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Indledning 

 

Ethvert barn har ret til en sikker legeplads. Ejere af legepladser med offentlig adgang er 
derfor forpligtet til at sørge for, at legepladserne er sikre og lever op til reglerne.  
 
Det er dog ikke altid, at ejere af legepladserne er klar over, hvordan der bedst muligt tages 
højde for sikkerheden på legepladserne. Det gælder både, når nye legepladser planlægges, 
bygges, og når de bliver vedligeholdt. Formålet med denne håndbog er at give institutioner 
andelsforeninger, skoler, børnehaver, landskabsarkitekter og andre, der er ansvarlige for 
sikkerheden ved de offentlige legepladser, den nødvendige vejledning om, hvordan 
sikkerheden på de offentlige legepladser forbedres. Vejledningen skal tjene til at sikre, at de 
steder, hvor børn leger, er tilstrækkeligt sikre og brugervenlige, så sikkerhedskravene 
opfyldes. 
 
Håndbogen kan også anvendes af producenter og leverandører af legepladsredskaber, da 
de er de allerførste, som er involveret i at skabe sikkerhed på legepladserne. 
 
Fantasi spiller en stor rolle, når børn leger. Det skal der tages højde for, når man bygger 
legepladser. Børnenes sikkerhed bør under ingen omstændigheder ignoreres, men vi skal 
også huske, at legen er med til at udvikle børnenes egne evner til at vurdere farer og risici. 
Legepladserne skal være så sikre, som det er rimeligt og nødvendigt for at forebygge 
alvorlige skader, men samtidig skal de også give børnene mulighed for at udfolde sig. 
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Inden du går i gang… 

Den retslige ramme 

 
En legeplads består af rutschebaner, gynger, klatrevægge o.l. Der findes selvsagt også 
andre elementer på en legeplads så som hegn, porte, affaldskurve, planter, fortove, 
oplysningstavler m.v. 
 
Alle legepladsredskaber, der er opsat på legepladser, er omfattet af direktivet vedrørende 
produktsikkerhed (2001/95/EF). Nærmere detaljer varierer og er landsbestemte1. Alle 
producenter, importører og distributører er forpligtet til at markedsføre og forhandle sikre 
produkter. Det er muligt for myndighederne at kontrollere, om det faktisk forholder sig sådan 
gennem kontrol med produkter og produktionsprocesser. Ved vurdering af sikkerheden ved 
legepladsredskaber og underlag lægger Sikkerhedsstyrelsen følgende standarder til grund 
DS/EN 1176-standarden og DS/EN 1177-standarden. 
 
Det er værd at tilføje, at standarderne kun gælder for udstyr og underlag på legepladsen. 
Reglerne for kravene til vedligeholdelse af planter, ryddelighed på legepladsen og 
vedligeholdelse af hegn omfattes ikke af det ovenstående direktiv om produktsikkerhed.  
 
Når man bestiller udstyr til legepladser, bør man fremhæve over for leverandøren, at det 
ønskede udstyr bør være fremstillet i overensstemmelse med gældende regler og 
standarder. Hvis leverandøren alligevel afleverer et produkt, som ikke er i overensstemmelse 
med standarderne, har man mulighed for at gøre indsigelser over for sælgeren og annullere 
købet eller kræve erstatning i henhold til de almindelige aftaleretlige regler, købeloven m.v. 

Møder med legepladsens brugere 

 
Det er vigtigt at indrette legepladsen efter de forventninger, som brugerne og folk i 
lokalområdet har til den. Derfor kan det være en god idé at holde et møde med legepladsens 
brugere, inden planlægningsarbejdet af en legeplads påbegyndes. Ud over børnene og 
deres forældre kan man fx også holde møde med relevante institutioner og beboere i det 
pågældende område.  
 
En god legeplads er én, hvor der samtidigt tages højde for legepladsens udstyr og redskaber 
samt indretning og beplantning.  

                                            
1 Produktsikkerhedsdirektivet er gennemført i Danmark ved lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed med 
senere ændringer.  Alle elementer af udstyr, der placeres på legepladser er derudover omfattet af 
bygningsreglementet fra 2008.   
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Projekt 

Generelle bemærkninger 

 
Når man går i gang med at bygge en legeplads, tager man ofte kun højde for legepladsens 
udstyr og redskaber. Men det er lige så vigtigt at tage højde for de allerede eksisterende 
rammer i området så som planter, indretning og det eksisterende underlag. Planter, træer, 
buske og områdeindretning giver ofte børn flere muligheder for at bruge deres fantasi end en 
gynge eller rutschebane opsat på en tom plads.  
 
Et sikkert underlag fremstillet af syntetiske materialer koster som regel mange penge. Derfor 
er det ofte mere kostbart end alt andet udstyr på pladsen. Det er værd at fremhæve, at fx  
vedligeholdt græstørv kan bruges som underlag med stødabsorberende egenskaber alle 
steder, hvor faldhøjden er under 1 meter (særlige begrænsninger kan dog forekomme i 
forskellige lande, afhængigt af klima og vejrforhold, kolde vintre, tørre og hede somre osv.).  
 
Hvis legeredskaberne er under 1 meter høje, er alle slags underlag velegnede på betingelse 
af, at de er godt vedligeholdt. Som regel er det små børn, som benytter sig af de laveste 
legeredskaber. Det anbefales, at redskaberne beregnet til små børn placeres i en bestemt, 
afgrænset opholdszone for at forhindre børn i at benytte sig af de legeredskaber, som ikke er 
beregnet for dem. 
 
Desuden bør man heller ikke glemme, at der skal være tilstrækkelig skygge og 
solbeskyttelse på legepladsen; det gælder især de steder, hvor små børn opholder sig. 
Træer plantet på en hensigtsmæssig måde kan bidrage til gode skyggesteder på 
legepladsen.  

Bænke 

 
Når man planlægger en ny legeplads, er det vigtigt at huske på, at legepladsen også kan 
benyttes af folk i nærområdet. Når man sætter bænke op, bør man tage højde for, at 
lokalbefolkningen bruger legepladsen til at mødes og slappe af. Det er også en god idé at 
placere bænkene, så forældre får et godt overblik over legepladsen og ved indgangen. 
Bænkene skal dog ikke placeres for tæt på hegn. Der kan nemlig være risiko for, at børn vil 
springe fra bænkens ryg og op på hegnet eller hen over hegnet (afstanden skal være på 
mindst én meter). Underlaget foran bænken skal være hårdt. 

Affaldskurve 

 
Affaldskurve er en uundgåelig forudsætning for at kunne opretholde orden og ryddelighed på 
legepladsen. Affaldskurvene skal placeres i en afstand af 2 til 3 meter fra bænke og 
indgange for at forhindre børn i at bruge dem som legeredskaber. Affaldskurve bør dog ikke 
placeres så tæt på bænke eller indgange, at der kan opstå gener med insekter. 
Affaldskurvenes stativer skal fæstnes grundigt til underlaget. Det anbefales, at 
affaldskurvene  kun kan åbnes og lukkes af den, som har ansvar for tømningen. 
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Hegn 

 
Hegn er effektivt i forhold til at skærme legepladsen mod farer udefra. Det kan fx være hunde 
eller trafik, der er farlige for små børn.  
 
Det er dog ikke alle slags hegn, der kan anvendes på legepladser. Hegnet skal ikke være 
fremstillet af så billige materialer, at det i praksis ikke skærmer legepladsens brugere mod 
udefra kommende farer. Samtidigt er det en god idé at sørge for, at hegnet er godt tilpasset 
området. Er legepladsen fx placeret ude på landet eller i skoven, er det måske ikke så 
hensigtsmæssigt at opsætte et metalhegn, mens det vil passe bedre i et beboelseskvarter, 
hvor der er risiko for hærværk. 
 
Man skal sætte hegn op i overensstemmelse med gældende krav. Det anbefales, at hegnet 
er omkring 1 meter højt.  
 
Nedenfor kan man få råd om, hvad man bør overveje, når man sætter hegn op:  

1. Det er en god idé at tjekke hegnets kanter. Det skal fx tjekkes, om kanterne er 
tilstrækkeligt afrundede for at minimere risikoen for personskade. 

2. Man bør se efter, at der ikke er åbninger i hegnet, hvor børn kan blive fastklemte. 
3. Skarpe kanter og pigtråd må ikke anvendes. 
4. Man bør kontrollere, i hvor høj grad de anvendte materialer er modstandsdygtige over 

for hærværk, vind og vejr. 
5. Det er en god idé at finde ud af, hvilke kemiske stoffer producenterne har anvendt, 

herunder hvilke imprægneringsmidler eller galvaniseringsmidler der er blevet 
anvendt. 

6. Man bør vurdere kvaliteten af de anvendte materialer. 
 
Når arbejdet med at opsætte hegnet er færdigt, er det en god idé for en sikkerheds skyld at 
lægge mærke til: 

1. skader, der kan forekomme som følge af mangelfuld montage 
2. mangler ved hegnets øverste dele (det kan være farligt, hvis børnene klatrer op ad 

hegnet) 
3. let tilgængelige søm eller nitter, som kan blive blotlagt som følge af hærværk, eller 

hvis hegnet er blevet beskadiget 
4. om der er efterladt monteringselementer efter byggearbejdet 
5. om afstandene mellem søjler, gelændere og andre hegnselementer er tilstrækkelige 
6. selve opsætningen af hegnet. 

Indgange  

 
Hvis ulykken er ude, er det vigtigt, at der er frie adgangsveje til legepladsen, så 
redningskøretøjer kan køre ind på pladsen, tættest muligt på ulykkestedet. Hvis portene 
låses til hverdag, skal der opsættes en tavle med oplysninger om, hvordan portene kan 
åbnes, eller alternativt hvor nøglerne kan rekvireres.  
 
