. Skyddsräcke ska finnas från
början av rampen.
Ramper ska vara plana över hela sin bredd med en avvikelse på högst
± 3°. För att minska halkrisken ska ramper, som sannolikt kommer att
användas av barn i alla åldrar, vara utrustade med hjälpmedel
för att förbättra fotfästet.
ANM. 2 Detta kan åstadkommas med hjälp av lämpliga fotstöd.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Tillträdesanordningar
(sidorna 49-51)

4.2.9.4
Branta lekelement (lutning > 45 grader)
För branta lekelement på lättillgängliga delar av redskapet får
barriärens öppning vara högst 500 mm och plattformens fria fallhöjd
får vara högst 2 000 mm.
ANM. Detta för att en ledsagare ska nå upp till användaren vid behov.
Öppningar som leder från en plattform med en fri fallhöjd på över
1 000 mm till ett brant lekelement ska ha handstöd som uppfyller
kraven för stöd- och följegrepp.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Tillträdesanordningar
(sidorna 49-51)

4.2.9.5
Lättillgängliga lekredskap
Redskap som är konstruerade så att användare kan röra sig snabbt
och fritt på det ska anses vara lättillgängliga.
Syftet med denna standard är inte att tillhandahålla en definitiv lista
över möjliga tillträdesanordningar och tillhörande krav, utan att ge
riktlinjer för hur man på bästa sätt hanterar lättillgänglighet.
Nedan följer ett exempel på rangordning av tre alternativ för
lättillgänglighet.
a)
b)
c)

Ramper som börjar från marken är det enklaste sättet att
åstadkomma lättillgänglighet
Trappor är det näst enklaste sättet
Stegar är det minst enkla sättet

Det finns många konstruktioner som kan försvåra tillgängligheten för
redskapet, vilket ger ledsagare mer tid att ingripa vid behov.
Sådana konstruktionsegenskaper kan inkludera, men är inte
begränsade till, förflyttning, höjd eller måttkrav som räckvidd eller
steghöjd. (400mm och 600mm)

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Tillträdesanordningar
(sidorna 49-51)

4.2.9.5
Lättillgängliga lekredskap
Det finns många konstruktioner som kan försvåra tillgängligheten för
redskapet, vilket ger ledsagare mer tid att ingripa vid behov.
Sådana konstruktionsegenskaper kan inkludera, men är inte
begränsade till, förflyttning, höjd eller måttkrav som räckvidd eller
steghöjd.
Ledsagare kan vara vuxna, ansvariga syskon och andra som ser
efter användaren.
Exempel på tillträdesbegränsningar genom höjd eller mått kan
omfatta, men är inte begränsade till, plattformar/ramper som börjar
mer än 600 mm ovanför marken eller stegar där den lägsta
stegpinnen sitter minst 400 mm ovanför marken. Måttet på 400 mm
är en kompromiss mellan behovet av att begränsa tillgängligheten
och behovet av att tillhandahålla ett säkert sätt att ta sig ut samma
väg.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Förbindningar/förslitningsdelar
(sidan 52)

4.2.10
Förbindningar (ej nya krav)
Förbindningar ska vara säkrade så att de inte kan lossna av egen
kraft, såvida de inte är specifikt konstruerade för detta ändamål.
Förbindningar ska vara säkrade så att de inte kan lösgöras utan
verktyg
4.2.11
Förslitningsdelar (ej nya krav)
Utbytbara delar bör skyddas mot obehöriga ingrepp och ska endast
kräva minimalt underhåll.
Smörjmedel som läcker ut bör inte förorena redskapet eller påverka
dess användning negativt.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Linor/kättinglänkar
(sida 52-54)

4.2.12.1
Linor fästade i ena änden
4.2.12.2
Linor fastsatta i båda ändarna (klätterlinor)
För linor som är fastsatta i båda ändarna, som vanligen används
för att klättra upp och som inte är en del av en större
nätkonstruktion, ska det inte vara möjligt att göra en ögla som är
tillräckligt stor att tillåta att provkropp C eller provkropp E kan
passera igenom.
Anm. 1 Detta för att förhindra risken för strypning

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Linor/kättinglänkar
(sida 52-54)

