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Legepladsinspektør                                                              Uddannet :      1997 – 2013  Ledon A/S 
Rudi Samuelsen                                                                                             2002 – 2007 Teknologisk Inst.                                                              
Samuelsen6640@gmail.com                                                                         2009 –          Dansk Standard.                      
Tlf.53591615                                                                                        
 

          Inspektion af legepladsredskaber 
 
 
På foranledning af rekvisition fra Boligforeningen Kristiansdal 

 Valmuemarken 27 
5260 Odense S 

 
 
er der d. 2.6.2017 gennemført inspektion af legepladsredskaber beliggende hos: 
 
Kristiansdal afd. 19 
Bag Slørhatten 10 g 
5220 Odense 

 
På grundlag af inspektion, er der d.6.6.2017, af legepladsinspektør Rudi  Samuelsen færdiggjort 
omstående inspektionsrapport, med resultater der omfatter det af rekvirenten bestilte arbejde.  
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                                                               Grundoplysninger: 
 
Der er ikke fra rekvirenten udleveret skriftlige oplysninger om installation, vedligehold og inspektion 
jfr. DS/EN 1176-1 punkt 6. 
 
Inspektionen er foretaget under iagttagelse af dansk rets almindelige ansvars- og 
erstatningsregler, dog er inspektionen foretaget uden ansvar for eventuelle skader, der sker på ting 
eller personer som følge af brugen af de inspicerede redskaber m.m. 
 
Legeredskaberne er ikke mærket i henhold til DS/EN 1176-1 punkt 7. Det er derfor ikke muligt på 
denne baggrund at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år. Det er heller ikke muligt 
at afgøre, hvor grundniveauet (niveau 0) er. Dette krav var også gældende i de tidligere udgaver af 
standarden. Inspektionen gennemføres derfor ud fra det registrerede. 
 
Undtagelser er nævnt i rapporten. 

Vilkår:  
 
Inspektionen er foretaget i henhold til de gældende standarder, som er: 
 DS/EN 1176-1, DS/EN 1176-2, DS/EN 1176-3, DS/EN 1176-6, DS/EN 1176-7. 
 Disse standarder er udgivet i Danmark første gang i 2008 på engelsk.  
 
Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1. 
 
Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet. 
 
Der er ikke foretaget beregninger i henhold til DS/EN 1176-1. 
 
Der er ikke foretaget udgravning ved stolper, med mindre det er nævnt i forbindelse med 
gennemgangen af legeredskaberne. Legeredskaberne eller dele af disse er ikke blevet demonteret 
for at konstatere eventuelle fejl og mangler. 
 

Resultat: 
 
Inspektionen er gennemført med følgende resultat:  
DS/EN 1176-1, DS/EN 1176-6, DS/EN 1176-7 er ikke overholdt. 
Se de efterfølgende sider, hvor afvigelse beskrives.  
 
 
Problem:  Her beskrives afvigelsen. 
 
Kilde:  Her angives på hvilke områder legepladsen/redskaberne ikke lever 

op til gældende sikkerhedsregler – DS/EN 1176-1 til 7 + 
DS/EN 1176-10 og DS/EN 1176-11. For naturlegepladser DS 1500. 

 
Nærværende inspektionsrapport må kun gengives i sin helhed og kun med accept fra 
rekvirenten og Rudi Samuelsen. 
 
Opmærksomheden henledes i øvrigt på ”Lov om produktsikkerhed”, herunder til definitioner 
vedrørende ”Produkt”, ”Producent” og ”Sikkert produkt” samt ”Straffebestemmelser”. 
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GÆLDENDE REGLER: 
 
Bygningsreglement 2010  BR 10 
 
Kap. 4.4 stk. 1 - Krav 
 
"Legepladsredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og 
dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod 
personskader." 
 
Kap. 4.4. stk. 1 - Vejledning 
 
"Der henvises til DS/EN 1176, del 1-7 Legepladsudstyr, og DS/EN 1177 Stødabsorberende 
legepladsunderlag, Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, samt DS/EN 12572 Kunstige 
klatrevægge – Sikringspunkter, stabilitetskrav og prøvningsmetoder. Heri er angivet de 
specifikationer, som bør opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan 
være forbundet med, at børn benytter legeredskaber på legepladser. Andre tekniske 
specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende 
forhold. Bestemmelsen omfatter også skateboardbaner mv." 
 
Byggesagsbehandling 
 
Legepladser skal ligeledes byggesagsbehandles, jf. Byggeloven, Lovbekendtgørelse nr. 452 af 
24/06/1998 inkl. senere ændringer. 
 