Hegn og porte kan være nødvendige. De skærmer børnene mod udefra kommende farer. 
Man bør nøje overveje placeringen af legepladsens indgangsporte. Det kan være en god idé 
at tjekke, hvilken retning børnene oftest kommer fra, når de skal hen på legepladsen. Ofte vil 
de hellere hoppe over et hegn end gå ind af en malplaceret port. Man kan fx se, om der er 
nedtrådte stier i området, der indikerer, hvilken retning børnene oftest kommer fra. Det er 
også vigtigt ikke at placere porte for tæt på trafikerede veje, på bakker eller for tæt på vand. 
Endelig er det vigtigt at undgå, at porte placeres tæt på børnenes opholdszoner på 
legepladsen.  
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Indgange til legepladser bør være mindst 1 meter brede og uden forhindringer, så folk i 
kørestole også kan få adgang til legepladsen.  
 
Det er ofte mest hensigtsmæssigt, at indgangsporten til legepladsen åbnes ud ad til. Det vil 
sige, at børnene for at forlade legepladsen skal skubbe porten op. Det gør det nemmere i 
tilfælde af brand at skubbe porten op, og samtidigt bliver legepladsen ikke så let tilgængelig 
for omstrejfende dyr udefra. Hvis portene er udstyret med automatisk lås, må låsen ikke 
aktiveres tidligere end efter 5 sekunder, da personer i kørestole skal kunne nå at komme 
igennem porten.  
 
Der er en række låse-typer, der kan anvendes på legepladser. Af sikkerhedsmæssige 
årsager anbefales det, at man anskaffer en automatisk lås.  
 
Det anbefales også, at man sætter bredere service-porte op, så fx havemaskiner eller andre 
maskiner kan få adgang til legepladsen. Service-portene skal være låst, når de ikke er i brug. 
 
Man kan også overveje, om der skal monteres en svingdør eller lignende ved indgangen til 
legepladsen. Her er det dog vigtigt at kontrollere, at svingdøren ikke forhindrer folk i 
kørestole og eventuelle redningsmænd med bårer i at få adgang til legepladsen. Dette er 
især vigtigt, hvis der kun er én indgang til legepladsen. 
 
Man bør desuden overveje, om det eventuelt er en god idé med bænke ved indgangen. 
Bænke ved indgangen giver forældre mulighed for at se, hvem der kommer ind på 
legepladsen, og de kan hurtigt reagere, hvis børnene løber ud af legepladsen uden at se sig 
for. 
 
Det er vigtigt, at der ved indgangene ikke er steder, hvor børnene kan få fingrene i klemme. 
Det betyder, at der skal være en afstand på mindst 12 mm mellem porten og stolpen, på 
begge sider af porten (omkring stolperne).  
 
Det er tilladt at montere en dørstopper. Dørstopperen skal være mindst 12 mm tyk. Den må 
ikke placeres ved dørens nederste rand, men mindst 700 mm over gulv, så børn ikke snubler 
oven den. 
 
Under porten skal der være et område, der er mellem 60 mm og 110 mm bredt, hvilket vil 
minimere risikoen for fodskader. Underlaget under porten skal være rent og jævnt. 
Underlagets udseende må ikke ændres, selvom det bliver trådt på gentagne gange hver dag, 
og det må ikke kunne forskubbes under brug. Det anbefales, at der anvendes et skridsikkert 
underlag – ikke kun under porten, men også i en radius af 1 meter til alle sider omkring 
porten. 
 
Alle kanter på porten skal være afrundede, da der ikke må forekomme skarpe kanter.  
 
Er der blevet monteret et håndtag eller anden lukke-mekanisme, skal børn kunne åbne 
porten fra begge sider. Der bør ikke anvendes kroge, som er længere end 25 mm, og alt 
tilbehør til krogene og krogene selv bør ikke være skarpe, da de oftest er placeret i 
børnehøjde. 

Opsætning af legeredskaber på pladsen  

 
Det er en god idé at lægge mærke til, hvordan børn bevæger sig på legepladsen, så man fx 
undgår, at der er megen færdsel omkring rutschebanen.  
 
Så vidt det er muligt, skal gynger placeres tæt på hegnet for at hindre børn i at gå eller 
opholde sig bag ved gynger.  
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Rutschebaner bør ikke sættes op, så de vender mod syd, da rutschebanens metalelementer 
dermed kan blive opvarmet med fare for, at børnene bliver skoldet. Dette gælder dog ikke, 
hvis rutschebanen er placeret i skyggen. 
   
Der skal være et sikkerhedsområde omkring karruseller og andre roterende legeredskaber 
på mindst 2 meter.  

Hærværk og sikkerhedsaspekter på legepladsen  

 
Hærværk på legepladser kan skyldes, at teenagere ikke har et sted, hvor de kan mødes. Det 
kan man imidlertid tage med i de overvejelser, man gør sig, når man planlægger 
legepladsens indretning. Det kan eventuelt være en god idé at skabe mulighed for, at de 
unge også har et sted at mødes i nærheden af legepladsen. Man kan eventuelt skabe en 
opholdszone til de unge på legepladsen. På den måde ville de unge måske ikke være så 
tilbøjelige til at anvende børnenes legeredskaber og ødelægge dem. 

Legeredskaber 

 
Der er et stort udvalg af legeredskaber til legepladser. Når man planlægger at bygge en 
legeplads, er det derfor en god idé at indhente tilbud fra forskellige leverandører.  
 
Samtidigt bør man overveje, hvad legeredskaberne skal være lavet af. Skal de fx være lavet 
af træ eller metal? Her kan det være en god idé at tage det område, hvor legepladsen skal 
bygges med i sine overvejelser. Det er fx mest hensigtsmæssigt at købe redskaber af metal 
til de steder, hvor der er stor risiko for hærværk. 
 
Børn elsker at lege i naturen, og derfor kan det være en god idé at gøre brug af områdets 
træer og buske, når man planlægger at bygge en legeplads.  
 
Fantasi udgør en væsentlig del af børns leg, og et stort udvalg af redskaber på legepladsen 
tjener til inspiration og den kreative udfoldelse. Derfor anbefales det at anskaffe flere 
forskellige legeredskaber, der understøtter børnenes kreative udfoldelse.  
 
Når man vælger legeredskaber til legepladsen, anbefales det også, at man tager børns 
udvikling i betragtning. I løbet af 10 år vil legepladsens nuværende brugeres behov være helt 
anderledes, men samtidigt vil der formentlig være kommet nye børn til med andre behov. For 
at skabe en legeplads, der både tilgodeser de helt små børns behov og de ældres, er det en 
god idé at inddrage lokalområdets beboere, så de også er med til at træffe afgørelser om 
legepladsens udvikling og brugerflade.   

Underlag 

 
Et sikkert underlag minimerer risikoen for, at alvorlige skader opstår. Ifølge DS/EN 1177-
standarden skal der være et sikkert underlag under alle høje legeredskaber. Det vil sige 
redskaber, hvor børnene kan klatre op til 600 mm. Det samme gælder for områder omkring 
redskaber så som gynger, karruseller og rutschebaner. Det gælder, uanset om redskaberne 
er under eller over 600 mm. Et vedligeholdt græs- eller jordunderlag er kun tilladt ved 
faldhøjder på under 1 meter.  
 
Der skelnes mellem flere typer underlag: 
 

1. Løst underlag: kan bestå af materialer så som bark, træspåner, mekanisk knust træ, 
sand, grus eller knust gummi. Den slags underlag skal anvendes på en dybde af 300 
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mm under redskabet. Løst underlag kan også bruges under legeredskaber, der 
består af vandrette elementer, fx lifte. Løst underlag må ikke bruges under 
legeredskaber, som skal forankres grundigt i jorden, fx karruseller.  

2. Gummi underlag: kan bestå af små gummifliser, eller det er fremstillet af 
gummigranulat med harpiks. Gummifliserne fås i forskellige farver og dimensioner og 
til varierende faldhøjder. Leverandører af gummifliser bør angive, hvorledes 
gummifliserne er godkendt som faldunderlag efter den nye fælles europæiske 
standard DS/EN 1177.  

3. Græsmåtter: består som regel af et gummi-netværk, der ikke har særligt gode 
stødabsorberende egenskaber. Men hvis de monteres rigtigt, vil det kunne 
godkendes som faldunderlag efter den fælles europæiske DS/EN 1177-standard, de 
kan bruges ved faldhøjder på op til 3 meter.  

4. Andre typer tæppeagtigt underlag: består ofte af sammenfoldelige faldunderlag. 
Leverandører af disse underlag bør være i besiddelse af samme certifikat som ved 
gummifliser, jf. DS/EN1177-standarden. 

Sikkerhedsområde omkring legeredskaberne 

 
Sikkerhedsområdet omkring legeredskaberne hænger nøje sammen med faldhøjden. I 
praksis betyder det, at faldhøjden beregnes fra det punkt, hvor barnets vægt er placeret.  Jo 
højere et redskab er, jo vigtigere bliver sikkerhedsområdet omkring redskabet. For 
gyngestativer og nogle vipperedskaber skal der etableres et faldunderlag på mindst 1,5 m 
omkring legeredskabet, målt i forlængelse af redskabets afslutning.  
 
For de redskaber, hvor faldhøjden er over 1,5 m, skal sikkerhedsområdets størrelse 
beregnes ved at anvende formelen nedenfor: 
Sikkerhedsområde = (maksimal faldhøjde -1,5 m) x 0.667 + 1,5 m 
 

(Hovedreglen er, at sikkerhedsområdet er lig med 2/3 af faldhøjden + 50 cm) 
 
Ved ophængte gynger, skal man bruge følgende beregningsformel: 
 

Afstanden mellem det sted, hvor barnets vægt er placeret, og overliggeren skal måles. 
Resultatet skal ganges med 0,867 og derefter adderes med 1,75 m (på betingelse af, at der 
findes syntetisk underlag med stødabsorberende egenskaber under gyngen) eller 2,25 m (hvis 
underlaget under gyngen er løst). Faldunderlaget skal etableres på hele sikkerhedsområdet, 
og dets størrelse afhænger af beregningen. Sikkerhedsområdet skal etableres både foran og 
bag ved gyngen og mindst 875 mm på begge sider omkring gyngen, målt fra midten af 
gyngens sæde.  