4.2.12.3
Stållinor
4.2.12.4
Mantlade stållinor
4.2.12.5
Fiberlinor (av textil)
4.2.13
Kättinglänkar
Kättinglänkar för lekredskap ska minst uppfylla måttkraven i SSEN 818-2:1996+A1:2008,eller SS-EN 818-3:1999+A1:2008, och
ska, vid provning i enlighet med D.5, uppfylla ett av följande krav:
a) staven på 8,6 mm (se figur D.13) ska inte kunna föras igenom
öppningens minsta tvärsnitt,
ANM. Öppningen kan öka när kortlänkade kättingar på 8 mm
slits. Om öppningen på en sliten kättinglänk är större än 8,6
mm ska en riskbedömning utföras för att kontrollera om
kättingen behöver bytas ut.
förutom vid förbindningar
b) om rundstaven på 8,6 mm kan föras igenom öppningen ska
staven på 12 mm (se figur D.13) också kunna föras genom
öppningen.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Fundament
(sidorna 54-55)

4.2.14
Fundament
Ytterligare åtgärder bör vidtas för redskap vars stabilitet beror på ett
enda tvärsnitt. Det ska gå att komma åt fundament för
enstolpredskap för att genomföra regelbundna kontroller.
Valet och installationen av stötdämpande underlag bör planeras
noggrant för åtkomst vid kontroller och i de fall det måste gå att komma
åt fundamentet. För syntetiska underlag kan detta exempelvis innebära
att det ska gå att beskära och lägga om underlaget.
När komponenter är inbäddade i betong finns det risk för röta och
korrosion. Den högre risken för korrosion och röta under dynamisk
belastning äventyrar förankringens stabilitet för redskap vars stabilitet
avgörs av ett enda tvärsnitt eller där stabilitet skapas med tvåbenta
balkar eller rader med balkar.

Lösfyllnads material innebär oftast inga problem eftersom det lätt kan grävas
undan vid kontroll.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Tunga upphängda balkar
(sidorna 55-56)

4.2.15
Tunga upphängda balkar
Den möjliga rörelsen får inte överstiga 300mm och den får inte
sträcka sig förbi stolparna.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Studsredskap
(sidorna 56-58)

4.2.16 Studsredskap
4.2.16.1 Allmänt
Hoppduk <1,44 m2 = Litet studsredskap
Hoppduk >1,44 m2 = Stort studsredskap

Stor 2000mm

Liten 1500mm

Fallutrymmets utbredning, mäts från kanten på hoppduken:
1500 mm för ett litet studsredskap
2000 mm för en stort studsredskap
3000 mm om studsredskapet är stort och har en förutbestämd
Förlängs i ”Hoppriktningen”
Studsredskap anses ha tvingadrörelse, överlappning av fritt/fallutrymme Förutbestämd riktning 3000mm
får ej förkomma.
(Tolkningsgruppen inom SC1 har konstaterat att små studsredskap kan
ha överlappande utrymmen och placeras i en grupp)
Det fria utrymmet för studsredskap ska vara 1 500 mm horisontellt
mätt vid någon punkt på omkretsen och 3 500 mm ovanför
hoppduken.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Studsredskap
(sidorna 56-58)

4.2.16.1

Allmänt

Den högsta tillåtna höjden för hela hoppduken är 600 mm, uppmätt från
den omgivande marken eller lekredskapets plattform och 1 500 mm bort
från en specifik punkt på hoppduken (se figur 26).

Från hoppduk till islagsyta 60cm + 90cm = 150cm
Kritisk fallhöjd på islagsytan minst 1,5m

Maximal fri fallhöjd 600mm+900mm= 1500mm

60cm

Godkänd

Ej godkänd

Figur 26 – Godkända och inte godkända lösningar på grund av
hoppdukens höjd

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Studsredskap
(sidorna 46-48)

4.2.16.1
Allmänt
Vid ett dynamiska belastningsförsök ska studshöjden inte vara mer
än 700 mm ovanför hoppduken.
Detta för att användaren inte kan studsa för högt och islagsytan inte
har tillräcklig stötdämpande förmåga.
Det skall inte gå att hoppa från intilliggande redskap ner på
studsmattan.
Öppningar i hoppduken ska inte vara större än 30 mm.
Stora studsredskap ska ha tillräcklig fri markhöjd under hoppduken.
Under belastningsförsöket enligt 4.2.2 ska markfrigången under
hoppduken vara större än 230 mm. Om detta inte är möjligt ska
åtkomst till utrymmet under hoppduken förhindras så att provkropp E
inte kan komma in genom någon öppning som leder till utrymmet
under hoppduken.
Detta för att skydda de som inte använder redskapet från att
klämmas mellan marken och hoppduken.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Studsredskap
(sidorna 56-58)

