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Tid til at gennemgå legepladsen

 En guide til sikkerhedskravene i DS-EN 1176

I vores offentlige miljøer findes der mange typer udstyr, der kan bruges frit. Legepladser med 
legeredskaber, sportsfaciliteter, motions- og træningsudstyr, parkour, skate-/ rullesportsom-
råder, bænke og andet parkudstyr er eksempler på disse.

Forskellige typer udstyr henviser til forskellige offentliggjorte standarder. Standarden DS-EN 
1176 er specifik for legeredskaber og skal bruges sammen med national lovgivning og lokale 
forskrifter. 

Produktsikkerhedsloven kræver, at produkter, der leveres i et offentligt miljø, skal være sikre. I 
henhold til denne lov er et produkt sikkert, hvis det opfylder kravene i en offentliggjort relevant 
standard. Dette krav gælder, uanset hvor udstyret leveres eller hvornår det blev installeret. 
Legeredskaberne skal være sikre at bruge, uanset hvornår de leveres.  

I dette dokument henviser vi til standarden, DS-EN 1176, der gælder for legeredskaber, med det 
formål at øge forståelsen af standarden.
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Principperne for risikovurdering, risiko versus fordel, kan anvendes på arbejdspladser genereltsamt 
på legepladser. Balancen mellem risiko og fordel vil sandsynligvis være forskellige i begge miljøer. 

Risikotagning er et væsentligt element i spil samt i alle miljøer, hvor børn bruger tid på at lege. I 
legen får børnene chancen for at møde acceptable risici som en del af en stimulerende og udfor-
drende læring i et 
kontrolleret miljø. Organiserede legemiljøer skal fokusere på at styre balancen mellem risiko og 
behov for at beskytte børn mod alvorlige kvæstelser.

Formålet med denne standard er at forhindre alvorlige ulykker med invaliderende konsekvenser 
eller dødelig udgang. Det skal også reducere risikoen for alvorlige konsekvenser forårsaget af 
midlertidige uheld som  uundgåeligt vil opstå i børns søgen efter at udvide deres kompetencer, 
hvad enten det er socialt, intellektuelt eller fysisk.

At gøre adgang mere besværlig som en sikkerhedsforanstaltning er problematisk på grund af for 
eksempel manglende tilsyn eller hjælp fra voksne eller andre ledsagere. De vigtige krav, såsom 
beskyttelse mod steder, hvor hovedet og nakken kan sidde fast og beskyttelse mod utilsigtede 
fald, er udarbejdet med dette i tankerne. Det anerkendes også, at legepladser og andre legemiljøer 
skal være tilgængelige for alle brugere. Dette kræver naturligvis,at legepladser skaber en balance 
mellem risiko og udfordring, hvor stimuleringsniveauet tilpasses forskellige brugergrupper. Kravene 
i standarden er beregnet til at beskytte barnet mod farer, som det ikke selv kan opdage. Denne 
standard tager ikke hensyn brugere, der bærer hjelm. 

De, der ejer eller er ansvarlige for driften, hvad enten de er private eller offentlige, har et stort ans-
var. Driftslederen skal sikre, at rutinemæssig drift og vedligeholdelse udføres, og at sikkerheds-
kontrol af legeredskaberne udføres på legepladser og i legemiljøer. 

Personerne, der udfører disse kontroller, skal have en grundig forståelse af standarden for at kunne 
sikre, at der tages fuldt hensyn til disse. Dette dokument dækker de mest kritiske områder. 
For fuldstændige oplysninger anbefales det, at bruge den gældende standard, DS-EN 1176.
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Børnesikkerhed

Det er usandsynligt, at vi nogensinde bliver i stand til at eliminere alle risici. Disse omfatter ikke 
kunfysiske farer. Andre faktorer spiller også ind, og disse kan bremse barnets udvikling. Vores 
ambition skal altid være at skabe interessante, stimulerende miljøer for børn at lege i, med risici 
som børn kan forstå og overvinde. Det er her vi kan bruge vores viden om, hvordan børn leger 
og tager ansvar for at skabe, styre og vedligeholde disse miljøer for vores børns sikkerhed.

• Børn har ret til leg, hvile og fritid (FN-konvention om barnets rettigheder).

