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INSPIRASJONSSEMINAR 27. SEPTEMBER 
Tema for inspirasjonsseminar høsten 2016 blir 
«Jublende lek med snø og vann!». Seminaret blir 
arrangert i Oslo den 27.september. Her får vi høre og 
lære mer om spennende lek og aktivitetsanlegg med 
snø og vann som sentrale elementer. 
 
Program og påmelding vil bli annonsert på 
www.badparkogidrett.no. Hold av datoen! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
TILSYN MED KOMMERSIELLE LEKELAND 
DSB gjennomførte i 2015 tilsyn med kommersielle 
Lekeland. Det ble gjennomført både 
brukerundersøkelse og tilsynsbesøk. Fokus i 
undersøkelsene var kjennskap til regelverk som 
ivaretar sikkerheten ved lekeplassutstyret og rutiner 
for kartlegging av farer og vurdering av risiko ved 
lekeplassutstyret. Rapporten til DSB er imidlertid ikke 
klar enda. DSB kommer tilbake med tall og fakta når 
rapporten er ferdig og konklusjonen er klar. 
 
 

 

http://www.badparkogidrett.no/


 

 Postadresse: 
Telefon 1: 
Telefon 2 
E-post: 
Hjemmeside: 

Postboks 4014 US, 0806 Oslo 
481 15 299 
928 10 970 
badparkogidrett@nih.no 
www.badparkogidrett.no 

BAD gir mulighet til fysisk og sosial trivsel året rundt 
PARKpolitikk er grønt miljø for helse og trivsel 
IDRETT er en investering for framtida 

PARKOUR OG IDRETTSUTSTYR 
Parkour og idrettsutstyr er ikke omfattet av 
lekeplassforskriften eller NS 1176. 
 
Idrettsutstyr (drift og vedlikehold) ligger innenfor  
3420 kapittel ZJ.  
 
Parkour får egen standard som var på høring (prEN 
16899) i fjor høst. Denne er ikke utgitt enda, og 
kommer ikke på norsk så vidt vi vet. 
 
 
INSPEKTØRTREFF 2016 
Inspektørtreff 2016 ble holdt på Olympiatoppen den 
5. februar. 26 deltagere fikk høre Frode Pettersen fra 
Norsk sertifisering redegjøre for betydning en av 
tjenestebeskrivelsen til lekeplassinspektørene med 
påfølgende interessant diskusjon. Morten Anker-
Nilssen ga en introduksjon om siste nytt innen 
lekeplassdrift i NS3420. Marthe Ervik fra DSB 
redegjorde for tilsyn med innesluttede lekeapparater 
som DSB gjennomførte i 2015, samt status i andre 
relevante saker som ny forskrift, aktuelle 
politianmeldelser og andre saker de jobber med. Jan 
Tørud fra IF-forsikring ga en orientering om 
ansvarsforsikring og ulike former for ansvar og 
økonomiske interesser. Eva Jakobson Vaagland fra 
SKAFOR ga tilhørerne en oversikt over den aktuelle 
skadestatistikken som finnes og hva vi vet om 
skadedata og ulykkessammenhenger innen barns lek.    
 
 
LEKE-FAKTA:  
Alle skadetilfeller og akutte risikosaker skal meldes 
til DSB! Det er eieren av lekeplassen som skal sende 
melding. I tillegg skriver DSB på sine hjemmesider 
«Dersom produsenten, importøren eller distributøren 
vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort 
tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for 
helseskade, skal han straks informere DSB om dette.» 
 
 
 

ULYKKER VED LEKEPLASSER 
To ulykker på skolelekeplasser har vekket interesse 
hos mange. Vi har fått anledning til å dele litt 
informasjon slik at flere kan lære av dette: 
 
1. Eier av lekeplass ved skole er anmeldt på grunn av 
manglende vedlikehold. Huske knelte ved bruk og et 
barn kom til skade. Husken var av den tradisjonelle 
typen med tverrligger av furu. Ved inspeksjon ble det i 
2014 oppdaget alvorlige svakheter ved 
konstruksjonen. Lekeplassinspektør rapporterte 
avviket til eier. Apparatet ble senere samme år 
anbefalt revet. Til tross for dette var det ikke gjort 
tiltak i 2015 da ulykken inntraff. Det var politiet som 
anmeldte forholdet. Eier har akseptert ansvar.  
 
2. Politiet etterforsker et forhold ved skole der huske 
knelte under bruk og et barn kom til skade. Husken er 
av nyere dato. Ved bruk løsnet tverrligger fra 
innfesting. Skruer/bolter i skjult beslag manglet eller 
var ikke tilstrekkelig/korrekt festet. Det var politiet 
som anmeldte forholdet. Ansvarsforholdet er ikke 
avklart. 
 
NY EKSEMPELSAMLING 
Ofoten Friluftsråd 
har gitt ut 
eksempelsamlingen 
«Naturlekeplassen 
til inspirasjon» i 
samarbeid med 
barnehagene som 
deltar i nettverket 
«Helsefremmende 
barnehager». Heftet 
er på 50 sider og 
spekket med 
realistiske og 
utprøvde idéer om 
hva og hvordan.  
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