4.2.16.1
Allmänt
Om hoppduken brister ska användaren inte kunna falla mer än
600 mm. Såvida inte islagsytan nedanför har en acceptabel
stötdämpande förmåga som motsvarar hoppdukens fria fallhöjd.
Vid hoppning skall inte användaren oavsiktligen kunna slå i
marken. Fri mark höjd på minst 100mm.
Vid ett dynamiskt belastningsförsök ska studshöjden inte vara
mer än 700 mm ovanför hoppduken.
Detta för att användaren inte kan studsa för högt och islagsytan
inte har tillräcklig stötdämpande förmåga.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Studsredskap
(sidorna 56-58)

4.2.16.1
Allmänt
Det skall inte gå att hoppa från intilliggande redskap ner på
studsmattan.
Hoppdukar ska bibehålla 80 % av sin ursprungliga draghållfasthet
efter att ha utsatts för solljus och UV-strålning i minst 400 timmar.
Om en statisk vikt på 69,5 kg appliceras på mitten av hoppduken
ska eventuella öppningar inte vara så stora så att provkropp E kan
passera genom.
Det ska dock gå att komma åt utrymmet under hoppduken för
rengöring.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Studsredskap
(sidorna 56-58)

4.2.16.2
Inhägnad för studsmattor
En inhägnad, som inte uppmuntrar till klättring och med en höjd
på minst 1 800 mm, kan användas för att minska fallutrymmet
eller för att förhindra att användare ramlar från hoppduken. Det
ska inte gå att klättra på inhägnadssektioner som är högre än 2
400 mm.
Inhägnaden ska klara en horisontell kraft på (800 ± 50) N på
mitten av respektive sektion av inhägnaden.
Nättrådar ska ha en diameter på minst 2 mm för att förhindra att
användare skär sig i fingrarna.

1176-1:2017 Kapitel 4 Säkerhetskrav-Studsredskap
(sidorna 56-58)

OBS! Bilden visar ett fastmonterat studsredskap för publik miljö
Skall besiktigas i enlighet med krav i SSEN 1176:2017

OBS! Bilden visar en studsmatta för privat bruk
Dessa är CE märkta. De får ej placeras på offentlig mark/plats
Skall ej besiktigas i enlighet med krav i SSEN 1176:2017

1176-1:2017 Kapitel 5-Provningsmetoder och rapporter
(sidan 58)

5.1 Allmänt
Såvida inget annat anges ska kraven i avsnitt 4 verifieras med hjälp av mätning, visuell
undersökning eller praktisk provning.
Före provning ska redskapet monteras i enlighet med tillverkarens anvisningar så att det
motsvarar dess verkliga användning.
Provningsrapporterna ska innehålla följande:
a) nummer och datum för denna Europastandard, dvs. EN 1176-1:2017;
b) utförliga uppgifter om redskapet som provats;
c) utförliga uppgifter om redskapets skick, inklusive alla defekter som observerats före provning;
d) utförliga uppgifter om alla förändringar i redskapets skick som observerats efter provningen;
e) provningsresultat.
5.2 Kontroll av tillräcklig stötdämpande förmåga efter installation av stötdämpande
underlag
Eftersom det förekommer stora regionala variationer i tillhandahållandet och skötseln av
stötdämpande underlag rekommenderas det att krav upprättas på nationell nivå. Om inga krav har
utfärdats på nationell nivå ska bilaga H användas då den innehåller krav för att kontrollera
acceptabel stötdämpande förmåga efter installation av stötdämpande underlag.
Detta för att säkerställa att det finns nationella krav om inte bilaga H följs.

1176-1:Kapitel 6 -Information som ska tillhandahållas av

tillverkaren/leverantören av lekredskap
(sidorna 58-61)

6
6.1

Information som ska tillhandahållas av tillverkaren/leverantören
Information som ska tillhandahållas av lekredskapets
tillverkare/leverantör
6.1.1 Allmän produktinformation
6.1.2 Förhandsinformation
6.1.3 Information angående montering
6.1.4 Besiktnings- och underhållsinformation
6.1.4.3 Anvisningarna ska även innehålla följande:
a)
där så krävs anges servicepunkter och servicemetoder, t.ex.
smörjning, efterdragning av bultar och efterspänning av linor;
b)
att reservdelar ska motsvara tillverkarens specifikationer;
c)
behov av speciell avfallshantering för vissa redskap och delar;
d)
identifiering av reservdelar;
e)
ytterligare åtgärder som ska vidtas under inkörningsperioden,
t.ex. efterdragning av fästelement och efterspänning av linor;
f)
behov av att hålla dräneringshål fria;
g)
att underlag ska underhållas, i synnerhet nivåerna för
lösfyllnadsmaterial;
h)
att delar av glasfiber bör bytas eller repareras innan glasfibrerna
exponeras på grund av slitage eller skada. Detta är speciellt
viktigt för rutschbanor