• Produktsikkerhed inkluderer legeudstyr og fastslår, at dem, der fremstiller, leverer og
installerer produkterne alle er ligeligt ansvarlige for produktsikkerheden.

• Den europæiske standard for legeredskaber i det offentlige miljø, DS-EN 1176, giver vejledning
til risikovurdering og kontrol.

• Grund-/ejendomsejeren er ansvarlig for sikkerheden, som dækkes på forskellige måder i
national lovgivning.

• Ansvaret for at vedligeholde og forvalte legepladser for at minimere risikoen for ulykker
reguleres af national lovgivning.

Sikkerhedsaspekter 
Dette gælder for alle voksne, der kommer i daglig kontakt med børn, såsom forældre, lærere, 
førskole- og skolepersonale, ledsagere, miljøværter og mange andre.  

Tjeklisten på de følgende sider indeholder information fra DS-EN 1176, og den vil være nyttig ved 
vurdering af legeredskaber. Dette dokument er ikke beregnet til at erstatte den offentliggjorte 
standard, DS-EN 1176.

Tilgængelighed på legepladser  
FNs barnekonvention angiver, at børns ret til leg skal respekteres og støttes. Information og rådg-
ivning om, hvordan dette kan håndteres i offentlige miljøer, er offentliggjort i den tekniske rapport-
CEN/TR16467: 2013 - "Legepladsudstyr tilgængeligt for alle børn". Retningslinjerne i denne rapport 
forklarer,at ikke alle placeringer, f.eks. legepladser, kan passe til alle børn.
Den tekniske rapport kan bestilles fra HAGS Aneby AB.

Der er en moralsk og juridisk forpligtelse for os alle til at sikre, at alle børn får chancen for at nå sit 
fulde potentiale, uanset deres evner. Ved at tilbyde alle børn en udfordring, som de kan lære at  
tackle, og dermed udvikle deres færdigheder og gå videre til nye udfordringer. Hvis vi ikke plan-
lægger og tilpasser det offentlige miljø, vil alternativet være udelukkelse, der kan påvirkebørn med 
funktionsnedsættelser og deres familier.

Dette vil også påvirke andre børn, da de har en tendens til at "tildele status til hinanden" underlegen 
og dem, der bidrager under selve legen, forventes også at bidrage i resten af deres liv.  
Denne opfattelsekommer til i barndommen og er meget vanskelig at ændre som ung eller voksen.  
Konsekvenserne af at udelukke nogle børn fra offentlige legepladser får den virkning, at de udelukkes 
fra de andre børns verden, hvilket baner vejen for os til at blive integreret som voksne i samfundet.
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Inspektion, vedligeholdelse og drift

• Udstyret skal installeres i overensstemmelse med producentens instruktioner.

• Det er vigtigt, at der er procedurer for drift og vedligeholdelse af legeredskabet. Dette er for at sikre
brugersikkerhed og korrekt drift/funktion.

• Ejere eller operatører skal sikre rutiner for visuel overvågning, funktionskontrol og årlig
sikkerhedsinspektion.

• Udstyr skal inspiceres og vedligeholdes af personale med den fornødne ekspertise samt passende
erfaring til de respektive opgaver. I tilfælde af reparationer, udskiftning af slidte eller ødelagte
redskabsdele, skal der altid bruges originaldele.

• Procedurer i forbindelse med drift, installation, vedligeholdelse og inspektion skal fastlægges
og være i overensstemmelse med producentens instruktioner eller oftere.

• Om nødvendigt skal der også tages hensyn lokalmiljøet, herunder ekstreme vejrforhold som f.eks
varme, kulde, vind, regn, geografisk placering, brugsfrekvens eller hvor der ofte sker skader.

Tjekliste for tilsyn af legeredskaber
   Forankring/fundament

• Legeredskaber skal være ordentligt monteret og solidt
forankret i henhold til producentens instruktioner. Se figur 1,

• Kontrollér stabilitet og vælterisiko. Dette er specielt
vigtigt for redskaber med én stolpe eller rækker af stolper.

Bevægelige dele

• Sørg for, at der ikke er nogen risiko for at blive fanget imellem
bevægelige og/eller faste dele (åbning > 12 mm).

   Se tabelside 6, der viser, hvor risiciene kan forekomme.

