ANLEGG OG SIKKERHET

Lekeplass

Med lekeplass menes: Ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som
er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek. Se: Forskrift om
sikkerhet ved lekeplassutstyr
Dette bør du tenke på:
• Lekeplasser i borettslag, velforeninger, skoler og barnehager blir regnet som
offentlige lekeplasser.
• Eier av lekeplassen må tenke på at lekeplassen er offentlig tilgjengelig, og kan bli
brukt av alle til alle døgnets tider gjennom hele året.
• Lekeplassen skal være tilpasset de aldersgrupper som bruker plassen.
• Når det gjelder offentlige krav til sikkerhet på lekeplassen, kan vi henvise til:
- Produktkontrolloven:
Et av de viktigste kravene her er at du som eier viser aktsomhet, og gjør de
tiltakene som skal til for å forebygge og begrense helseskade (§3).
- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr:
Beskriver aktuelle krav til lekeplassen, lekeplassutstyret, underlag, ettersyn og
vedlikehold.
• Gjeldende standarder; NS 1176 og NS 1177 gir en god beskrivelse av lekeplassutstyr,
og gjør det mulig å kontrollere sikkerheten ved utstyret i etterkant.
• Legg merke til at på noen områder gjelder det strengere krav i Forskrift om
sikkerhet ved lekeplassutstyr enn i standarden:
- Bart metall
- Hardt underlag (asfalt, betong og fjell)
• At innkjøpt lekeplassutstyr og fallunderlag er sertifisert, og at sertifikat for produktet
medfølger.
• At lekeplassutstyr monteres i hht veiledning
• At lekeplassen er forsvarlig sikret mht nærhet til vei, parkeringsplasser m.m.

Vær spesielt oppmerksom på:
• At bruk av utstyr som medfører en viss risiko følger nødvendige sikringsprosedyrer:
- Hvor skjer ulykkene?
- Er det steder som er ekstra utsatt?
- Tiltak?

• Er det løst utstyr på lekeplassen? Tau, kasser, leker m.v.
- Pass på at dette lagres forsvarlig (utilgjengelig) når det ikke er i bruk
• Bygge selv?
- Det du designer og bygger selv, skal følge kravene i Forskrift om sikkerhet
ved lekeplassutstyr.
- Konkrete krav til utstyr og underlag er beskrevet i gjeldende standarder.
- Det bør utvises stor grad av aktsomhet før man setter opp egenprodusert
lekeplassutstyr.
• Rehabilitere – bygge ny lekeplass?
- I perioder med bygging og rehabilitering av lekeplasser må man være ekstra
påpasselig med å ivareta sikkerheten. En lekeplass under oppføring er en farlig
lekeplass. Arealet bør derfor stenges med anleggsgjerder på en slik måte at
man trenger verktøy for å passere. Gjerdet må stå fra anleggsstart til leke
plassen er ferdigstilt og sikkerheten kontrollert av kvalifisert personale.
• Reparasjoner og vedlikehold
- Gjøres i hht gjeldende standard: NS 1176 og i hht veiledning fra produsenten/
leverandøren
		
• Følgende vanlige feil med fare for alvorlig helseskade:
1. Farlige åpninger for snorfeste, hodefeste, feste av kropp
2. Fingerfeste; steder hvor barn kan henge igjen i fingrene
3. Klemme- og knuseskader
4. Fallunderlag og for kort avstand mellom de ulike elementene
5. Råte, materialskader og slitasje
6. Løst materiell som snorer og hoppetau

Eiers ansvar:
• Som eier har du det juridiske ansvaret for lekeplassen
- Barnehager og skoler; gjelder også utenom åpningstid
• Eier må ha foretatt en sikkerhetsvurdering av montert utstyr og underlag, og ha
rutiner som sørger for kontroll, oppfølging og vedlikehold av dette.
• Eksempel på ulike typer kontroll:
- Daglig eller ukentlig visuelt ettersyn (vurdere behov)
- Kvartalsvis funksjonsettersyn
- Årlig hovedettersyn (bør gjøres av en sertifisert inspektør eller tilsvarende)
• Dokumenteres i en internkontrollperm/HMS-perm. Her skal kopier av sertifikater,
årskontroll, avviksrapporter og gjennomførte tiltak m.m. ligge.

Når andre enn eier har ansvaret for daglig drift:
• Driftsoppgaver skal reguleres i en avtale/driftskontrakt
• Det skal klart fremgå hva som er eiers ansvar og hva som er drifters ansvar

Dekkes ikke av Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og
standard for lekeplassutstyr og fallunderlag:
•
•
•
•
•
•

Sportsutstyr (inkl. parkourelementer)
Gjerder
Porter
Benker
Kunst
Vegetasjon – natur

Det er ingenting som heter godkjent lekeplass. Det finnes derimot sertifisert lekeplassutstyr og underlag som er testet i hht standarden.
For mer informasjon: http://badparkidrett.no/sikkerhet/
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