1176-1:Kapitel 6 -Information som ska tillhandahållas av

tillverkaren/leverantören av stötdämpande underlag
(sidorna 61-63)

6.2

Information som ska tillhandahållas av tillverkare/leverantör
av stötdämpande underlag
6.2.1 Förhandsinformation om stötdämpande underlag
6.2.2 Installationsanvisningar för stötdämpande underlag
6.2.3 Besiktnings- och underhållsinformation för stötdämpande
underlag
6.2.4 Identifiering av stötdämpande underlag för lekplatser
Underlaget ska vara märkt av tillverkaren/leverantören eller
så ska skriftlig information tillhandahållas
avseende dess identifiering och prestanda.

1176-1:Kapitel 7 –Märkning av redskap
(sidan 63)

7
7.1

Märkning
Identifiering av redskap

Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från
marknivå med minst följande:
a)

tillverkarens eller auktoriserat ombuds namn och adress

b)

redskapets beteckning och tillverkningsår

c)

nummer och datum för denna Europastandard, dvs.
EN 1176-1:2017.

7.2

Markering för marknivå

Redskap ska vara tydligt och varaktigt märkta med en markering
för marknivå.

1176-2 Gungor kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Typ 1 Gunga med en vridningsaxel

Typ 3 Gunga med enpunktsupphängning

Typ 2 Gunga med flera vridningsaxlar

Typ 4 Kontaktgunga

SS-EN 1176-2:2017- Kapitel 3 Termer och definitioner
(Sidorna 133-137)

3.1 Gunga
rörligt redskap där användarens vikt bärs upp av en vridled eller
en universalkoppling, där vridleden eller universalkopplingen är
placerad minst 1,3 m ovanför marken
3.9 Fri markhöjd
Avståndet mellan den specificerade underkanten på sitsen och
lekytan
Mätning av fri markhöjd beror på typ av gungsits
3.13 Gruppgungsits
sits med en stor yta avsedd för flera användare, vanligen en
fågelbo- eller korggungsits, gungsits med enpunktsupphängning,
däcksits och gungbädd

SS-EN 1176-2:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 137-145)

4.1 Allmänt
4.2 Fri markhöjd
Den fria markhöjden för gungsitsar för en person skall i viloläge
vara minst 350mm
Den fria markhöjden för grupp gungsitsar i viloläge skall vara minst
400mm.
För grupp gungsitsar med en flexibel nedre del ska den fria
markhöjden vara minst 400mm mätt från undersidan av sitsens
styva del i dess mest ogynnsamma läge. (se figur 7)

Förklaring

Sitsar avsedda för en användare, frimarkhöjd 400mm

1

Styv del

2
h4

Flexibel del
Fri markhöjd

Figur 7– Fri markhöjd

SS-EN 1176-2:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 137-145)

4.3

Säkerhetsavstånd för sits avseende gungor med
enpunktsupphängning
(Typ3)
Konstruktionen hos gungor av typ 3 tillåter en avvikelse från kravet
avseende fritt utrymme i SSEN 1176-1 eftersom risken att kollidera
med bommen kan förutses och eftersom barn har stor nytta av att
leka på gungor av denna typ.
4.4 Minsta fria utrymme och stabilitet för gungsitsar med flera
upphängningspunkter
4.4.1 Minsta avstånd mellan gungsitsar
För gruppgungsitsar ska det minsta horisontella avståndet mellan
sidan på en gungsits i viloläget vara:
Mer eller lika med 20% av upphängningselementets längd + 400mm.
Bredden på flexibla sitsar, t.ex. Bält/gummi sitsar, där bredden
minskar vid användning, bör mätas med ett avstånd på 400mm
mellan upphängningspunkterna G. (se figur 8b)

Figur 8b

SS-EN 1176-2:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 137-145)

4.4.2
Gungsitsar sidostabilitet
För gungor av typ 4 och gruppgungsitsar som fästs i gungor av typ
1 ska avståndet mellan upphängningselementen F vara:
Mer eller lika med sitsens upphängningspunkter + 30% av
upphängningselementets längd
4.5
Upphängningsanordningar
4.6
Stötdämpning för gungsitsar
4.6.1
Gungsitsar och vertikala däcksitsar
4.6.2
Småbarnssitsar
4.6.3
Gruppgungsitsar
4.7
Dynamisk belastning på gungor
4.8
Mekanisk hållfasthet
4.8.1-2
Mekanisk hållfasthet