 
Hvis afstanden mellem sæde og overligger udgør 1,8 m, får man følgende beregning: 
 
 Syntetiske underlag 
 

1,8 m x 0,867 = 1,561 m 
 
1,561 m + 1,75 m = 3,31 m 
 
Der skal etableres et sikkerhedsområde på 3,31 m både foran og bag ved gyngen, målt fra 
midten af gyngesædet.  
 
Løst underlag 
 
1,8 m x 0,867 = 1,561 m 
 
1,561 m + 2,25 m = 3,81 m  
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I dette tilfælde skal sikkerhedsområdet være 0,5 m større end i tilfælde af syntetisk underlag. 

Områdeplanlægning og beplantning 

 
Ved at gøre brug af områdets naturlige ressourcer og ved at plante tilstrækkeligt med træer 
og buske bidrager man til at skabe en attraktiv og hyggelig atmosfære på legepladsen.  
 
Det er en god ide at plante træer, der giver små børn tilstrækkeligt med skygge. Hvis 
legepladsen ligger ude på landet eller i forstæder, kan man desuden overveje at lade 
græsset og vilde blomster gro. Det er også en god ide at gøre brug af terrænet så som 
bakker og andre udformninger. Bakkerne må dog ikke være for stejle for små børn. Det 
anbefales, at hældningen ikke er over 30 grader. 
 
Hvis man placerer glidebaner på bakker, slipper man for at etablere et dyrt faldunderlag 
omkring glidebanen. I så fald skal man huske, at beplantningen ikke bør nedsætte 
sigtbarheden og gøre det mere besværligt for forældre at holde øje med deres børn. 
 
Oplysninger om legepladsens beplantning kan fås ved planteskoler eller anlægsgartnere. De 
kan også hjælpe med at udvælge velegnede planter til legepladsen, der ikke er farlige for 
børn. Man skal undgå at plante giftige planter, planter med torne og planter, der kan udløse 
allergi hos børn. 
 
Nedenfor er der en kort fortegnelse over planter, der kan anvendes på legepladsen: 
 
 

Planter med en fin og tillokkende duft 
� flere typer urter, fx Rosmarin, Timian, Salvie, Melisse, Oregano, Havemerian, 

Mynte, Lavendel 
� Hvid sommerfuglebusk, 
� Choisyia ternate 
� Gedeblad, 
� Myrte 
� Osmantus 
� Fyrretræ 
� Poppel (Populus trichorpa) 
� Almindelig hyld, 
� Kvalkved (Viburnum fragrans). 

 
På grund af udseende 

� Birk 
� Almindelig hjertegræs  
� Almindelig hassel 
� Pil 
� Aksel røn. 

 
På grund af farve 

� Navr 
� Tusindfryd 
� Kornel (cornus sanguinea) 
� Fuchsia magellanica  
� Linaria 
� Rynket rose 
� Almindelig røn 

 
Mange af planterne ovenfor giver også god skygge.  
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Planterne nedenfor bør undgås: 

� Peberbusk 
� Almindelig Kristtorn 
� Almindelig Guldregn 
� Almindelig Taks 
� Almindelig Rosmarinlyng 
� Almindelig Benved 
� Vedben 
� Enebær 
� Almindelig tørst 
� Rhdodendron 
� Almindelig robinie 

 
Ud over det kan frøplanterne nedenfor være farlige, fordi blomsterne er giftige: 

� Liljekonval 
� Riddersporer 
� Nyserod 
� Opium valmue 
� Sort natskygge 

 
Fortegnelsen ovenfor omfatter ikke farlige, eksotiske planter. 
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Levering og montering af udstyr  

Leverandører 

 
Man kan få oplysninger om leverandøren af legeredskaber på internettet, i telefonbøger eller 
ved relevante faglige organisationer.  

Bestilling 

 
Det anbefales at gøre det tilstrækkeligt klart ved bestilling, at alle legeredskaber, hvis man 
ønsker at få opsat en legeplads, der skal være i overensstemmelse med DS/EN 1176-
standarden, og underlaget skal være i overensstemmelse med DS/EN 1177-standarden. 

Opsætning 

 
Hvis der er problemer forbundet med selve opsætningen af legeredskaberne, er det vigtigt at 
huske, at leverandøren (den person eller det firma, man har underskrevet en kontrakt med) 
er ansvarlig for hele ordren. Det gælder også, hvis en del af opsætningsarbejdet udføres af 
underentreprenører.  

Dokumenter, som leverandøren skal være i besiddelse af  

 
Når man bestiller legeredskaber, skal leverandøren stille følgende dokumenter til rådighed:  

� oplysninger om producenten (importør)  
� teknisk dokumentation med oplysninger om legeredskaberne eller underlagets 

fremstilling, konstruktion, dimension og en fortegnelse over anbefalede 
reservedele, anvendte materialer, farver og lak. Disse oplysninger er særdeles 
vigtige og skal altid være tilgængelige i den tekniske dokumentation   

� brugsanvisning med den anbefalede opsætningsmåde 
� brugsanvisning med oplysninger om sikkerhedsafstande mellem enkelte 

legeredskaber, helst i grafisk form. Desuden skal der være oplysninger om regler 
for kontrol og vedligeholdelse 

� certifikater, undersøgelsesbeviser og andre dokumenter, der bekræfter, at 
legeredskaberne er i overensstemmelse med DS-7EN 1176 eller DS/EN 1177. 
Det skal her fremhæves, at der oftest anvendes certifikater udstedt af 
akkrediterede firmaer. Et andet dokument kan være et certifikat eller en 
testrapport, som producenten eller et akkrediteret laboratorium har udstedt. Som 
absolut minimum bør man endelig også få en skriftlig bekræftelse på, at det 
udførte arbejde er i fuld overensstemmelse med bestillingen.  

Kontrol efter opsætning af legeredskaber   

I praksis viser det sig af og til, at certifikater og testrapporter ikke er nok til at garantere, at et 
bestemt legeredskab er i overensstemmelse med den gældende standard. Derfor anbefales 
det, at man lader fagfolk eller en akkrediteret inspektionsenhed kontrollere legeredskaberne, 
inden de tages i brug.  
 
På den måde kan man kontrollere, at opsætningen af legepladsredskaberne er udført i 
overensstemmelse med gældende regler. Samtidigt kan man få lejlighed til at kontrollere og 
vurdere legeredskabernes kvalitet. Efter kontrollen bør der udformes en rapport, der angiver, 
at legepladsen er sikker, og at leverandøren har udført sit arbejde i overensstemmelse med 
fælleseuropæiske normer. 
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Kontrol og vedligeholdelse 

Generelle bemærkninger 

Børnenes sikkerhed på legepladser afhænger ikke kun af god planlægning og passende 
udvalg af legeredskaber. Løbende tilsyn med legepladsen, regelmæssig kontrol og 
efterlevelse af sikkerhedsreglerne er en nødvendighed.  
 
I den europæiske standard DS/EN 1176-7 er der en anvisning og en beskrivelse af tre 
forskellige inspektionsformer, som det anbefales, at man udfører med passende mellemrum. 
Hermed opfylder den vedligeholdelsesansvarlige sine grundlæggende forpligtelser over for 
legepladsens brugere. 
 
Kontrollen bør ikke begrænse sig til en gennemgang af legepladsens legeredskaber, men 
også omfatte hele legepladsens område, inklusiv veje, hegn, bænke og indgange. 

Tre inspektionsformer 

 
De tre inspektionsformer, der nævnes nedenfor, fremgår også af den fælleseuropæiske 
standard DS/EN 1176-7: 

Rutinemæssig, visuel inspektion  

Denne inspektion har til formål at identificere åbenlyse risici, der fx er opstået på 
grund af hærværk eller almindelig slitage. Den slags kontrol kan udføres af den 
vedligeholdelsesansvarlige eller dennes repræsentant. Kontrollen bør efterfølgende 
dokumenteres, fx i legepladsens logbog eller i et andet skriftligt dokument. Det 
anbefales, at leverandøren af legepladsens legeredskaber anviser, hvad der skal 
kontrolleres under enhver inspektion, fx i form af en tjekliste. Denne form for 
inspektion bør som minimum udføres én gang om ugen. 
 

Driftsinspektion 

Ved driftsinspektionen skal man lægge mærke til detaljer fx ved legeredskabernes 
nedslidningsgrad. Den slags inspektion kan udføres af den 
vedligeholdelsesansvarlige eller dennes repræsentant. Resultaterne af inspektionen 
bør dokumenteres i legepladsens vedligeholdelsesdokumentation. Inspektionen bør 
typisk foretages med et interval på 1 til 3 måneder. 
 

Hovedinspektion, der omfatter én årlig, grundig og systematisk gennemgang af alle 
legepladsens elemente 

Hovedinspektionen bør foretages af fagfolk, der er uafhængige af legepladsens ejer 
eller den vedligeholdelsesansvarlige. Ved hovedinspektionen er der flere ting, der 
skal tjekkes, fx nedslidningsgraden af legeredskaberne, tilstanden af underlag og 
legeredskabernes sikkerhed, under hensyntagen til hidtidige reparationer.  Som ejer 
eller vedligeholdesesansvarlig er det vigtigt at være opmærksom på, at det en 
legepladsinspektør kan tilbyde en konsulentydelse, hvor de giver et øjebliksbillede af 
sikkerheden på legepladsen. Eventuelle tiltag på baggrund af resultaterne af 
legepladsinspektionen har ejeren eller den veligeholdeansvarlige ansvar for. 
 