Produktsikkerhedsloven, Lov nr. 364 af 18/5/1994 og ændringer foretaget ved § 1 i Lov nr. 
458 af 10/6/2003 
 
§ 1 
"Loven gælder for ethvert produkt, der bringes i omsætning. Loven gælder endvidere for 
tjenesteydelser, der har tilknytning til et produkt." 
 
§ 2 
"Loven finder anvendelse på alle produkter og tjenesteydelser, der fremstilles, udbydes, sælges, 
tilbydes eller udføres her i landet, eller som er bestemt for udførsel til et andet EU-land." 
 
§ 7 
"Stk. 2: Et produkt formodes at være sikkert, i det omfang det er i overensstemmelse med de 
sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i nationale standarder, som gennemfører europæiske 
standarder, hvis referencer Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed har offentliggjort i EU-Tidende. 
 
Stk. 3: Er der ikke fastsat sundheds- og sikkerhedskrav efter stk. 1 eller stk. 2, vurderes et 
produkts eller tjenesteydelses sikkerhed i forhold til 

1. en dansk standard, der er baseret på andre europæiske standarder end dem, der er 
omhandlet i stk. 2, 

2. en dansk standard, 
3. henstillinger fra Europa-Kommissionen, som fastlægger retningslinjer for vurdering af 

produktsikkerhed, 
4. adfærdskodekser for produktsikkerhed inden for pågældende sektor eller 

andre relevante forhold, herunder den aktuelle viden og teknologi samt den sikkerhed, som 
brugerne med rette kan forvente." 
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DS/EN 1176, DS/EN 1177 og DS 1500 
 
De gældende europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 er de standarder der henvises 
til. De beskriver de sikkerhedsregler som skal overholdes for nye legeredskaber. 
 
Der er i det nye bygningsreglement, BR08, ikke henvist til den danske standard DS 1500 for 
naturlegepladsredskaber, som det var tilfældet i det tidligere bygningsreglement, BR95. Her var 
der i et tillæg henvist til DS 1500. 
 
Inspektioner: 
 
Omfanget af inspektioner er beskrevet i DS/EN 1176-7 Pkt. 6.2, som siger: Redskaber og de 
tilhørende komponenter bør inspiceres på følgende måde: 
 
Rutinemæssig visuel inspektion 
 
Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå 
pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold, fx kan farerne bestå i ituslåede dele eller knuste 
flasker. 
 
På legepladser, der er udsat for intens brug eller hærværk, kan daglig inspektion være nødvendig. 
 
Driftsinspektion 
 
Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion med det formål at efterse redskabets drift og 
stabilitet, især for slitage. Denne inspektion bør udføres med 1 til 3 måneders mellemrum eller som 
angivet i fabrikantens vejledning. 
 
Særlig opmærksomhed bør være rettet mod "permanent forseglede" dele. 
 
NOTE 1 - Eksempler på punkter, der er relevante i forbindelse med visuel inspektion og driftsinspektion, 
kan være renhed, redskabets frihøjde (nødvendig afstand til underlag), underlag, fritlagte fundamenter, 
skarpe kanter, manglende dele, usædvanlig stort slid (af bevægelige dele) og konstruktionsintegritet. 
 
Årlig hovedinspektion 
 
Den årlige hovedinspektion foretages med henblik på at bestemme det samlede sikkerhedsniveau 
for redskaber, fundamenter og underlag, fx overensstemmelse med den eller de relevante dele af 
EN 1176. Omfattet heraf er også ændringer som følge af en vurdering af sikkerhedsforanstaltninger 
(se 8.2.1), vejrets indflydelse, tegn på råd eller tæring og eventuelle ændringer i redskabernes 
sikkerhedsniveau som følge af reparationer eller af, at komponenter er tilføjet eller udskiftet.  
 
Særlig opmærksomhed bør være rettet mod "permanent forseglede" dele.  
 
NOTE 2 -  Den årlige hovedinspektion kan kræve udgravning eller afmontering af visse dele. Yderligere 
foranstaltninger kan være nødvendige for at påvise anden mulig nedbrydning af konstruktionen. 
 
Redskaberne bør inspiceres af kvalificerede personer i nøje overensstemmelse med fabrikantens 
anvisninger.  
 