Figur 8

b) Gungsitsars sidostabilitet

SS-EN 1176-2:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 137-145)

4.6.3
Gruppgungsitsar
Diameter större än 900mm ska inga toppvärden för accelerationen
vara högre än 120g och det genomsnittliga yttrycket ska inte
överstiga 90 N/cm2
Anm. Ett högre toppvärde för accelerationen är tillåtet för
gruppgungsitsar då barn lättare identifierar den större sitsen som en
risk och eftersom barn har stor nytta av att leka på dessa stora
sitsar.
Gruppgungsitsar som är upphängda i en gunga av typ 1 ska det
finnas ytterligare en anordning som bär upp sitsen för att hindra
sitsen från att falla ned om huvudförbindningen mellan linorna eller
kättingarna och den bärande konstruktionen brister
4.7
Dynamisk belastning på gungor
4.8
Mekanisk hållfasthet
4.8.1-2
Mekanisk hållfasthet

SS-EN 1176-2:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 137-145)

4.9
Gungställning
Gungställningar med fler än två sitsar ska med hjälp av konstruktioner
(bärande ben) delas in i sektioner på ett sådant sätt att varje sektion
innehåller högst två sitsar. En gungsektion med en gruppgungsits
ska inte innehålla några andra gungsitsar.
4.10
Fallhöjd och islagsyta
4.2.10.1
Fri fallhöjd
För korgformade gruppgungsitsar ska den fria fallhöjden mätas från
ovansidan av upphängningsanordningen (se figur 10).
4.10.2-2.1 Fallutrymmets och islagsytans utbredning
4.10.2.2
Islagsytans bredd
4.10.2.3
Fallutrymmets och islagsytans utbredning
Gunga typ 3

Figur 10 – Fri fallhöjd och krav på underlaget under en gunga

SS-EN 1176-2:2017- Kapitel 5 Kompletterande krav för respektive gungtyp
(Sidorna 145-146)

Kapitel 6 Provningsrapporter
(Sidan 146)

5.1 Gungor med flera vridningsaxlar (typ 2)
5.2 Gungor med enpunktsupphängning (typ 3)
5.3 Kontaktgungor (typ 4)
6 Provningsrapport

SS-EN 1176-2:2017- Bilaga A Informativ
(Sidan 147)

Rekommendationer avseende utformning och placering av
gungor
Som tillägg till rekommendationerna i avsnitt 4.2.8.2.1 i SS-EN 11761:2017 bör staket/inspringningsskydd, om sådana används som
inhägnad, ha en eller flera ingångar i inhägnadens hörn orienterade
mot lekplatsens centrum för att inte uppmuntra barnen att vänta eller
röra sig runt gungorna. Ingångarna bör vara utformade så att de
begränsar barnens hastighet genom ingångarna.
Staket bör placeras minst 1,5 m från gungsitsens sidokant och
enligt riskanalys, 1,5 m från kanten på islagsytan
(måttsatt 0,867 x H₂ + 1,75 m) i gungriktningen.
Staket är inte generellt den bästa lösningen för att ge segregering av
gungor. Men där de används är det rekommenderat att bedöma
avståndet i gungriktningen med särskild prövning beroende på miljö,
gungtyp och gungsits. Risken för felanvändning är störst med stora
gungor, med öppna sitsar och minst med småbarnssitsar. Ett mindre
utrymme i gungriktningen kan godtas där riskerna inte betraktas som
tillräckliga.

SS-EN 1176-2:2017- Bilaga A Informativ
(Sidan 147)

Bild 1

Gällande ett staket eller
inspringningsskyddets placering så
bestäms det enligt följande uträkning.
Upphängningselementets längd (H₂) x
0,867 + 1,75m + 1,50m

Bild 2

Exempel:
Mät avståndet från sitsens ovansida
till upphängningselementets
vridpunkt (bild 1-3)

Bild 3

Exempel:
Upphängningselementets längd
är 1,80m
1,80 x 0,867 = 1,56m
1,56m är sitsens läge i m från
bommen i 60° utfällt läge

SS-EN 1176-2:2017- Bilaga A Informativ
(Sidan 147)

