SIKKERHETSREGLER FOR LEKEPLASSUTSTYR
Lars Laj lekeplassprodukter er i utgangspunktet testet, sertifisert og sikre på alle områder, forutsatt at de er montert
riktig og at det ikke har oppstått uforutsette produksjonsfeil.
Les derfor denne manualen for å bli kjent med de viktigste sikkerhetsreglene i NS-EN 1176. Under montering av de
sertifiserte produktene er det viktig å kontrollere at man ikke «ved en feiltakelse» har montert noe feil, og da kan
sikkerhetsreglene under være til god hjelp.

1. RISIKO FOR FINGERKLEMSKADE
Åpninger der f.eks. en finger kan sette seg fast/klemmes, kan ikke være større enn mellom 8 mm og 25 mm.
Reglene gjelder alle plasser der det er «tvungen bevegelse» (der apparatet og/eller barnet beveger seg ved bruk)
og/eller der åpningen er mer enn 100 cm over bakkenivå.

2. RISIKO FOR HODEKLEMSKADE
Det er viktig at åpninger (enten de er åpne eller lukket) ikke er større enn mellom 90 mm og 230 mm.
Her må man se for seg en åpning hvor et barn kan prøve å krype gjennom med beina, åpningen er så smal at
kroppen kan komme igjennom, men hodet kan sette seg fast.
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3. RISIKO FOR HALSKLEMSKADE
Åpninger som er «åpne» skal ikke være større enn mellom 45 mm og 90 mm.
Her bør du se for deg en åpning mellom to punkter der du kan få nakken ned imellom (f.eks. et stakittgjerde) hvor
hodet kan sette seg fast dersom man beveger seg eller faller.

4. RISIKO FOR AT KLÆR SETTER SEG FAST
Alle åpninger eller V-formede åpninger hvor klær eller hår kan sette seg fast når barnet og/eller apparatet er i
bevegelse. Det kan ikke være utstikkende eller roterende deler hvor klær eller hår kan sette seg fast.

5. FALLSIKRING
Fallsikring og rekkverk skal ha en høyde fra 60 cm til 85 cm målt fra fotposisjon (gulv eller underlag)..

6. HJØRNER OG KANTER
Hjørner, kanter og utstikkende deler innenfor tilgjengelige deler av utstyret, og som stikker ut mer enn 8 mm og som
ikke er skjermet av inntilliggende flater hvis avstand til enden av den utstikkende delen ikke er mer enn 25 mm, skal
avrundes. Avrundingens radius skal være minst 3 mm.
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UNDERLAG OG FALLUNDERLAG
Det er ikke krav til fallunderlag ved produkter med fallhøyde på mindre enn 60 cm.
Alle produkter med fallhøyde over 60 cm skal ha en eller annen form av fallunderlag med en viss grad av
støtdemping, som øker i takt med fallhøyden.
Se utdrag fra NS-EN 1176 og NS-EN 1177.
For å redusere risikoen for skader i forbindelse med fall fra lekeapparater og lekeplassutstyr, kreves det
fallunderlag i henhold til fastsatte fallhøyder for lekeapparat og lekeplassutstyr.

KRITISK FALLHØYDE
Den kritiske fallhøyden er avstanden mellom plattform/avsats til bakken. For klatreutstyr regnes det vanligvis fra
øvre gripepunkt til bakken. Den europeiske standarden anbefaler en maksimal kritisk fallhøyde på 300 cm for
alle lekeplassprodukter på lekeplassen.
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SIKKERHETSSONE
Størrelsen på sikkerhetssonen og fallunderlaget bestemmes ved å følge disse retningslinjene:
- Dersom fallhøyden ikke overstiger 0,6 meter, er det ikke nødvendig med fallunderlag.
- Dersom fallhøyden er mellom 0,6 m og 1,5 m, er sikkerhetssonens ytterkant minst 1,5 m fra nærmeste
del av lekeplassutstyret
- Dersom fallhøyden er mer enn 1,5 m skal sikkerhetssonen beregnes med: y= 1,5 x 0,75
x beskriver arealbehovet og y fallhøyden.
Hvis y er mindre enn eller lik 1,5 m er x= 1,5 m.
Hvis y er større enn 1,5 m gjelder omvendt; x= 0,67 y+0,5.
Ved fallhøyder over 1,5 meter, øker størrelseskravet til arealbehov suksessivt. Ved maksimal fallhøyde på 3 m
skal arealbehovet være minst 2,5 m.