NOTE 3 -  Det krævede kvalifikationsniveau vil afhænge af opgaven. 
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Standardernes ikrafttrædelse: 
 
 
Standardens 
nummer 

 
Standardens emne 

 
Seneste dato for 
standardens 
ikrafttræden 

 
Seneste dato for 
foregående 
standards 
tilbagetrækning 

DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav 30. november 2008 31. maj 2009 
DS/EN 1176-2 Gynger 30. november 2008 31. maj 2009 
DS/EN 1176-3 Rutsjebaner 30. november 2008 31. maj 2009 
DS/EN 1176-4 Svævebaner 30. november 2008 31. maj 2009 
DS/EN 1176-5 Karruseller 30. november 2008 31. maj 2009 
DS/EN 1176-6  Vipper 30. november 2008 31. maj 2009 
DS/EN 1176-7 Vedligehold, Inspektion 

og installation 
30. november 2008 31. maj 2009 

DS/EN 1176-10 Fuldstændigt lukkede 
legeredskaber 

30. november 2008 31. maj 2009 

DS/EN 1176-11 Tredimensionelle 
klatrenet 

30. november 2008 31. maj 2009 

DS/EN 1177 Faldunderlag 30. november 2008 31. maj 2009 
DS 1500 Naturlegeredskaber August 2002  

 

Lovens betydning for ejeren  
 
Legeredskaberne: 
 
De gældende regler har betydning på flere områder. Alle legepladsredskaber skal være 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. 
Det kan opnås ved, at redskaberne produceres i henhold til standardernes krav. 
Det følger heraf, at de legepladsredskaber, der er anskaffet efter standardernes ikrafttræden, 
senest skal overholde disse pr. 1. juni 2009. 
 
Standarder gælder ikke med tilbagevirkende kraft. 
 
Redskaber, der er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer efter ikrafttrædelsen 
af de gældende udgaver af DS/EN 1176 og DS/EN 1177, skal opfylde kravene i disse senest pr. 
1. juni 2009. 
Redskaber, der er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer før ikrafttrædelse af 
DS/EN 1176 og DS/EN 1177, skal opfylde de krav, der var gældende på daværende tidspunkt. 
Redskaber, der er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer i overgangsperioden 
fra 30. november 2008 til 31. maj 2009, skal opfylde kravene i enten den tidligere udgave af 
standarden eller kravene i den nugældende udgave fra 2008. 
 
I denne rapport vil der blive foretaget inspektion af redskaberne efter de nuværende standarder, 
og det anbefales, at man i videst muligt omfang overholder standarderne. 
 
Ansvaret for legepladsen: 
 
Det er ejeren, der har ansvaret for, at legepladsen og legeredskaberne overholder den gældende 
lovgivning. Det er vigtigt at pointere, at dette ansvar også er gældende udenfor en eventuel 
åbningstid. Dette skyldes, at reglerne udelukkende omhandler legeredskaberne og hverken tager 
højde for brugere eller tidspunktet for brugen. 
 
 
Evt. underskrift. 
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Foto 1 

 

 
 
 
Følgende standarder en benyttet ved 
inspektionen af alle redskaber: 
 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-2 Gynger 
EN 1176-3 Rutschebaner 
EN 1176-6 Vipper 
EN 1176-7 Vedligehold 
 
 

Foto 2 

 

 
Oversigt af ældre vippe. 
 
Se efterfølgende problem. 
 

Foto 3 

 

 
Vippen er fra før ændringer af krav og 
opfylder dermed daværende krav. 
Der er i dag nye standarder for størrelsen af 
udstikkende dele på fodstøtter og håndstøtter 
på vipper. 
Enden må ikke være under Ø 44 mm. 
Her er det alle fodstøtter hvor enderne er 
under Ø 44 mm. 
 
Risikoen vurderes til at være lille 
 
Kilde	i	standarderne:	
EN 1176-6 pkt. 4.6. + anneks E. 
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Foto 4 

 

 
Oversigt af gyngestativ. 
 
Se efterfølgende problem. 
 

Foto 5 

 

 
Problem: 
Manglende dybde af faldunderlag. 
 
Det vurderes ( ikke målt) at underlaget 
ikke opfylder kravet om stødabsorbering 
ved denne faldhøjde. 
Det mørke på foto i få cm´dybde,  
er meget hårdt. 
 
 
Kilde i standarderne: 
EN 1176-1 pkt. 4.2.8.5.2.  
 

Foto 6 

 

 
Oversigt af legetårn. 
Se efterfølgende problem i foto 7. 
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Foto 7 

 

 
Problem: 
Manglende efterspænding af skruer på 
sideafskærmning på platformen. 
 
 
Kilde i standarderne: 
EN 1176-1 pkt. 4.2.7. 
 

Foto 8 

 

 
Oversigt af legehus. 
Se efterfølgende problem. 

Foto 9 

 

 
Problem: 
Der mangler 2 beskyttelsehætter på 
møtrik. 
 
 
Kilde i standarderne: 
EN 1176-1 pkt. 4.2.7. 
 

 