Bild 4

Bild 5

Exempel:
1,56m + 1,75m = 3,31m

Exempel:
3,31m + 1,50m = 4,81

Bild 6

Exempel:
Till staketet är det 4,20 m
Saknas 0,61m = fel placering
Staketet placerat för nära islagsytan
Dock stämmer utbredning av
islagsyta och fallutrymme som enligt
leverantören skall vara minst 4,05 m.
Standardens minimikrav är för detta
redskap 3,81m
(islagsyta/fallutrymme)

1176-2 Gungor Bilaga A Placering av staket

Lösfyllnads material

Nivåstabilt material
(vanligtvis syntet)

1176-3 Rutschbanor kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Släntrutschbana

Vidbyggd rutschbana

Spiralrutschbana

Kurvrutschbana

1176-3 Rutschbanor kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Friståenderutschbana

Flerspårigrutschbana

Tunnel/tubrutschbana

Släntrutschbana

SS-EN 1176-3:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 169-181)

4.1 Allmänt
4.2 Tillträde
Om rutschbanans startsektion är lättillgänglig ska den maximala fria
fallhöjden (h) vara 1 000 mm, såvida inte kompletterande skydd
finns (se 4.3.2).
4.3 Startsektion
4.3.1 Längd och vinkel
4.3.2 Skyddssektion
Startsektionen ska ha en skyddsdel som uppfyller kraven för
barriärer i SS-EN 1176-1 när något av följande är tillämpligt:
-startsektionen är längre än 400 mm;
-startsektionen är lättillgänglig och har en fri fallhöjd på
mer än 1 000 mm;
-startsektionen har en fri fallhöjd på mer än 2 000 mm.
4.3.3 Bredd
4.3.4 Sidoskydd

≥700mm

SS-EN 1176-3:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 169-181)

4.4 Rutschsektion 4.4.1 Vinkel
Längden på den inledande raka rutschsektionen ska inte överstiga 7
000 mm.
Längden på den andra och de efterföljande raka rutschsektionerna
efter en krök får inte överstiga 5 000 mm.
ANM. 1 Bakgrundsinformation och motivering avseende begränsning
av raka rutschsektioner finns i den informativa bilagan B.
4.4.2 Bredd
4.4.3 Sidoskydd och rutschbaneprofil

SS-EN 1176-3:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 169-181)

4.5

Utåkningssektion

4.6

Rutschbanans yta

4.7 Fritt utrymme
Det fria utrymmet börjar vid startsektionens slut och slutar vid
utåkningssektionens slut

SS-EN 1176-3:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 169-181)

4.8 Islagsyta
Till skillnad från kraven i SS-EN 1176-1:2017 ska det finnas en
islagsyta till en bredd av minst 1 000 mm från ytterkanten av sidorna
på utåkningssektionen. Islagsytans ändhörn kan rundas av med en
radie på högst 1 000 mm.

Typ 1:
< 1500mm=1500mm framför

Islagsytan för typ 1: Framför utåkningssektionen:
Rutschsektion kortare än 1 500 mm = minst 1 500 mm
Rutschsektion längre än 1 500 mm = minst 2 000 mm
Islagsytan för typ 2: Framför utåkningssektionen:
Islagsytan=minst 1000mm
Typ 2:
>0,3 x rutschdelens längd
=1000mm framför

Typ 1:
> 1500mm=2000mm framför

SS-EN 1176-3:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav & kapitel 5-6 & Bilagor
(Sidorna 169-183)

4.9 Tunnelrutschbanor och kombinerade tunnelrutschbanor
4.9.2 Placering
5
Provningsrapporter
6 Märkning
Bilaga A (Informativ) A-avvikelser: Nationella avvikelser
Bilaga B (Informativ)
Bakgrundsinformation och motivering avseende begränsning av
rakarutschsektioner.
Motivering: Det effektivaste sättet att minska risken för allvarliga
olyckor till följd av för hög hastighet är att begränsa längden på
den raka rutschsektionen mellan ändrade riktningar.

1176-4 Linbanor kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

SS-EN 1176-4:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 201-207)

4.1 Allmänt
4.2 Ställningar och fästpunkter för bärlinan
4.3 Beräkning av belastningar på bärlinan till en linbana
4.4 Stoppanordningar
4.5 Löpvagn
Löpvagnen ska vara konstruerad så att den inte kan spåra ur och
sidorna är slutna för att förhindra att användaren kommer åt rörliga
delar från sidan.

