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Vejledning til drift af legeplads i det
offentlige miljø
Udstyr installeret i offentlige, almene områder skal opfylde kravene i en gyldig,
offentliggjort standard. Dette skal sikres i hele udstyrets levetid. Der findes forskellige
typer udstyr, der er udviklet til for eksempel leg, udendørstræning, parkour, rullesport,
møbler, som kræver forskellige sikkerhedsrutiner. Denne vejledning indeholder
generelle oplysninger, der kan danne grundlaget for håndtering af udstyr og/eller
enheder.
Nationale og lokale forskrifter på det sted, hvor redskaberne og udstyret opføres, skal altid
tages med i betragtning, da de kan variere afhængigt af typen af redskaber og udstyr, og
hvor det placeres. Garantier og certifikater er kun gyldige, forudsat at redskaber og udstyr er
installeret og vedligeholdt i overensstemmelse med leverandørens instruktioner.
Produktsikkerhedsloven kræver, at udstyr, der er placeret i et offentligt miljø, skal være sikkert.
I henhold til denne lov foreslås det primært, at udstyret opfylder kravene i offentliggjorte
gældende standarder*. Uanset hvor udstyret stilles til rådighed, skal dets kontinuerlige
sikkerhed altid garanteres, hvor inspektioner regelmæssigt udføres i overensstemmelse med
standarden. Det betyder ikke, at redskaber eller udstyr leveret i henhold til tidligere versioner af
standarden nødvendigvis er usikre, selvom de ikke helt opfylder de nyeste krav.
*Standarder, der kan bruges som referencemateriale:
•
•
•
•
•

Legepladsudstyr - EN 1176
Multi-Sport - EN 15312
Udendørs fitness - EN 16630
Rullesport - EN 14974
Parkour - EN 16899
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Generelt
Procedurer vedrørende bestilling af drift, montering, vedligeholdelse og inspektion skal
fastlægges. Om nødvendigt skal lokalmiljøet også tages i betragtning; ekstreme vejrforhold
som varme, kulde, regn, vind, geografisk placering eller faktorer omkring lokal anvendelse eller
hvor
skader normalt forekommer.

Risikovurdering
Principperne for vurdering af risici versus fordele finder anvendelse både på arbejdspladser
generelt såvel som på legepladser. På legepladser kan en vis eksponering for risiko være
fordelagtig, da det imødekommer et grundlæggende menneskeligt behov og giver børn
mulighed for at lære at tage en risiko og dens konsekvenser i et kontrolleret miljø.
Risikotagning er et vigtigt element i legen og alle miljøer, der er beregnet til børns leg. Det er
vigtigt at sikre en sondring mellem "gode" risici, der giver udviklingsmuligheder og "dårlige"
risici, der ikke gør det. Gode risici skal være indlysende og tydelige for brugeren, så de selv kan
bestemme, om de vil afprøve sig selv på den tilbudte udfordring. Dårlige risici er på den anden
side sandsynligvis ikke lette for brugeren at vurdere og har kun begrænset fordel.
Legepladsudstyr og inventar på legepladser skal vedligeholdes for at begrænse risikoen for
ulykker.
Risikovurderingsprocessen er et værktøj til at identificere og prioritere risici samt eventuelle
foranstaltninger til at reducere dem.