 
.  
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Viden og uddannelse 

 
Alle personer, som udfører kontrol eller vedligeholdelsesarbejde på legepladsen, skal 
besidde den nødvendige viden og erfaring. Det gælder også for dem, som udfører 
rutinemæssige inspektioner. Til det formål findes der et bredt udvalg af kurser, der udbydes 
af selvstændige erhvervsdrivende, organisationer og andre. Vedligeholdelsesansvarlige, der 
administrerer legepladserne, bør ansøge om at gennemgå sådanne kurser. 

Det interne kontrolsystem for legepladsen  

 
Det er ikke kun institutioner, der mod betaling kan udføre inspektionen af legepladserne. Den 
vedligeholdelsesansvarlige har mulighed for at fastsætte sit eget administrationssystem, som 
kan benyttes, når legepladsens sikkerhed skal kontrolleres (se det vedlagte forslag i bilaget). 
Resultatet af egenkontrollen og reparationerne skal indgå i systemet.  
 
Takket være et godt administrationssystem skal det som minimum være muligt at: 

� konstatere, at der er blevet foretaget en grundig og systematisk gennemgang af 
både legeredskaberne og hele legepladsen 

� sikre, at resultaterne af risikovurderingen dokumenteres tilstrækkeligt, og at de 
forebyggende foranstaltninger, som fagfolk har anvist, er blevet fulgt 

� anvise relevante regler for kontrol og vedligeholdelse af legepladsen 
� angive antallet af legeredskaber og kort beskrive hvert legeredskab. Der skal 

angives et navn, et serienummer, en type og producentens navn m.v. 
� vedlægge teknisk dokumentation og et skema over legepladsen, hvor af alle 

legeredskabernes placering skal fremgå  
� udfærdige procedurer for fremgangsmåden i tilfælde af brand eller ulykke 
� bevise, at skemaet for kontrol og vedligeholdelse af pladsen er blevet 

fuldstændigt implementeret i overensstemmelse med de tekniske krav, og der 
skal fremlægges relevant dokumentation herfor  

� opbevare oplysninger om den kontrol, som offentlige institutioner har udført på 
legepladsen 

Vedligeholdelse 

 
Det er vigtigt, at legepladsens nedslidte redskaber og andre dele udskiftes, imprægneres 
eller males så hurtigt som muligt og ikke kun, når der foretages inspektion. Hvis det viser sig, 
at det er nødvendigt at udskifte nedslidte elementer, bør man, så vidt det er muligt, anvende 
originale reservedele fremstillet af producenten eller reservedele, der anbefales af 
producenten. 

Vejledning, instrukser og producentens advarsler 

 
Det anbefales ikke at købe redskaber til legepladsen, hvor der ikke er vedlagt 
opsætningsinstrukser og vedligeholdelsesanvisning. Hvis man opkøber brugte redskaber, er 
det vigtigt at lægge mærke til, hvor gamle redskaberne er, og om garantien allerede er 
udløbet. 

Underlag 

 
Alle underlag på legepladsen skal inspiceres med passende mellemrum. Man bør lægge 
mærke til underlagets nedslidningsgrad og dets generelle tilstand.  
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Inspektioner efter opsætning af legeredskaber  

 
Inden man tager nye legepladser og legeredskaber i brug, bør man kontrollere, om de 
korrekte opsætningsprocedurer er fulgt, og om de tekniske normer er overholdt. Denne 
kontrol kan også foretages inden for rammerne af den årlige hovedinspektion. Hvis man 
konstaterer fejl eller mangler ved redskabet, kan man benytte garantien. De samme forhold 
bør man være opmærksom på, når man sætter nye legepladsredskaber op eller ved 
ombygning eller udvidelse af legepladser. 

Omkostninger og regelmæssig vedligeholdelse  

 
Omkostninger forbundet med almindelig, vedligeholdelse af legepladsen består hovedsagelig 
af: 
 

� omkostninger ved opretholdelse af grønne områder 
� omkostninger ved udskiftning af sand i sandkasser 
� omkostninger ved bortkørsel af affald 
� omkostninger ved årlige hovedinspektioner 
� omkostninger ved sikring af underlagets tilstand, hvilket afhænger af underlagets 

type og det materiale, der er blevet anvendt. Eksempelvis bliver mængden af løst 
underlag reduceret med ca. 10 procent hvert år 

� omkostninger ved mindre reparationer. 
 
 
Derudover kan det godt betale sig at have en reservefond, der dækker de omkostninger, der 
ikke nødvendigvis opstår hvert år, så som fx maling af metalelementer på pladsen hvert 5. 
eller 6. år, udskiftning eller fornyelse af legeredskaber og underlag. Man skal regne med, at 
der skal hensættes et beløb på ca. 10 procent af legeredskabernes oprindelige pris. 
 

Ulykker 

 
Det er desværre umuligt at forebygge alle ulykker og undgå alle farlige situationer på 
legepladsen. Rapporter eller andre lignende dokumenter, som udfærdiges som følge af 
ulykker, er gode informationskilder for myndighederne. Den slags rapporter giver ofte 
anledning til gennemførelse af en inspektion, enten af en ekstern kontrolenhed eller af 
producenten selv. 
 
Ulykker bør registreres ved at bruge den formular, som er i bilag nr. 6. Formularen kan 
udfyldes elektronisk af forældre, vidner eller ejere. Den udfyldte formular kan afleveres til 
ejeren af legepladsen, som er forpligtet til at vurdere, om oplysningerne kræver ændringer 
eller vedligeholdelse af legepladsen og eventuelt kontakt til relevant myndighed fx 
kommunen eller Sikkerhedsstyrelsen. Ejeren af legepladsen bør opbevare disse 
registreringer.  
 
En person, som anmelder en ulykke, skal i første omgang oplyse:  

� hvor ulykken er sket, hvem der ejer legepladsen, eller hvem der er 
vedligeholdelsesansvarlig. Desuden skal anmelderen oplyse, hvilket legeredskab 
der har forårsaget ulykken  

� detaljer ved ulykken (dato, klokkeslæt og en beskrivelse af situationen) 
� oplysninger om den tilskadekomne - det vil sige alder, køn og påklædning. Disse 

informationer skal bruges til at analyse årsagerne til ulykkens opståen 
� påførte skader 
� anmelderens egne kontaktoplysninger. 
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Standarder for legepladser  

Indledning 

 
Fælleseuropæiske standarder for legepladser DS/EN 1176 og DS/EN 1177 blev først 
offentliggjort i 1998.  Standarderne er i høj grad baseret på den britiske BS 5696-standard og 
den tyske DIN 7926-standard.  
 
DS/EN 1176-standarden består af 9 dele. Den indeholder generelle sikkerhedskrav og 
eftersynsmetoder, der gælder for alle legepladser og alle legeredskaber, inklusiv alt andet 
udstyr og alle andre elementer, der ikke er beregnet til leg. Legepladser, som anvendes til 
didaktiske formål, omfattes ikke af standarden. 
 
DS/EN 1176-standarden består af følgende dele: 
 

� DS/EN 1176-1: 2008 Udstyr på legepladser – Generelle sikkerhedskrav og 
eftersynsmetoder, 

� DS/EN 1176-1: 2008 Udstyr på legepladser – Generelle sikkerhedskrav og 
eftersynsmetoder, gynger 

� DS/EN 1176-1: 2008 Udstyr på legepladser – Generelle sikkerhedskrav og 
eftersynsmetoder, rutschebaner 

� DS/EN 1176-1: 2008 Udstyr på legepladser – Generelle sikkerhedskrav og 
eftersynsmetoder, svævebaner 

� DS/EN 1176-1: 2008 Udstyr på legepladser – Generelle sikkerhedskrav og 
eftersynsmetoder, karruseller 

� DS/EN 1176-1: 2008 Udstyr på legepladser – Generelle sikkerhedskrav og 
eftersynsmetoder, vipper 

� DS/EN 1176-7: 2008 Udstyr på legepladser og underlag. Vedligehold, Inspektion 
og installation 

� DS/EN 1176-10: 2008 Udstyr på legepladser og underlag – Legeredskaber 
� DS/EN 1176-11: 2008 Udstyr på legepladser og underlag – Supplerende 

sikkerhedskrav og eftersynsmetoder for rumlige netkonstruktioner. 
 
Standard om underlag: 

� DS/EN 1177: 2008 Underlag med stødabsorberende egenskaber, Sikkerhedskrav 
og eftersynsmetoder 

 
Følgende supplerende standarder anvendes også: 

� DS/EN 818: 1999 Kæde med korte led, til løftning af varer 
� DS/EN ISO 9554: 2007 Fiberreb – generelle krav  
� DS/EN ISO 2307: 2007 Fiberreb – fastsættelse af bestemte fysiske og mekaniske 

egenskaber  
� DS/EN 335: 2007, DS/EN 350: 2000 samt DS/EN 351: 2007 normer, vedrørende 

holdbarhed af træ og træagtige materialer. 

Den retlige ramme 

 
I mange lande (herunder Danmark) er det frivilligt, om man vil følge standarderne. Hvis 
produktet er produceret i overensstemmelse med standardens krav, kan man dog som 
udgangspunkt forvente, at produktet er sikkert. Det er dog værd at huske, at 
overensstemmelse med en standards krav ikke er en garanti for, at legepladsen eller 
legeredskaberne er sikre.  Derfor er det nødvendigt, at der bliver gennemført årlige grundige 
og systematiske inspektioner af kompetente fagfolk, der blandt andet også kan vejlede om 
ændrede krav eller regler. 
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Hvis man ændrer legepladsens eksisterende redskaber, er det hensigtsmæssigt at tjekke, 
om den standard, man følger, stadig er gældende, Det er ikke sikkert, at gamle 
legeredskaber lever op til kravene i de gældende standarder. Det kan vise sig, at et bestemt 
redskab, som før var i overensstemmelse med standarderne, ikke længere er det. Hvis det er 
tilfældet, skal de gamle legeredskaber kontrolleres af en kompetent inspektør, der vil 
gennemføre en risikovurdering og foreslå, hvilke ændringer der skal foretages ved 
redskabet. I den forbindelse kan inspektøren afgøre, om det er nok med små justeringer, 
eller om redskabet skal fjernes fra legepladsen og erstattes med et nyt. 
 