Fingerstaven på 8 mm kan tillåtas föras in (se figur D.10 i SSEN 1176-1:2017) i öppningar för linan.
Staven får dock inte kunna klämmas fast mellan rörliga delar
när 70 mm av dess längd förs in.
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Upphängningsfunktion (anordningar)
Parallellt placerade linbanor
Grepphandtag
Sitsar
Hastighet

SS-EN 1176-4:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 201-207)

4.11 Fri fallhöjd
4.12 Fri markhöjd
Den fria markhöjden är avståndet mellan sitsens undersida eller
grepphandtagets lägsta punkt och den underliggande ytan (se
tabell 1).
4.13 Upphängningsanordningens längd
4.14 Fallutrymme och islagsyta

SS-EN 1176-4:2017- Kapitel 5 & 6 & Bilagor
(Sidorna 208-211)

5
6

Provningsrapport
6 Information som ska tillhandahållas av tillverkaren/
leverantören
7 7 Märkning
Bilaga A (Normativ)
Metod för bestämning av stoppanordningarnas funktion
Bilaga B (Normativ)
Metod för bestämning av löpvagnens maximala hastighet
Bilaga C (Informativ) A-avvikelse: Nationella avvikelser

1176-5 Karuseller kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Inga förändringar 2017/2018, ny utgåva troligtvis 2019

Karusell Typ A

Karusell Typ B

Karusell Typ B

Karusell Typ C

1176-5 Karuseller kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Inga förändringar 2017/2018, ny utgåva troligtvis 2019

Karusell Typ D

Karusell Typ E

1176-6 Vippgungor kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Typ 1 Axial vippgunga sittande

Typ 1 Axial vippgunga stående

Typ 2A med förutbestämd huvudsaklig rörelseriktning

Typ 2B med rörelse i flera riktningar

1176-6 Vippgungor kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Typ 3A med förutbestämd huvudsaklig rörelseriktning

Pendelgunga Typ 4

Typ 3B med rörelse i flera riktningar

Typ 5 <svepande vippgunga

1176-6 Vippgungor kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Typ 5 Svepande vippgunga

Typ 6 Enaxlad överliggande vippgunga

SS-EN 1176-6:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 265-269)

4.1 Allmänt
4.2 Fri fallhöjd
4.3 Sitt-/ståytans lutning
4.4 Klämställen och ställen som innebär risk för krosskador
4.5 Begränsning av rörelsen
4.6 Fotstöd
I de fall fotstöd finns ska de vara ordentligt fastsatta så att de inte kan
vridas utan användning av verktyg.
Vid provning enligt den normativa bilagan E ska ingen del av
fotstödet skjuta ut utanför provkroppensyttre kant.

SS-EN 1176-6:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 265-269)

4.7 Handtag
Handtagen ska vara ordentligt fastsatta så att de inte kan vridas utan
användning av verktyg.
En diameter om högst 30 mm rekommenderas för handtag.
För redskap som är tillgängliga för små barn.
Vid provning enligt den bilaga E ska ingen del av handtaget skjuta ut
utanför provkroppens yttre kant.
Syftet med detta krav är att minska risken för att ändarna på de
utskjutande handtagen orsakar ögonskada.

SS-EN 1176-6:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 265-269)

4.8
4.9

Formprofiler
Ställen där kropp/kläder kan fastna

4.10 Fallutrymme
För redskap av typ 1, 2, 3 och 4 ska fallutrymmet vara minst 1 000
mm vid mätning från redskapets ytterkant i dess mest extrema
position (se figur 9). När redskap är avsett för stående
användning ska fallutrymme vara på minst 1 500 mm.
Islagsytan för vippgungor av typ 2, 3 och 4 ska ha en kritisk
fallhöjd på minst 600 mm.
För redskap av typ 5 och 6 ska kraven på islagsyta och fallutrymme
vara i enlighet med 4.2.8.2.4 och 4.2.8.2.5 i SS-EN 1176-1:2017.

SS-EN 1176-6:2017- Kapitel 4 Säkerhetskrav
(Sidorna 265-269)

4.11 Fundament täckning
För vippgungor avsedda för en användare, med en fri fallhöjd
på mindre än 600 mm, ska exponerade förankringar vara
mindre än 1,3 gånger sittytans bredd. Se figur 10.