Design af legepladsen
Det er af stor betydning, at det offentlige rum designes og planlægges til at blende i det
eksisterende miljø og til den tilsigtede brugergruppe.
Når man designer en legeplads, er det især vigtigt, at den tydeligt adskilles fra andre
fritidsaktiviteter (parkour, fitness, cykling osv.), som kan indebære større risici for børn, hvis
de bruger produkterne forkert, hvilket ikke var det oprindelige formål. Denne opdeling kan
designes på mange måder og hjælper således med at forhindre, at disse typer udstyr forveksles
med det udstyr, der er beregnet til børns spontane leg. For mere information henvises til
SIS-CEN/TC 16879.
Andre risici i nærområdet, såsom flugtveje samt ind- og udgange, skal overvejes og bør
inkluderes som en del af projektdokumentet. Design skal udføres i overensstemmelse med
kommunens lokalplan.
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Drift
Generelt
Alt udstyr i det offentlige miljø skal være omfattet af en driftsplan. Den skal beskrive procedurer
for inspektion, vedligeholdelse og drift. Den skal omfatte alt udstyr placeret i det samme
område, der er inkluderet i driftsansvaret, med forbindelser til tilstødende ansvarsområder, hvor
det er relevant. Eksempler på dette kan være området på bagsiden af en lejlighedsbygning,
et distrikt i byen/kommunen eller alt udstyr i byen/kommunen. Det overordnede mål er at
sikre udstyrets sikkerhed i hele dets levetid i overensstemmelse med lokale, nationale eller
europæiske love, gældende standarder og kommunens lokalplan.
Driftsleder
Driftslederen etablerer passende procedurer i organisationen, der garanterer udstyrets
sikkerhed, så længe det er i brug. Disse procedurer skal være tilgængelige for det pågældende
personale.
Driftslederen sikrer, at dokumentationen af udstyr opbevares på en tilfredsstillende måde og er
tilgængeligt for det pågældende personale, se nedenstående dokumentation.
Driftslederen er ansvarlig for dokumentation af rapporter om hændelser og ulykker.
Driftslederen skal regelmæssigt, men mindst én gang om året, gennemgå effekten af
gennemførte
inspektioner og vedligeholdelsesarbejde og om nødvendigt ændre rutinerne for at forbedre
deres effektivitet og øget sikkerhed.
Personale
Personale, der udfører opgaver inden for rammerne af driftsplanen, skal have passende erfaring
og ekspertise til de forskellige opgaver. Personale skal gives tilstrækkelig information om deres
ansvarsområder og pligter og have de nødvendige beføjelser til at udføre dem.
Det krævede kompetenceniveau afhænger af opgavens art, og uddannelse kan derfor være
påkrævet.
Dokumentation
Dokumentationen skal omfatte: leveringsdokumenter, monteringsvejledninger, leveringsdato,
inspektionsrapporter/protokoller, produktcertifikater, vedligeholdelsesrutiner, arbejdsrutiner,
rapport fra
installationskontrol (om nødvendigt) samt oplysninger om personale, der er autoriseret til at
udføre opgaver i overensstemmelse med etablerede driftsprocedurer.
Generelle sikkerhedsforholdsregler og skiltning
På hvert aktivitetssted skal der være et informationsskilt, der angiver:
•
•
•
•

Telefonnummer til redningstjenesten (SOS 112).
Telefonnummer til drifts- og vedligeholdelsesafdelingen.
Stedet, hvor udstyret er installeret.
– Stedets adresse.
Andre relevante oplysninger;
– Produktinformation, der kan være nyttig at vide
– Al anden information - f.eks. kræver ftnessudstyr til voksne særlig advarselsinformation.
– Aldersgrænser for brugere af udstyret.
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Identificerede mangler
Generelt kan mangler opdeles i tre niveauer; høj, mellem og lav ved hjælp af en risikoanalyse
(risiko/ fordel), hvor dem med lav prioritet kan håndteres gennem rutinemæssig vedligeholdelse. Dem med mellem ellerhøj prioritet kræver særlig opmærksomhed, som i nogle tilfælde
kan kræve øjeblikkelig handling. Hvis dette ikke er muligt, skal udstyret gøres ubrugeligt, f.eks.
ved at forhindre adgang eller fjerne det helt.
Hændelser og ulykker
Oplysninger om hændelser og ulykker, der rapporteres til operatøren, skal dokumenteres og
som minimum indeholde følgende oplysninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvornår hændelsen/ulykken indtraf (dato/tidspunkt)
Vejrforhold.
Tilskadekomne/sårede personer samt deres alder, køn, tøj og fodtøj.
Hvor på redskabet hændelsen/ulykken fandt sted.
Antal børn, der var involveret i hændelsen/skaden
Beskrivelse af hændelsen/ulykken, inklusive de(t) berørte organ(er):
Omfanget af hændelsen/ulykken
Vidneudsagn.
Eventuelle forholdsregler, der vil blive truffet som følge af hændelsen/ulykken