Nye redskaber bør være i overensstemmelse med de krav, der fremgår af DS-EN 1176-
standarden.  
 
Legepladsredskaber og underlag, der er offentlig tilgængelige, skal ikke være CE-mærkede 
(legepladsredskaber, der sælges til privat, betragtes som legetøj, og skal ifølge reglerne om 
legetøj og være CE-mærkede).  
Den fælleseuropæiske standard 1176 er genstand for løbende fortolkning. Kommer man i 
tvivl om standardens indhold, kan man henvende sig til Dansk Standard eller, om 
nødvendigt, Det Europæiske Standariseringsråd. Man bør i den forbindelse huske, at det kan 
tage tid at afklare tvivlsspørgsmål. 

Sikkerhedsregler og standarder 

 
I indledningen til første del af DS/EN 1176 fremgår det, at standarden ikke har til formål at 
vurdere og stille sikkerhedskrav til børns leg på legepladsen, hvilket heller ikke vil være 
muligt i praksis. Standarden indeholder i stedet krav, der skal sikre en nødvendig beskyttelse 
af børn mod de farer, som de ikke er i stand til selv at forudse, hvis de benytter sig af 
legeredskaberne på en fornuftig, forudsigelig måde. 
 
Standardens krav har hovedsageligt til formål at tjene som vejledning til de 
vedligeholdelsesansvarlige, som ved hjælp af standarden kan tjekke, at legeredskaberne 
lever op til sikkerhedskravene. Den vedligeholdelsesansvarlige har pligt til løbende at sørge 
for et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau på legepladsen.  
 
Det er vigtigt, at man med baggrund i standarden tager højde for de forskellige former for 
risici, der er forbundet med legepladsens legeredskaber, herunder også de risici, der ikke er 
taget højde for eller beskrives i standarden. 
 
I overensstemmelse med DS/EN 1176-standarden kan man skelne mellem følgende typer af 
farer: 
 

1. Fastklemning af hovedet og hals 
Når et barn leger, kan det ske, at det får hovedet og/eller halsen i klemme. Det kan få 
alvorlige konsekvenser, hvis barnet ikke selv er i stand til at frigøre hovedet/halsen. 
Barnet kan komme alvorligt til skade eller i værste fald afgå ved døden. Standarden 
indeholder mere detaljerede anvisninger, som har til formål at forebygge sådanne 
ulykker. 
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2. Fastklemning af tøj eller kroppen 
Der er bestemte krav, der forebygger ulykker, hvor et barn får kroppen fastklemt i et 
legeredskab. Det er fx tilfældet ved tunneler, hvis dimensioner skal være tilstrækkeligt 
store. 
 
En del ulykker skyldes, at beklædningsgenstande kommer til at sidde fast i legeredskaber 
eller disses elementer. Det kan få alvorlige konsekvenser, fx hvis et tørklæde, som et 
barn har om halsen, kommer til at sidde fast i det øjeblik, barnet begynder at glide ned ad 
en rutschebane. Reglerne i standarden fastsætter, hvordan den slags ulykker kan 
forebygges. 
 
3. Fastklemning af foden eller benene 
Man bør tjekke, at legeredskabernes konstruktion ikke fører til alvorlige skader. Det 
gælder især for huller, fodstøtter, håndgreb, gynger, hængebroer og alle andre redskaber 
med både bevægelige og ubevægelige dele. 
 
4. Faldulykker 
Det er ikke muligt at undgå fald på legepladser, men standarden fastsætter regler om, at 
man ved steder, hvor der er langt ned, anvender gelændere, sideafskærmninger, 
faldværn eller håndlister.  
 
Standarden indeholder derudover supplerende anvisninger om faldunderlag og 
stødområdets udstrækning, hvor der ikke findes andre legeredskaber eller hårde 
genstande.    
 
5. Stød 
Under færdsel på legepladsen kommer børn ofte til at støde ind i legeredskaber eller 
hinanden. Standarden fastsætter krav, der skal minimere risikoen for den slags ulykker. 
For eksempel skal gyngesæder placeres på en rimelig afstand fra konstruktionsbærende 
elementer for ikke at lade disse støde ind i hinanden. 
 
6. Manglende finish med betydning for sikkerheden eller mangler ved konstruktion. 
Skarpe kanter og ru overflader er en selvfølgelig og synlig fare, som udgør en helt 
unødvendig risiko. Standarden indeholder anvisninger om, hvordan den slags risici kan 
minimeres.  

Et par detaljerede råd om sikkerhedskrav med afsæt i DS/EN 1176-standarden 

 
Den nedenstående fortegnelse over standardens generelle sikkerhedskrav gælder alle 
legeredskaber placeret på legepladser. Fortegnelsen er ikke fuldstændig fyldestgørende; der 
henvises derfor til selve standarden for flere oplysninger. Desuden gælder der supplerende 
sikkerhedskrav for bestemte legeredskaber på legepladser (gynger, rutschebaner, 
karruseller m.v.). 
 
Generelle sikkerhedskrav 

� Der kan opsættes en oplysningstavle på pladsen med oplysninger om den 
person, som er ansvarlig for legepladsens vedligeholdelse. Det er 
hensigtsmæssigt at angive legepladsens adresse, telefonnumre på ambulance, 
brandvæsen, politi o.l.  

� Legeredskabernes dimensioner og sværhedsgrad skal tilpasses børnenes alder. 
� Der skal tages hensyn til, om der findes en del åbenlyse risikomomenter. 
� Vand (regn) skal ikke samles på legeredskaber, medmindre det er meningen med 
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redskaberne, at der skal samle sig vand på dem. 
� De voksne skal have rimelig adgang til samtlige legeredskaber. 
� Sikkerheden ved et legeredskab med flere funktioner (fx et som samtidigt vipper 

og roterer) skal kontrolleres under hensyntagen til legetøjets samtlige funktioner. 
� Lukkede legeredskaber som fx tunneler, der er længere end 2 meter, skal altid 

være udstyret med to indgangsveje. Hermed har barnet mulighed for at kunne 
frigøre sig i tilfælde af fastklemning. 

� Producenten skal markere 0-niveauet på legeredskaber, der er forankret i jorden. 
Markeringen skal vise, hvor overfladen af underlaget skal være. Markering er 
også hensigtsmæssig for at vedligeholde et løst underlag og for at kunne 
konstatere, om bærende stolper o.l. ikke giver efter eller bliver svækket. 

� Legeredskaberne skal markeres med producentens navn og adresse eller dennes 
repræsentant; løbenummer, som skal muliggøre identificering af enkelte 
legeredskaber (betegnelse med angivelse af fremstillingsdato o.l.), sammen med 
angivelse af nummer og dato på den standard, som legeredskaberne er fremstillet 
i overensstemmelse med (DS/EN 1176-1: 2008). 

 
Forebyggelse af fastklemning og andre skader 

� Når man udvælger legeredskaber og materialer, skal man tage hensyn til, at 
deres dimensioner, form eller placering kan ændres som følge af konstant brug. 

� Der bør ikke forekomme „V”-formede åbninger, med vinklen rettet nedad, og hvor 
åbningen er mindre end 60 grader. 

� V-formede åbninger skal være konstrueret på en måde, der forebygger, at hår 
eller beklædningsgenstande bliver fastklemt.   

� Tunneler skal opfylde sikkerhedskrav, jf. pkt. 4.2.7.4. i DS/EN 1176-1-standarden. 
Standarden indeholder krav, der bidrager til at forhindre fastklemning, bl.a. må der 
ikke forekomme tunneler med en diameter på mindre end 75 cm. 

� På legepladsen bør der ikke være let tilgængelige åbninger i en højde over 600 
mm (det gælder også for hegn).  

� Der må ikke være elementer på legepladsens redskaber, der bevirker, at hår eller 
beklædningsgenstande bliver klemt fast. 

� Rutschebaner, brandmandsstænger og svævebaner skal kontrolleres ved hjælp 
af passende testværktøjer, hvilket fremgår af bilag D.3. i DS/EN 1176-1-
standarden. 

� Der må ikke være revner større end 30 mm på overflader, hvor børn opholder sig 
eller løber, da de kan få fødderne i klemme (dette gælder ikke for skrå overflader, 
hvor hældningen er større end 45 grader).  

� Åbninger, der kan ændre form eller størrelse under anvendelse, skal have en hul-
diameter på mindst 12 mm. På den måde kan man forebygge, at fingre bliver 
fastklemte. 

� Revner inden for sikkerhedsområdet eller andre åbninger, hvis nederste del er 
placeret højere end 1 m over gulvniveau, skal enten være mindre end 8 mm eller 
større end 25 mm (detaljer fremgår af bilag D.4. i DS/EN 1176-1-standarden).  

� Tove, som kun er monteret i den ene ende, må ikke danne løkker, hvor et barn vil 
kunne blive fastklemt. 

� Tove, som er monteret i begge ender, må ikke danne løkker, medmindre det er 
blevet testet som sikkert.  

� Tove på legepladsens andre legeredskaber bør ikke udgøre en fare for 
fastklemning. 

� Der bør være passende afstande mellem legeredskabernes bevægelige dele, 
eller mellem ubevægelige og bevægelige dele for at forebygge, at fx fingre bliver 
klemt.  

� Ethvert redskab, hvor der er større risiko for at børn kan falde og slå sig alvorligt 
(fx. gynger, rutschebaner, karruseller), skal opfylde supplerende sikkerhedskrav. 
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� Tunge genstande, dvs. genstande over 25 kg, og som hænger i luften over 
brugerne, skal hænge i en højde af mindst 40 cm over underlagets niveau og 
mindst 23 cm fra andre redskaber. Dette gælder dog ikke for gynger.  