Ikke-godkendte åbninger og spalter/huller

• V-formede åbninger, der danner en vinkel, der er mindre end
60 ° nedad i en højde > 600 mm over jordoverfladen er ikke
tilladt. Kan medføre risiko for at hovedet/halsen sidder fast.

• Helt lukkede åbninger mellem 89-230 mm i højden
> 600 mm må ikke forekomme. Kan medføre risiko for at
hovedet/halsen sidder fast.

• Spalter/huller, hvor dele af tøjet kan sidde fast, må ikke forekomme, når barnet udsættes for tvungen
bevægelse ved brug af redskabet. Kvælningsrisiko Testes i henhold til bilag D ved rutsjebaner, glid
estænger og ydertag. Gælder også i faldrummet, hvor runde bjælker ligger tæt på hinanden

• Steder, hvor hele kroppen kan sidde fast

• Åbninger > 30 mm må ikke forekomme i gå-/løbsretning på flade overflader og overflader med en
maksimal hældning på 38 ° og som ikke giver efter under pres.

• Åbninger mellem 8-25 mm må ikke forekomme, når barnet udsættes for tvungen bevægelse ved
brugaf redskabet. Kan medføre risiko for fastklemning af fingrene. Gælder også inden for faldområ
det i faldhøjde over 1000 mm.

Fig 1 - Fundament

1 A
Niveaust-
abilt 

1 B
Løst fyld-
materiale
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Her kan der opstå farer

Hele kroppen

Hoved/hals
Hovedet først

Hoved/hals
Fødderne først

Arm og hånd

Ben og fødder

Hår

Tøj

Fingre

Fuldt lukkede åbninger

Stive Fleksi-

Delvist 
lukkede åb-

ninger
V-formede
åbninger

Udragende 
dele

Bevægelige 
redskabsdele

Prøvesonder
Afprøvninger af åbninger og spalter/huller udføres i overensstemmelse med DS-EN 1176 Bilag D. Et 
sæt prøvesonder og hjælpemidler til disse kontroller kan købes hos HAGS Aneby AB.
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Faldhøjde, faldrum og faldunderlag

• Den maksimale frie faldhøjde er 3000 mm. Se også særlige krav til forskellige typer redskaber i DS-EN 1176.

• Stødabsorberende materiale i henhold til DS-EN 1176, om nødvendigt testet i henhold til EN 1177.

• Stødabsorberende faldunderlag skal have en bredde på mindst 1500 mm på udendørs legeredskaber,
der har en frifaldshøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse.

• For faldhøjder over 1500 mm, henvises til tabel A nedenfor.
Beregnes som følger: 2/3 af faldhøjden + 500 mm. Hvis y > 1,5, x = 2/3y + 0,5 (m)

• Se særlige krav til gynger, rutsjebaner, svævebaner, karruseller og vipper).

Løst fyldmateriale: Sand/grus, træspåner eller bark. ifølge tabel 4 i DS-EN 1176.

• For sand/grus kan en sigteanalyse udføres i henhold til DS-EN 933-1. Materialeleverandøren skal stå
fordette, når materialet leveres.

• Løst fyldmateriale overfyldes altid med 100 mm, den samme type materiale over hele dybden.
    Overfyldningen skyldes, at løst materiale kan blive flyttet under legen.

• Andre tykkelser er mulige, hvis materialets stødabsorberende evne er testet og verificeret i overens
stemmelse med DS-EN 1177.

• Tykkelse for løst materiale Faldhøjde op til  
200 mm + 100 mm  2000 mm 
300 mm + 100 mm 3000 mm

Niveaustabile underlag

• Præfabrikerede gummiplader, stedstøbt gummi, kunstgræs med stødpuder, safrangræs (græs-
forstærkning)

• Stødabsorberende kapacitet i henhold til leverandørens bestemmelse af kritisk faldhøjde for den
pågældende type og materiale.

• Hvis materialetypen ikke kan verificeres gennem produktmærkning eller anden dokumentation, kan
den kritiske faldhøjde ikke kontrolleres, når overfladens stødabsorberende evne kontrolleres.

Let tilgængelig

• Ramper med en hældning på maks. 38 º er den letteste adgangsform

• Trapper er den næstletteste
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Bomme og bjælker/tværstang

• Ingen udstikkende eller fremspringende dele i hoved- eller
fodniveau.
Se fig. 2.