Til orientering skal denne rapport også sendes til udstyrets leverandør/distrobutør.
Personlig sikkerhed
Udførelse af reparationsarbejde, der kan bringe personalets og brugernes sikkerhed i fare, bør
undgås i det tidsrum, hvor udstyret er i drift. Om nødvendigt skal området sikres mod offentlig
adgang, herunder især børn, indtil reparationer er udført.
Ændring af udstyr
Ændringer af udstyr, der kan påvirke udstyrets grundlæggende sikkerhedskrav, må kun udføres
efter konsultation med producenten eller anden autoriseret person. I nogle tilfælde kan det
være nødvendigt at offentliggøre et nyt produktcertifikat eller være påkrævet at udføre en ny
inspektion af redskabet på stedet, hvor ændringen er inkluderet i de originale dokumenter.
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Installation
Generelt
Alle nødvendige oplysninger samles, inden installationen påbegyndes. Oplysninger, der kræves
til installation, inkluderer f.eks. placering i området, pladsbehov, forankringsdybde, valg af
stødabsorberende underlag, monteringsinstruktioner, eventuelt behov for gravemaskiner,
kranbiler eller andre hjælpemidler under installationsarbejdet. Afhængig af tilgængelighed kan
forskellige installationsløsninger muligvis være påkrævet.
Udstyr skal altid installeres i henhold til instruktionerne fra leverandøren til det pågældende
produkt.
Jordarbejdefyldningsarbejde
Inden arbejdet påbegyndes, foretages en vurdering af de eksisterende jordforhold. Denne kan
omfatte følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørg for, at der ikke er begravet kabler, kloakledninger eller lignende, hvor der skal udgraves
Sørg for, at ingen luftledninger, master eller lignende kan begrænse anlægget eller dets
adgangshøjde
Sørg for, at alle træer eller andre faste installationer er beskyttet, hvor det er nødvendigt
Sørg for, at skråninger og lignende ikke påvirker behovet for udstyrets minimumskrav til
plads (faldunderlag, frirum)
Sørg for, at jordmateriale ikke indeholder nogen forurenende stoffer, der kan udgøre en
sikkerhedsrisiko for brugerne af udstyret eller dem, der udfører installationen.
Sørg for, at der foretages en passende vurdering af det eksisterende jordmateriale
Sørg om nødvendigt for, at der udføres dræning i det påkrævede omfang
Sørg for, at udfyldningen foregår på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko for
fremtidige sætninger
Sørg for, at det korrekte fyldmateriale bruges afhængigt af det materiale, der er valgt til den
stødabsorberende belægning

Sikkerhed
Offentligheden skal forhindres i at få adgang til det område, hvor installationen udføres (se
lokal og national praksis og andre sikkerhedsforskrifter), indtil alt arbejde på installationen er
udført og afsluttet. Dette inkluderer også områder af planten, der skal forsynes med specielle
belægninger.
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Pladsstøbning
Alt betonarbejde skal udføres af personale med den fornødne ekspertise.
Overfladebelægning (faldunderlag)
Faldunderlagets materiale vælges til det respektive udstyr, der varierer afhængigt af kravene til
det respektive udstyr. Især for legeredskaber skal faldunderlaget i de fleste tilfælde have en vis
stødabsorberende kapacitet, hvilket reducerer risikoen for hovedskade, der kan forårsages af
et fald. Materialevalg skal være baseret på funktionelle krav og standardkrav samt det krævede
vedligeholdelsesniveau og materiale.

Krav til justering af tilgængelighed for brugere og ledsagere skal altid tages i betragtning. For
mere information henvises til SIS-CEN/TR 16467.
Inspektion af installationen
Når installationen er afsluttet, skal den inspiceres for at sikre, at installationen af udstyret er
udført korrekt, og at installationen opfylder kravene til sikkerhed og funktion. Fejl og mangler skal
afhjælpes, før udstyret tages i brug.
Installationsvejledninger opbevares og arkiveres sikkert og i overensstemmelse med
driftsplanen.

Inspektion og vedligeholdelse
Driftsplanen skal indeholde en plan for inspektion og vedligeholdelse, og hvem der er
ansvarlig for driften. Der gælder forskellige krav for forskellige typer udstyr, og disse
gives af udstyrsleverandøren. Generelt kræver produkter af dynamisk karakter højere
vedligeholdelsesniveauer, herunder regelmæssige udskiftninger af sliddele. Et klart og
veldokumenteret eftersyns- og vedligeholdelsesprogram hjælper ikke kun med at opretholde
sikkerheden på det leverede udstyr, men også at slitage og skader repareres i overensstemmelse
med garantikravene.
Det anbefales generelt, at der planlægges tre inspektionsniveauer:
1. Rutinemæssig visuel inspektion (dagligt eller ugentligt afhængig af brugerfrekvens og risiko
for personskade)
2. Funktionskontrol (mindst fire gange om året afhængig af brugerfrekvens, risiko for skader og
vejrforhold)
3. Årlig sikkerhedskontrol (udført af autoriseret personale). For mere information om de
kompetencer, der kræves til inspektion af legepladser henvises CE /TR 17207
Udstyrsleverandøren skal fremlægge inspektions- og vedligeholdelsesdokumenter, der kan
danne grundlag for driftsplanen. Det kan dog være nødvendigt at ændre dette afhængigt af
lokale faktorer som brugerfrekvens, skader eller vejrforhold.
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