� Afstand mellem hængebroers bevægelige og ubevægelige elementer må ikke 
være mindre end 23 cm. 

 
Forebyggelse af faldulykker 

� Alle steder, hvor det er muligt, skal legeredskaber udstyres med gelændere og 
håndtag. 

� Gelændere og håndtag skal opsættes langs hele redskabet. Det betyder, at de fx 
på klatreramper skal opsættes fra redskabets nederste punkt og hele vejen opad.  

� Man behøver ikke opsætte gelændere og håndtag på redskaber, der ikke er 
højere end 60 cm.   

� Der skal opsættes gelændere, hvis et legeredskabs konstruktion giver børn 
mulighed for at opholde sig på en højde over 60 cm. Det anbefales desuden, at 
der herunder etableres et faldunderlag med stødabsorberende egenskaber.  

� Der påkræves ikke gelændere eller håndtag, hvis legeredskabernes faldhøjde er 
mere end 1 meter, og de ikke er let tilgængelige for børn; dog skal der etableres 
passende faldunderlag.   

� Der skal opsættes gelændere, og der bør opsættes passende faldunderlag, hvis 
redskabernes faldhøjde er mellem 1 og 2 m, og de ikke er let tilgængelige for 
børn. 

� Der skal opsættes gelændere, og der bør opsættes faldunderlag med 
stødabsorberende egenskaber ved redskaber med en faldhøjde på mere end 2 
meter.  

� Ved redskaber, hvor der påkræves et håndtag, skal håndtagene opsættes i en 
højde over ståfladen mellem 600 mm og 850 mm. Diameteren af gelændere, 
anvendt i dette tilfælde, må ikke være større end 60 mm. 

� Hvis det påkræves, at der sættes sideafskærmninger op, skal disse sættes op i 
en højde mellem 600 mm og 850 mm over ståfladen. Sideafskærmninger skal 
sættes op omkring hele ståfladen med undtagelse af det sted, hvorigennem man 
går op på redskabet.   Alle indgange til platforme må ikke være bredere end 500 
mm, medmindre der er tale om indgange fra trapper, skateboardbaner, 
hængebroer o.l. Indgangen må dog ikke være bredere end selve trappen, 
hængebroen eller skateboardbanen.  

� Hvis det påkræves, at gelændere sættes op på et redskab, som er let tilgængeligt 
for børn, skal gelændere sættes op i en højde af mindst 700 mm. Hvis 
legeredskaber ikke er let tilgængelige, skal gelændere sættes op i en højde på 
mellem 600 mm og 850 mm. Gelændere skal sættes op omkring hele platformen 
med undtagelse af det sted, hvorigennem man går ind på platformen eller ud af 
denne. Ingen åbninger må være større end 500 mm. Har platformen en indgang 
til et stejlt element med over 45 graders hældning, skal indgangens maksimale 
bredde udgøre 1200 mm. 

� Der må ikke sættes gelændere eller vandrette brædder op (el. næsten vandrette 
elementer), som børn kan bruge til at klatre på. Det betyder, at 
sideafskærmningen skal være lavet sådan, at den ikke kan bruges som stige eller 
til at sidde, klatre eller stå på.   

� Elementer, som børn griber om, fx når de hænger (herunder trin på rebstiger) skal 
have diameter mellem 16 mm og 45 mm. 

� Elementer, som ikke holder hele barnets vægt, men som det bruger til at støtte 
sig på under leg (forskellige slags gelændere), må ikke have en hul-diameter 
større end 60 mm. 

� Der skal være den samme afstand mellem trin på legeredskaber (med undtagelse 
af rummet mellem underlaget og det første trin og mellem stå-overfladen og 
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øverste trin). Trin på rebstiger og trapper skal være vandrette (tilladt afvigelse ±3 
mm). Trin på rebstiger bør opfylde relevante tekniske krav.  

� Trapperne skal være udstyret med sideafskærmninger eller gelændere, afhængigt 
af trappehøjden. På trapper, der er op til 1 meter høje, kan der anvendes 
gelændere i stedet for barrierer, hvis afstanden til overfladen under gelænderet er 
mindre end 600 mm. Sideafskærmninger og gelændere skal opsættes fra 
nederste trin og op, og begge skal opfylde relevante tekniske krav. Hvis trapperne 
har mere end 45 graders hældning, eller hvis de sættes op i en højde på mere 
end 1 meter, skal gelænderet opfylde relevante tekniske krav.  Der skal sættes 
mindst tre trappetrin op, der skal være vandrette (tilladt afvigelse ±3 mm), og 
parallelle. Det anbefales, at trinnenes dimensioner skal være mindst 110 x 140. 

� Klatrerampens hældning skal være konstant og ikke mere end 38 grader. På 
ramperne skal der sættes gelændere eller sideafskærmninger op; dimensionerne 
afhænger af deres højde. På trapper op til 1 meter kan der anvendes gelændere i 
stedet for barrierer, hvis overfladen under gelænderet er mindre end 600 mm. 
Sideafskærmninger og gelændere skal sættes op fra nederste ståflade og op. 
Klatreramperne skal have samme dimensioner på hele bredden (tilladt afvigelse 
±3 mm).  

� Ved stejle elementer (hældning på mindst 45 grader) må der ikke være åbninger 
større end 500 mm, og elementerne bør ikke være højere end 2 meter. 

� Tove, som er ophængt i en ende, skal være mellem 25 mm og 45 mm tykke. 
� Tove, som er ophængt i begge ender, skal være mellem 16 mm og 45 mm tykke.  
� Underlag skal vedligeholdes (fyldes op), og man bør lægge særligt mærke til 

udhulninger og de steder, hvor underlaget forskubbes under brug. Det vil sige 
under gynger, ved rutschebaners afslutninger eller omkring karruseller. 

 
Forebyggelse af sammenstød. 

� Der henvises til den fælleseuropæiske standard, som indeholder afsnit om 
redskaber med stor kraft, faldunderlag, sikkerhedsområder og faldhøjde. 

� Sikkerhedsområdet (det område, hvor et barn opholder sig, når det leger og 
bevæger sig) skal som hovedregel ikke være lig med faldunderlaget (det gælder 
dog ikke for redskaber, som består af flere elementer, der udgør en 
sammenhængende enhed). 

� Der må ikke være nogen forhindringer på sikkerhedsområdet, som børn kan slå 
sig på eller støde ind i. Det gælder dog ikke for legeredskabers bestanddele, som 
løfter selve brugerne.  

� Veje på legepladsen må ikke gå gennem sikkerhedsområder. 
� Legeredskabernes konstruktion må ikke bevirke, at børn slår sig eller støder på 

uventede forhindringer, der kan medføre skader. 
� Ophængte tove, der er mellem 1 og 2 meter lange og kun monteret i den ene 

ende, skal hænge i en afstand af mindst 600 mm fra andre redskaber og mindst 
900 mm fra vipper (herunder også andre tove). Det anbefales ikke at lade børn 
selv sammenstykke gynger eller andre redskabsdele med tove o.l. 

� Ophængte tove, som er mellem 2 og 4 meter lange, skal placeres i en afstand af 
mindst 1 meter fra andre redskaber. 

� Faldhøjden må ikke være større end 3 meter (jf. beregning i punkt 4.2.8.1. af 
DS/EN 1176-1-standarden). Hvad sikkerhedsområdet angår, henvises der til 
tidligere afsnit i denne pjece. 

� På faldunderlag bør der ikke være genstande, som brugere kan falde på. Der er 
dog undtagelser:   

- Elementer, der ligger op til sikkerhedsområdet. Det er dog en betingelse, at 
forskellen på faldhøjden er mindre end 600 mm. 
- Elementer, som bærer brugerens vægt, omfatter brugeren eller som hjælper 
brugeren med at holde balancen 
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- Redskabselementer med en hældning, der er større end 60 grader, men 
mindre end 90 grader (i så fald kræves der ikke stødabsorbering). 

� Platforme med en faldhøjde, der er placeret højere end 1 meter, skal være 
forsynet med et sikkert underlag på den nedre platform. 

� Ved redskaber, som ikke er højere end 600 mm, kan der anvendes hårdt 
underlag. I tilfælde af højere legeredskaber, især gynger og karruseller, bør der 
altid etableres sikkert og forsvarligt faldunderlag. 

� Ifølge standarden tillades der græs til anvendelse på legepladser med en 
faldhøjde på op til 1 m. 

� Vipper (egen vægt på 25 kg eller mere) skal placeres mindst 400 mm over 
gulvniveau. Der skal være bevægelsesbegrænsninger på op til 100 mm på vipper. 
Derudover bør der ikke kunne forekomme stød mellem vipper og deres 
støtteelementer. Der skal være en afstand på mindst 230 mm mellem 
støtteelementer og vipper.  

 

Forebyggelse af fejl der opstår under færdiggørelse (mangelfuld finish) eller 
konstruktionsmæssige mangler  

� Alle materialer, der anvendes på legepladser bør være i overensstemmelse med 
fælleseuropæiske standarder og modstandsdygtige over for vejrforhold. 

� Overflader på legeredskaber må ikke producere giftige substanser.  
� Der må ikke anvendes reflekser på overfladen af legeredskaber. 
� Gældende byggelov skal til enhver tid overholdes. 
� Træmaterialer skal beskyttes mod at rådne (flere oplysninger i pkt. 4.1.3. i DS/EN 

1176-1-standarden). Kun velegnede træsorter er tilladt, dvs. træsorter, hvor der 
ikke forekommer splinter. 

� Metalelementer skal beskyttes mod rust og korrosion. Der skal anvendes 
passende rustfjernende midler, der ikke er giftige. 