Forklaring
1
2
X
Y

Monteringsflate
Arealbehov
Arealbehovets utstrekning
Fallhøyde
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SPESIALUTSTYR OG SIKKERHETSSONE

1.1 SIKKERHETSSONE FOR HUSKESTATIV

Bredde:
1) Dersom setet ikke er bredere enn 500 mm, skal sikkerhetssonen være minst 1,75 meter bred.
2) Dersom setet er bredere enn 500 mm, øker sikkerhetssonen med differansen mellom 500 mm og faktisk
setestørrelse.
Lengde: For å beregne lengden på sikkerhetssonen (L), trekk setet opp i en vinkel på 60 grader og fra vertikal posisjon
mål 225 cm ut i en horisontal linje fra midten av setet. Dette kan beregnes med L= Kjedelengde x 0,87 + 225.

Forklaring
A
0,867 x h2
B
1,75 m for stabilt og plant støtdempende underlag (vanligvis syntetisk)
2,25 m for støtdempende underlag med løs fyllmasse
C
Maksimal fri fallhøyde
D
A + B eller A + C
L
W Arealbehovets bredde
Avstand mellom svingaksler
Z
h2 Lengde på opphengselement
h3 Setehøyde i hvileposisjon
Overflate som skal dekkes med støtdempende underlag under hver huske
1
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1.2 KARUSE LLER - HVIS INGENTING ER SPESIFISERT
A/ Lengden på sikkerhetssonen skal være minst 200 cm.
B/ Det frie området over karusellen skal være minst 200 cm.
Når karuseller plasseres i nærheten av andre lekeapparater skal det ikke være overlapping mellom disse
sikkerhetssonene.

Forklaring
1Plattform
/ fallunderlag ved karusellens sider

1.3 Rutsjebaners sikkerhetssone måles fra rutsjebanens ytterste punkt, og skal være minst 200 cm.
Sikkerhetssonens bredde skal være målt fra ytterste punkt på siden, og måle minimum 100 cm ut fra hver side.

Forklaring
A Startområde
B Rutsjeområde
C Utgangsområde
1 Monteringsflate
3 Lekeapparat
H Fri fallhøyde
A Avhenger av fri fallhøyde
b Avhenger av utgangsområde
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Vippedyr og hippehusker skal ha 100 cm fritt område fra produktets ytterkant i alle
retninger. Apparater/utstyr kan ikke overlappe hverandre.

Forklaring
1 Produktets overflate
2 Fallområde
3 Fritt område
4 Fallunderlag
x Fallområdets utstrekning
y Fallområdets høyde

Lars Laj Norge • Tress Sport & Lek AS
Postboks 7, Nordås • 5864 Bergen
Tel: 55 99 00 00 • e-post: tress@tress.no

Generelt vedlikehold og tilsyn.
Rutinemessig tilsyn er nødvendig for å forhindre ulykker.
Rutinemessig visuelt tilsyn:
Det rutinemessige visuelle tilsynet skal gjøres for å oppdage åpenbare defekter som glass,
hærverk, skarpe kanter osv. På lekeplasser med intensiv bruk og hvor det har forekommet
hærverk, bør man utføre tilsyn daglig.
Driftskontroll:
Driftskontroll utføres av driftsleder/driftsansvarlig. Ved tilsyn gjennomgås stabilitet,
driftssikkerhet og slitasje på hvert enkelt apparat/utstyr. Det er spesielt bevegelige deler og
festepunkter som utsettes for stor slitasje som kontrolleres. For å sikre lekeplassens
sikkerhetsnivå må/bør det gjennomføres en driftskontroll med 1-3 måneders mellomrom.
Årlig hovedkontroll:
Driftsansvarlig kontrollerer alle lekeapparater for sprekker, hærverk og stabilitet. Eventuelle
løse deles etterstrammes og festes.
Kontroller stolper for O-merke, råte/sopp og insektsangrep.
Trekomponenter kan med fordel behandles med treolje/impregnering for å sikre produktets
styrke og stabilitet.
Fallunderlag undersøkes og behov for påfylling, kantavgrensning, oppgradering osv. vurderes.
Dersom du har spørsmål, er Tress alltid her for å gi råd og informasjon. Send gjerne et bilde
av området slik at vi kan gi så nøyaktige råd som mulig.

Lars Laj Norge • Tress Sport & Lek AS
Postboks 7, Nordås • 5864 Bergen
Tel: 55 99 00 00 • e-post: tress@tress.no