Godkänd

Ej godkänd

Figur 10 – Förankringsskydd

Godkänd

Ej Godkänd
19,4cm x 1,3 = 25,2cm

SS-EN 1176-6:2017- Kapitel 5 Kompletterande särskilda krav för

respektive typ & kapitel 6 & 7
(Sidorna 268-271)

5.1 Typ 1
5.2 Typ 3
5.3 Typ 4
Den fria mark höjden ska i alla lägen vara minst 230mm
5.4 typ 6
5.5 Tvingande rörelse
Redskap av typ 2,3 och 4 omfattas inte av kraven för tvingad
rörelse.
(Rörelsen som användaren inte avsiktligt kan stoppa med egen
kraft efter att den har inletts)
Redskapet framkallar en tvingande rörelse men dessa typer får
ha överlappande fallutrymmen

OK
OK

OK

1176-10 Helt inneslutna lekredskap kompl. säkerhetskrav och provningsmetoder
Inga förändringar 2017/2018, ny utgåva troligtvis 2019

1176-11 3-dim. Nätkonstruktioner kompl. säkerhetskrav och provningsmetoder
Inga förändringar 2017/2018

1176-7 Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift
Inga förändringar 2017/2018, ny utgåva troligtvis 2019

Tillsyn och Besiktning

Installationsbesiktning, slutbesiktning, entreprenad
besiktning
Rutinmässig visuell tillsyn
Besiktning avseende funktionskontroll
Årlig besiktning

Årlig besiktning av lekredskap SS EN 1176

Typ av besiktning
Vad ingår, besiktningens omfattning
Vika kravdokument sker besiktningen emot
Vem är drift ansvarig, rutiner för drift
Finns underlag för besiktningen

SS EN 1176:2008/2014

Monteringsanvisningar, provningsprotokoll m.m.

SS EN 16630:2015

SS EN 16899:2016

Drift och underhålls rutiner
Drift och underhålls rutiner
Relevant information från tillverkarens anvisningar, riktlinjer för
löpande underhåll av redskapen
Hänvisningsskylt
Rutiner får åtgärder i händelse av olyckor
Rutiner för skötsel och underhåll
Rutiner för att spara dokumentation, besiktningsprotokoll,
provningsprotokoll samt kontroll och driftsinstruktioner

Leverantörens monteringsanvisningar

Leverantörens monteringsanvisningar

Årlig besiktning av lekredskap

Ändamålet med besiktning av lekplatser är att:
Utifrån barnens perspektiv identifiera risker där högsta
prioritet avser alla A-fel, de flesta B-fel och många C-fel
Utifrån ekonomiskt perspektiv inte klassa fel med högre
än vad säkerhetsaspekten kräver

Fel identifiering, riskanalys och fel klassning
Identifiera felet
mot krav i standarder
mot krav i lag/föreskrifter
mot annat tillämpligt krav
Riskanalys
Allvarlighetsgrad
Sannolikhet
Klassa felet
A, B eller C-fel

Fel identifiering, riskanalys och fel klassning

Allvarlig skada
Mindre skada
Liten skada

Stor sannolikhet

Mindre sannolikhet

A - fel
A - fel
B - fel

A - fel
B - fel
C - fel

Liten sannolikhet
A - fel
C - fel
C - fel

A – fel,

Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada.
(Normalt krävs omedelbar åtgärd)

B – fel,

Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada.
(normalt bör åtgärd vidtagas snarast)

C – fel,

Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada.
(Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd

1177 Stötdämpande underlag. Bestämning av kritisk fallhöjd

SS-EN1177:2018 Stötdämpande underlag. Bestämning av kritisk fallhöjd
samt kontroll av tillräcklig stötdämpandeförmåga-Metod 1 och 2
Förord:
Samtliga säkerhetskrav återfinns i SSEN 1176-1. Denna standard omfattar endast
en metod för utvärdering av stötdämpandeförmåga.

Introduktion
HIC= Head Injury Criterion.
Inga HIC-värden får överstiga HIC 1000 eller Gmax 200 vid bestämning av kritisk
fallhöjd.

Omfattning:
Denna standard specificerar en metod med vilken lekplatsunderlaget(islagsytans)
stötdämpning kan bestämmas.
Den definierar en ”kritisk fallhöjd” för underlag som representerar den övre
gränsen för dess förmåga att reducera huvudskador vid användning av lekredskap
som uppfyller EN 1176.
Provningsmetoderna som beskrivs i standarden är tillämpbara för provningar som
utförs i ett laboratorium (Metod 1) och för provning på plats (Metod 2).

SS-EN1177:2018 Stötdämpande underlag.
Metod 1: Bestämning av Kritisk fallhöjd-Laboratorium

SS-EN1177:2018 Stötdämpande underlag.
Metod 1: Bestämning av Kritisk fallhöjd-Laboratorium
Metod 1: Bestämning av Kritisk fallhöjd- På plats

SS-EN1177:2018 Stötdämpande underlag.
Metod 2: Bestämning av stötdämpning på plats
”Tillräcklig stötdämpandeförmåga

Exempel på Provrapport