� Lamineret materiale, der er brugt ved fremstillingen af rutschebaner, skal sikres 
forsvarligt. Hermed forsøger man at undgå, at børn kommer i kontakt med 
glasfiber, der findes under øverste laminatlag. 

� Der må ikke anvendes farlige substanser som asbest, bly, formaldehyd, 
smøremidler, tjære, karbolineum og lignende giftige stoffer. 

� Der skal sørges for tilstrækkelig sikkerhed af alle redskaber i overensstemmelse 
med gældende normer. 

� Ingen materialer skal krakelere eller skalle af. 
� Overflader, hvor der forekommer ruheder, bør ikke udgøre fare.  
� Alle hjørner og kanter skal være afrundede, med en radius på mindst 3 mm. 
� Skruesamlinger skal være tilstrækkeligt sikrede for ikke at lade børn selv ændre 

ved disse.  De skal derudover ikke kunne løsnes ved brug. 
� Elementer, som bliver hurtigt slidt ved brug, skal være tilgængelige for, at de nemt 

kan udskiftes. 
� Ståltove skal være godt spændt og skal beskyttes mod rust og korrosion (detaljer 

i pkt. 4.2.12. i  DS/EN 1176-1- standarden). 
� Kæder skal opfylde de krav, der fremgår af den internationale ISO 1834-standard. 

Maksimale åbninger i led skal være 8,6 mm, medmindre der er tale om 
skruesamlinger. Hvis det er tilfældet, skal åbninger være mindre end 8,6 mm, eller 
større end 12 mm. Det sker ofte, at hele kæden opfylder passende tekniske krav, 
undtagen de led, der er monteret til gyngen, disse led ses ofte at have åbninger, 
som er mindre end det krævede. 

� Fundamenter skal opfylde tekniske krav, som de fremgår af pkt. 4.2.14 i DS/EN 
1176-1-standarden (bl.a. skal sokler, afhængigt af situationen, være forankrede til 
enten 400 mm eller 200 mm under overfladen). 
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Bilag 

Forslag til det interne kontrolsystem på legepladsen  

 
Som tidligere nævnt kan ejeren eller den vedligeholdelsesansvarlige selv oprette et 
kontrolsystem for legepladsen. De vigtigste elementer i et sådant system skal være interne 
regler om vedligeholdelse af legepladsen, en klar inspektionsplan, inspektionsskemaer, 
vedligeholdelses- og renoveringsskema og vedlagte formularer om alle andre aktiviteter og 
arbejde udført på legepladsen. Alt, som er forbundet med legepladsen, bør dokumenteres i 
legepladsens logbog, se bilag. 
 
Systemets enkelte bestanddele kan se ud som følger:  
 
Vi gør opmærksom på, at det nedenstående kun er et forslag, som den ansvarlige frit kan 
ændre eller tilpasse. 

Inspektionsplan 

 
Den første opgave er at lave en inspektionsplan for legepladsen. Inspektionsplanen kunne 
se ud som følger: 
 
 

INSPEKTIONSPLAN 
 

For at forebygge ulykker på legepladsen vedtages der følgende inspektionsplan. 
 
1. Rutinemæssige visuelle inspektioner skal udføres X-antal gange om ugen (dog ikke 
sjældnere end hver 7. dag), og man bør bruge et passende skema (se bilag nr.1). Den 
rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at konstatere åbenlyse risikomomenter, 
opstået på grund af hærværk eller almindelig slitage. Desuden skal underlagets niveau og 
ryddelighed, legeredskabernes tilstand og nedslidningsgrad samt det generelle 
sikkerhedsniveau på pladsen kontrolleres. 
 
2. Driftsinspektion skal udføres i XX-interval (men ikke sjældnere end én gang hver 3. 
måned), og man bør bruge et passende skema (se bilag nr. 2). Under driftsinspektioner skal 
redskabernes fortsatte styrke, deres stabilitet og funktionsdygtighed kontrolleres. Hegn, 
underlag, afstandene mellem redskaberne, placeringen af supplerende udstyr, markering af 
redskaber, stabilitet, nedslidningsgraden af redskaberne og deres generelle tilstand skal 
kontrolleres. 
 
3. Rutinemæssig visuel kontrol skal udføres én gang om året, ved hjælp af et passende 
skema (jf. bilag nr.3). Hovedinspektionen bør udføres af en uddannet og certificeret 
legepladsinspektør, som er uafhængig af legepladsens ejer eller den 
vedligeholdelsesansvarlige.  Den slags kontrol har til hensigt at kontrollere legeredskabernes 
og underlagets sikkerhedsniveau generelt, og under kontrollen kan legepladsinspektør 
kræve, at redskabselementer udgraves, afdækkes eller afmontres. Under inspektionen skal 
det vurderes, hvorvidt vejrliget har påvirket legeredskabernes tilstand. Hovedinspektionen 
omfatter bl.a. kontrol og afprøvning af hegn, underlag, minimale afstande på 
legeredskaberne, placering af supplerende udstyr, markering af legeredskaber, 
legeredskabernes stabilitet og funktionsdygtighed, tilstand af materialesammensætninger, 
ændringer i sikkerhedsniveauer som følge af udførte renoveringsarbejder o.l. 
 
Inspektionen omfatter også en vurdering af den dokumentation, der følger af hver inspektion, 
og en vurdering af det generelle sikkerhedsniveau. 
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Som følge af inspektionen skal der gennemføres vedligeholdelsesarbejde og renovering af 
elementer så som skruesamlinger, underlag, lejer, konstruktionselementer og alle 
bevægelige elementer.  
 
Inspektionerne, vedligeholdelsesarbejdet og renoveringsarbejdet bør udføres af uddannet 
personale ved hjælp af passende værktøjer og skemaer (se bilag 1-4). 
 
Mangler, som kan være årsag til farlige situationer, skal straks udbedres. Hvis det ikke er 
muligt, må redskaberne ikke bruges, og der skal træffes passende foranstaltninger, så det 
ikke er muligt. Fx kan redskaberne afspærres eller fjernes. Hvis der konstateres mangler, bør 
man anmelde dem til ejeren. 
 
Hvis et redskab fjernes midlertidigt, skal fundamentet eller forankringen i jorden sikres, så 
der ikke opstår fare for ulykker. 
 
Oplysninger om ulykker skal registreres ved hjælp af formularen hertil (se bilag nr. 6). 
 
Der gennemføres en godkendelse af inspektionsskemaet nedenfor, så man kan vurdere dets 
effektivitet. 
 
Producentens vejledning med hensyn til omfang af inspektionen i bilag nr. ...... . 
 
Sted, dato, underskrift 

 

 

Vedligeholdelses- og renoveringsskema  

Der kan udarbejdes et særskilt vedligeholdelses- og renovationsskema for enhver legeplads. 
Dets omfang skal omfatte inspektionsaktiviteter, og det skal knyttes til indholdet af 
inspektionsskemaet og de passende formularer. 

 
VEDLIGEHOLDELSES- OG RENOVERINGSSKEMA  

 
For at forebygge ulykker på legepladser skal der udføres følgende: 
 
1. Efter enhver rutinemæssig visuel inspektion skal: 
 a) alt affald bortkøres  
 b) underlaget gøres jævnt (i tilfælde af løst underlag), så det passer til legeredskabernes 
markering af underlagsniveauet. 
 
2. Inden man går i gang med at udføre driftsinspektion skal: 
a) legepladsens underlag vedligeholdes  
b) underlagets forsænkninger fyldes op, og syntetisk underlag skal renoveres, hvis det er 
nødvendigt. 
 
3. Efter hver driftsinspektion skal: 
a) løse skruesamlinger renoveres   
b) lejer smøres, hvis dette viser sig at være nødvendigt 
c) markeringer af underlagsniveauer og registreringsnumrene på legeredskaber fornyes. 
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4.  Inden man går i gang med at udføre visuel inspektion skal: 
a) træelementer males 
b) lakeringen fornyes, hvis der er revner eller mangler. 

Der må kun bruges de farver, der anbefales af producenten. 

5 Sand i sandkasser skal udskiftes X-gange om året (det anbefales dog, at sandet skal 
udskiftes mindst to gange om året). 

Hvis man under service-, vedligeholdelses- eller renoveringsarbejde konstaterer alvorlige 
mangler, der kan påvirke sikkerhedsniveauet på pladsen, skal man straks udbedre 
manglerne. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal man sørge for, at redskaberne ikke kan 
bruges, fx ved at afspærre dem eller ved at fjerne dem. Manglerne, der er blevet konstateret, 
bør anmeldes til ejeren. 

Hvis man fjerner et redskab midlertidigt, skal fundamentet eller forankringen i jorden sikres, 
så de ikke udgør fare. 

Alt vedligeholdelses- og renoveringsarbejde bør udføres af et uddannet personale. 

Ændringer af legeredskaber, deres supplerende udstyr eller redskabernes placering, der kan 
påvirke sikkerhedsniveauet, bør udføres efter konsultation med producenten eller anden 
kompetent person (fx en fra et tilsynsorgan eller en anden certificeret enhed). 

For producentens anvisning vedrørende vedligeholdelse og renovering se bilag nr. ...... .  

Sted, dato, underskift 

 

 



 27 

Bilag nr. 1 
 

Rutinemæssig visuel inspektion 

 
Vedr. legeplads nr.: ……………………..  

 
Underlagets 

tilstand  
Ryddeligheden af 

underlag 
Der forekommer/ der 

forekommer ikke mangler 
ved legeredskaber 

Er der tildækkede 
fundamenter?  

Nedslidningsgraden 
af legeredskaber 

Andre 
konstaterede fejl 

Dato 
God Ikke i 

orden 
I orden Ikke i 

orden 
Forekommer Forekommer 

ikke 
Ja Nej På 

almindeligt 
niveau 

Høj Ja Nej 
Underskrift 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 



Bilag nr. 2 
 

Driftsinspektion 
 

Vedr. legeplads nr.: ……………………..  
 