Platforme/gulve, beskyttelse mod fald

• Beskyttelsesrør/barriere må ikke indeholde mellemliggende
vandrette dele, der tilskynder til klatring.

For udstyr, der ikke er let tilgængeligt:

• Platforme højere end 1000 mm over jorden skal beskyttes
mod fald i form af et gelænder placeret i en højde af 600-850 mm
på tværs af platformen.

• Platforme højere end 2000 mm over jordoverfladen skal
beskyttes mod fald i form af en barriere mindst 700 mm over
platformen.
Se fig. 3.

For let tilgængeligt udstyr:

• Platforme højere end 600 mm over jordoverfladen skal
beskyttes mod fald i form af en barriere mindst 700 mm
over platformen.
Se fig. 4.

Åbninger i barrierer på stejle legeelementer > 45° hældning 
fra det vandrette plan, se figur 6a-c.

• Fig 6a: Smalle stejle legeelementer maks. 500 mm åbning

• Fig 6b: Stejle legeelementer, der er mindst lige så brede som
åbningen, og i en bredde på over 500 mm skal der være et
gelænder over ind-/udgangen.

• Fig 6c: Stejlt legeelementer. der er bredere end åbningen.
Maks. 1200 mm med gelænder over ind-/udgangen.

Hængebroer

• Hængebroer skal være> 230 mm belastede
eller ubelastede). Risiko for fastklemning af hoved/hals. Se fig. 5.

• Der er ingen klemningsrisiko for fingrene

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Beskyttelse mod fald
Ikke let tilgængeligt udstyr

Beskyttelse mod fald
Ikke let tilgængeligt udstyr
(for alle aldre)

< 500 > 500 < 1200 Fig. 6a  Fig. 6b  Fig. 6c
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Klatreudstyr, rebstiger, netkonstruktioner og tove (led) 
• Kontrollér dele, der kan blive slidt under intensiv brug

• Led og tilbehør med > 20 % slid af original tykkelse skal holdes under opsyn

• Redskabsdele beregnet til klatring skal give et godt greb. Diameter mellem 16-45 mm.
Klatretove skal have en diameter på 25-45 mm.

• Klatretove, der er fastgjort i begge ender, må ikke være i stand til at danne en snare. Test udføres
med prøvesonde C og E.

• Kæder skal have en maksimal åbning på 8,6 mm. undtagen ved forbindelser, hvor den skal være
8, 6 mm eller > 12 mm

Gynger

• Kæden skal være kortleddet eller anden egnet ophængsanordning.

• Maks. 2 gyngesæder pr. gyngesektion (mellem to stænger).

• Maks. 1 gruppegyngesæde pr. sektion

• Den frie jordhøjde under gyngesædet skal være mere end 350 mm.

• For gruppegyngesæder er de tilsvarende dimensioner 400 mm (afhænger af sædedesign) se
producentens instruktioner.

• Afstand mellem gyngesæder: se tabel B.

• Faldunderlag/faldrum foran gyngen. Se tabel C.

• L1 Løst fyldmateriale eller plant stabilt underlag med en frastklæbende kant

• L2 niveaustabilt underlag, som liggerpå niveau med den omgivende jord

Rutsjebaner

• Ved  rutsjebaner, der er forbundet til et legetårn, hvor faldhøjden er mere end 1000 mm, skal der
være en tværstangover startsektionen.

• For rustjebaner på skråninger skal trapperne placeres mindst 1500 mm fra siden af rutsjebanen.

• Faldunderlaget skal være mindst 1500 m omkring en rutsjebane og platforme og afhængig af
typen af rutsjebane enten 1000 mm, 1500 mm eller 2000 mm foran rutsjebanen. Læs mere i
DS-EN 1176-3.

• Kontrollér, at der ikke er huller, hvor dele af tøjet kan sidde fast

• Højden på rutsjebanens udløb skal være maks. 200 mm ved en rutsjebanelængde på <1500 mm.
Højden på rutsjebanens udløb skal være maks. 350 mm ved en rutsjebanelængde > 1500 mm.

• Der må ikke være skarpe dele eller forhindringer i det frie rum omkring rutsjebanen.

• Rutsjebaner bør ikke være orienteret mod syd for at forhindre, at børnene risikerer forbrændinger
på varme solrige dage.