Løbenummer Betegnelse ja nej 
1. Hvis der er en oplysningstavle – er den i orden og opdateret?   
2. Er der et komplet og sikkert hegn?    

3. Har underlaget en passende tilstand?    
4. Er de minimale afstande mellem legeredskaberne uændrede?   
5. Udgør de supplerende redskaber og udstyr fare?   

6. Findes der et tilstrækkeligt antal affaldskurve?   
7.  Er underlagets niveau markeret på passende vis?   

8. Er legeredskaberne tilstrækkeligt stabile?   
9. Er legeredskaberne markeret på passende vis?   

10. Mangler der elementer på redskaberne?   
11. Er nedslidningsgraden på de bevægelige dele på et almindeligt 

niveau?  
  

12. Er kæderne i orden?   
13. Er nedslidningsgraden af andre dele i orden?   
14. Er skruesamlingerne i orden?   

15. Er der tegn på korrosion eller nedbrydning?   
16. Kan der konstateres andre mangler?   

 
Forklaring og konklusion 
……………………………………………………………………………………………...................... 

 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
 
Sted: ……………… Dato: ………………… Underskrift: …………………………… 
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Bilag nr. 3 
 

Inspektion 
 

Vedr. legeplads nr.: ……………………..  
 

I. Inspektionen udført af (flere inspektører) 
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
II. Der er blevet gennemført inspektion af legepladsen, hvilket fremgår af følgende 
Løbenummer Betegnelse ja nej 

1. Hvis der er en oplysningstavle – er den i orden og opdateret?   
2. Er hegnet komplet og sikkert?   
3. Er underlaget i en passende tilstand?    

4. Er de minimale afstande mellem legeredskaberne uændrede?   
5. Udgør de supplerende redskaber og udstyr nogen fare?   

6. Er der et tilstrækkeligt antal affaldskurve?   
7.  Er der en passende markering af underlags niveau?   

8. Er legeredskaber tilstrækkeligt stabile?   
9. Er legeredskaber passende markeret?   

10. Mangler der elementer på redskaberne?   

11. Er nedslidningsgraden af de bevægelige dele på almindeligt niveau?   
12. Er kæderne i orden?   

13. Er nedslidningsgraden af andre dele i orden?   
14. Er skruesamlingerne i orden?   
15. Er der tegn på korrosion el. nedbrydning?   

16. Er fundamenterne i en god tilstand?   
17. Har udført renoveringsarbejde ført til ændringer i sikkerhedsniveauet?   

18. Er der et passende inspektionsskema?   
19. Er der et vedligeholdelses- og renoveringsskema?   
20. Kan der konstateres mangler?   

 
III. Gennemgang af dokumentationen (inspektionsskema og renoverings- og 
vedligeholdelsesskema): 
 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
IV. Vurdering af det generelle sikkerhedsniveau (der er blevet udført inspektion, og 
oplysninger om ulykker og tidligere inspektioner er gennemgået): 
 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
V. Forklaring og konklusion 
 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
………………………………………………………………………………………………................... 
 
Sted : ………………  
Dato: ………………  
 

Underskrifter: 
1. .…………………………………… 
2. .…………………………………… 
3. .…………………………………… 
4. .…………………………………… 
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Bilag nr. 4  
 

Vedligeholdelses og renoveringsformular 
 

Vedr. legeplads nr.: ……………………..  
 

 
1. Den ………….. er der blevet udført vedligeholdelses-/renoveringsarbejde* som gik ud på: 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 

 (beskriv venligst det udførte arbejde i detaljer) 
 
2. De ovennævnte aktiviteter blev/blev ikke gennemført som følge af en 
inspektion/anmeldelse af den  ………. 
 
3. De ovenstående aktiviteter blev udført på en korrekt/ forkert* måde  
 
4. Forklaring og konklusion 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
5. Rettelser skal indføres den: ………………………………………. 
 
 
Dato:………………………………….  
 
Underskrift af den person/virksomhed, som udførte de ovenstående aktiviteter 
 
Underskrift af person, som er ansvarlig for afleveringsforretningen 
 
 
 
*overstreg det ikke gældende 
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Bilag nr. 5 
 

Anmeldelsesformular vedr. konstaterede mangler 
 

Vedr. legeplads nr.: ……………………..  
 
 

1. Som følge af rutinemæssig visuel inspektion/driftsinspektion/grundig årlig inspektion 
/mangler, der ikke blev konstateret som følge af en inspektion * udført den………,er der 
konstateret mangler ved legeredskab  nr. …… 
 
2. Manglen/mangler påvirker/ påvirker ikke * sikkerheden på pladsen. 
 
3. Beskrivelse af den konstaterede mangel/de konstaterede mangler: 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
4. Forslag til afhjælpning af konstaterede mangler (inklusive datoer): 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
 
Dato:………………………………….  
 
Underskrift:……………………………. 
 
 
 
*overstreg det ikke gældende 
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Bilag nr. 6 
 

Ulykke anmeldelsesformular 
 

Oplysninger om den 
vedligeholdelsesansvarlige/ejeren: 

 Oplysninger om legeplads: 

Navn /fornavn/efternavn: 
 

 Navn: 

Adresse:  Adresse: 
 

Tlf.:   
Oplysninger om det legeredskab, der førte til ulykken: 

Producent: 
 

Beskrivelse af legeredskab: 

Producents adresse: 
 

Andre bemærkninger: 

Oplysninger vedrørende ulykken: 
Ulykkens forløb: 
 

 

Dato/klokkeslæt: 
 

 

Vejrforhold (regn, sne o.l.):  
Den tilskadekomne: 
(fornavn, efternavn, adresse, køn, 
alder)  

 

Tøj og sko, som den tilskadekomne 
havde på ved ulykken: 

 

Antal børn som var til stede på 
pladsen ved ulykken: 

 

Antal børn som legede på det 
legeredskab, hvor ulykken opstod:  

 

Skade: 
 

 

Beskrivelse af skader: 
 

 

Vidner: 
(fornavne, efternavne, kontakt-
oplysninger) 

 

Vidneforklaringer: 
 

 

Er der ydet førstehjælp og hvilken? 
 

 

Anbefalet justering af legeredskabet:  
Hjælp og erstatning ydet til den 
tilskadekomne: 

 

Andre oplysninger (billeder, 
båndoptagelser o.l.): 

 

Anmeldt af: (fornavn, efternavn, 
korrespondance oplysninger) 

 

 
Skal sendes til ejeren 
via fax:  
via e-mail:  
eller via almindelig post:   
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Bilag 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Legepladsens håndbog 
 
 

Legeplads nummer…………… 
 
 

Adresse:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Legepladsens ejer/den vedligeholdelsesansvarlige:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Dato og sted for den nærværende håndbogs oprettelse: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Underskrift: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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<Efter forsiden skal man placere kopier af certifikater, regninger, 
handelsdokumenter, brugsanvisninger, oplysninger om sikkerhedsområder, 
legepladsens skema (som et minimum skal det være håndskrevet) o.l.> 
 
<I den følgende del skal der placeres en fortegnelse over legeredskaber opsat på 
pladsen sammen med billeder og identifikationsnumre, fx: 

1. Grøn gynge – fremstillet af: XYZ Ltd., 3 Little Street, 00876 Windsor, 
Ontario, Kanada (katalognummer: GS998876/08), Certifikat nr.: 7766-
AD-2008 udstedt af Global Kommission for Sikkerhed på Legepladser.  

2. Gul gynge med hestehoved, fremstillet af: osv. 
3. Rød lille gynge. 
4. Gynge med et sæde. 
5. Gynge med to sæder. 
6. Rutschebane. 
7. Hængebro. 
8. … 

 
Det er vigtigt, at man dokumenterer det i håndbogen, når man renoverer eller 
udskifter legeredskaber. Samtidig skal man angive, hvilket renoveringsarbejde der er 
blevet gennemført og hvornår.> 
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1. Fortegnelse over rutinemæssige visuelle inspektioner: 
 

Løbenummer Inspektionsdato 
Inspektørens 
fornavn og 
efternavn 

Underskrift 

Fornavn og 
efternavn på den 
person, som er 

ansvarlig for 
afleveringsforretning 

Underskrift 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<der kan vedlægges flere sider om nødvendigt> 
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2. Fortegnelse over driftsinspektioner 
 

Løbenummer Inspektionsdato 
Inspektørens 
fornavn og 
efternavn 

Underskrift 

Fornavn og 
efternavn på den 

person, der er 
ansvarlig for 

afleveringsforretning 

Underskrift 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<der kan velægges flere sider om nødvendigt> 
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3. Fortegnelse over den årlige grundige inspektion 
 

Løbenummer Inspektionsdato Inspektørers fornavne og 
efternavne Underskrifter: 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

<der kan vedlægges flere sider om nødvendigt> 
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4. Fortegnelse over vedligeholdelses- og renoveringsaktiviteter: 
 

Løbenummer 
Vedligeholdelses- 

eller 
renoveringsdato 

Entreprenørens 
fornavn og 
efternavn 

Underskrift 

Fornavn og 
efternavn på den 

person, der er 
ansvarlig for 

afleveringsforretning 

Underskrift 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<der kan vedlægges flere sider om nødvendigt> 
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5. Fortegnelse over anmeldte mangler 
 

Løbenummer Anmeldelsesdato Anmeldt 
af  Underskrift 

Anmeldelsen 
modtaget af 
(fornavn og 
efternavn) 

Underskrift 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<der kan vedlægges flere sider om nødvendigt> 
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6. Fortegnelse over anmeldte ulykker  
 

Løbenummer Anmeldelsesdato 
Inspektørens 
fornavn og 
efternavn 

Underskrift 

Fornavn og efternavn 
på den person, der 

modtog 
anmeldelsesformularen. 

Underskrift 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

<der kan vedlægges flere sider om nødvendigt> 
 