• For tunnelrutsjebaner Skilte med følgende oplysninger, skal monteres på produktet:
Klatring på røret forbudt, kun én bruger ad gangen og aldersgrænse.

Tabel B Tabel C
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Kabelbaner 

• Kabelsædet skal hænges mindst 2100 mm under kablet, hvis der er risiko for fastklemning af
fingre mod kablet, hvis det er en indbygget kabelbane, dimensionen er mindst 1800 mm.

• Sædets frie jordhøjde skal være mindst 350 mm, når det belastes med 69,5 kg

• Kontroller, at kablet er stramt nok

• Den maksimale frihøjde er 2000 mm  ved siddende brug og 3000 mm ved hængende brug.

• Kablets monteringshøjde skal være mindst 2500 mm målt fra jordniveau.

• Faldområdet skal være 2000 mm på hver side af kabelbanen og 2000 mm ved endestationen, når
sædet er i en 45 ° udfoldet position.

Karruseller

• Afhængig af karruseltypen er der forskellige krav. Se DS-EN 1176-5

• For klassisk karruseltype B gælderet krav om fri jordhøjde.

• Skal være mellem 60-110 mm mellem det roterende gulvs underkant og jorden. Der findes flere
varianter. Se DS-EN 1176-5

• Faldområdet og faldunderlaget skal være mindst 2000 mm omkring og over karrusellen. Dette
kan udvides ved forskellige typer af karruseller, se DS-EN 1176-5.

Vipper

• Afhængig af vippetypen stilles der forskellige krav. Se DS-EN 1176-6

• Faldunderlaget for vipper af typen 1-4 mindst 1000 mm fra kanten af redskabet i den udfoldede
position.

• For vippetype 1 til stående brug skal faldområdet være mindst 1500 mm

• Vipper af typen 2-4 kan have overlappende faldområder, dog ikke mod andet udstyr med tvungen
bevægelse.

• Faldunderlaget på vipper af typen 2-4 skal have stødabsorberende kapacitet. 
Tredimensionelle klatrenet  
• Det må ikke være muligt at falde gennem maskestrukturen i faldhøjder over 3000 mm, medmin-
dre faldunderlage har en tilsvarende stødabsorberende kapacitet.

Mærkning og skilte 

• Udstyr skal være tydeligt mærket med: Producent, produktionsår, delnummer og hvilken standard
det er testet imod.

• Udstyr skal have en markering, der tydeligt viser niveauet for faldunderlaget.

• Der skal være et henvisningsskilt på legepladsen, der informerer om adresse, ejer og hvor
man kan henvende sig ved opdagelse af fejl på udstyret, alment nødtelefonnummer.
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Monteringsvejledning

Sørg for, at legeredskaberne er installeret på en sikker og korrekt måde. Monteringsarbejdet skal ud-
føres i fuld overensstemmelse med leverandørens installationsvejledning. Udstyret skal installeres 
af personale med den fornødne ekspertise.  
Hvis der er behov for yderligere monteringsinstruktioner eller anden hjælp, bedes du kontakte 
HAGS Danmark AIS.

For at forhindre ulykker skal legeudstyret gøres ubrugeligt, indtil installationen er afsluttet.

Installationskontrol 
Når installationen er udført, skal legeudstyret kontrolleres for sikkerhed, ydeevne og montering. 
Eventuelle afvigelser skal korrigeres, før der gives adgang til legeudstyret. 

Vejledning til drift af legepladser 

For information om drift, inspektion og vedligeholdelse henvises til vores websted www.hags.dk  

Generel information

Information om vores materialer, overfladebehandling, forankring osv. er tilgængelig på www.hags.se
Nogle produkter skal forankres i jorden med støbt beton. Støbegods fastgøres inden betonarbejdet 
påbegyndes. Betonkvaliteten skal som minimum opfylde kravene til hvert enkelt produkt.  
Betonarbejdet skal udføres af personale med den fornødne ekspertise.

Til jordforankring i løst fyldmateriale såsom bark, flis osv. kræves der dybere forankring/fundament. 
Kontakt HAGS-repræsentanten for yderligere information. 

Yderligere forklarende dokumenter er også tilgængelige fra de nationale standardiseringsorganer, 
som supplerer den nuværende DS-EN 1176-standard. 

Disse dokumenter kan også bestilles hos HAGS Danmark AIS.
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