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Inspektionsrapport Udsendelsesdato: XX 
 Projektnr.: 1316923-49 
 Sign.: KMC 
 Antal bilag: 43 
Rekvirent: 
Frydenhøjparken 
Frydenhøjparken 23 
2750 Hvidovre 
 

Der er foretaget inspektion hos: 
Navn: Frydenhøjparken Kontaktperson: Bjarne Magnusson 
Adresse: Frydenhøjparken 23 Telefonnr.: 3838 1883 
Postnr./by: 2750 Hvidovre Telefaxnr.:  
Land: Danmark E-mail: bjm@akb.dk 
 

Efter følgende bestemmelser: 
I denne rapport bliver redskaberne inspiceret i forhold til DS/EN 1176 og DS/EN 1177. 
Redskabernes konstruktionsintegritet (styrke og stivhed) er ikke vurderet ved prøvning eller beregning i 
forhold til DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet, anneks A, B og C. Der er ligeledes ikke 
foretaget prøvning i forhold til DS/EN 1176-2 Anneks B og C og DS/EN 1176-6 Anneks B, C og D. 
Ingen legeredskaber eller dele heraf er demonteret, og der er ikke foretaget nogen udgravning ved 
redskabernes stolper/forankringer for at konstatere eventuelle fejl og mangler. Ved vanskeligt tilgængeligt 
udstyr, hvor inspektion eksempelvis kræver anvendelse af stige, eller hvor der vurderes særlig risiko for 
legepladsinspektør grundet konstruktionens art, fysiske tilstand eller lignende, er der ud fra det der kunne 
iagttages foretaget en vurdering. 
Stødunderlaget er vurderet visuelt. 
 

med følgende resultater: 
Gældende krav i DS/EN 1176-1-2-3-6-7 og DS/EN 1177 er ikke overholdt.  
 
Vilkår: Inspektionsordningen er akkrediteret af DANAK (Reg. No. 9033) efter ISO 17020, se 

www.danak.dk, og inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for 
certificerings-, inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut, 
august 1999. 
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for det inspicerede emne/emner. 
Inspektionsrapporten må kun gengives i uddrag, hvis inspektionsorganet skriftligt har 
godkendt uddraget. 

Center: Teknologisk Institut  
Legepladskontrollen 

Underskrift: Kim Munk Christensen 
Konsulent, Legepladsinspektør 
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Rekvirent: Frydenhøjparken E-mail: bjm@akb.dk 

Kontaktperson: Bjarne Magnusson Udt./Inspekt.sted: Frydenhøjparken 

Telefonnummer: 3838 1883 Udt./Inspekt. af: Kim Munk Christensen 

Telefaxnummer:  Udt./Inspiceret den: 13. juni 2006 

Produkt: Legepladsinspektion Opg. modtaget: 25. april 2006 

Inspektionssted: Frydenhøjparken Opg. besvaret: xxxxxxxx 

Godk. Myndighed: - Typeprøvning:  Kvalitetskontrol:  

Godk.nr.: - Omprøvning:  Vejled. prøvning:  

Evt. inspektionsemnemærkning: Inspektion: X Anden prøvning:  

Enkeltmærkninger fremgår af vedlagte bilag Feltprøvning:    

Inspektionsoversigt: Krav overholdt Akkrediteret  Underlev. 

Iht.: Ja Nej Ja Nej Akk.nr. 

DS/EN 1176-1, 1999-10-11 Generelt  X X   

DS/EN 1176-2, 1999-12-23 Gynger  X X   

DS/EN 1176-3, 1999-12-23 Rutschebaner  X X   

DS/EN 1176-6, 2000-2-18 Vipper  X X   

DS/EN 1176-7, 1998-4-1 Inspektion og vedligehold  X X   

DS/EN 1177, 1998-6-30 Stødabsorberende underlag  X  X  

       

       

       

       

       

       

       



Sign.: KMC Bilag: 1 af 43 
 INSPEKTION af LEGEPLADSER 

 Projektnr.: 1316923-49 

© Teknologisk Institut 
 
 

 

 
Oversigtsbillede: 
Frydenhøjparken 
Legeplads 1 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-2 Supplerende krav for gynger. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
DS/EN 1176-2 Pkt. 6 Mærkning 

 
Beskrivelse af problem: 
Det vurderes, at dette underlag ikke er godt nok. 
Udstrækningen af underlaget skal være gyngens ophæng x 
0,867 m + 2,25 m til kantafgrænsning (dette gælder på begge 
sider af gyngen). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.10 Stødområde 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
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Beskrivelse af problem: 
Var underlaget revet i niveau, ville der ikke være tilstrækkelig 
frihøjde mellem underkanten af gyngesædet og underlaget. 
Der ville derfor være fare for, at børnene komme i klemme 
under gyngen. 
(Der skal være min. 40 cm frihøjde under dækgynger). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.2 Frihøjde h2 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Kuglelejebeslaget sidder løst. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. 
Plasten sidder løs på kæden og giver dermed børnene et 
usikkert greb. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Kæders led må maks. have en åbning på 8,6 mm målt i en 
hvilken som helst retning. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.13 Kæder 

 
Beskrivelse af problem: 
Gevindstykker stikker ud fra redskabet, og kan skære børnene 
eller hænge fast i beklædning. 
(Skal være undersænket eller afsluttet med rundet møtrik). 
Se også efterfølgende foto. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
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Beskrivelse af problem: 
Mellemrummet på billedet udgør en fare for kvælning, fordi 
barnet kan få halsen ned i hullet ovenfra, uden at kunne nå 
jorden med fødderne. 
(Mellemrummet er mere end 60cm over jordoverfladen, og 
har en bredde mellem 4,5- og 15,5cm). 
Problemet opstår på begge sider af stativet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals. 
Figur D2 prøvedorn  

 
Beskrivelse af problem: 
Hvis et barn kravler igennem dette hul med enten ben eller 
overkrop først, og hovedet ikke kan følge med igennem, er der 
risiko for kvælning. 
(Huller må ikke være mellem 8,9- og 23cm, hvis de er 
placeret mere end 60cm fra underlaget). 
Problemet opstår på begge sider af stativet. 
 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals. 
Figur D1 prøvedorn C 

 
Beskrivelse af problem: 
Børnene kan slå sig, hvis de falder af gyngen. Hækken 
befinder sig i gyngens faldrum der beregnes med min. 1,5m  
omkring tyngdepunktet, når gyngens frie faldhøjde er mere 
end 60cm over terræn og ud til et udsving på 60°. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.3 Faldrummets udstrækning 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
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Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
 
 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-3 Supplerende krav for rutschebaner. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
DS/EN 1176-3 Pkt. 6 Mærkning 

 
Beskrivelse af problem: 
Underlaget omkring redskabet vurderes at være for hårdt. 
Under legeredskaber med en fri faldhøjde på over 60 cm skal 
der være et støddæmpende faldunderlag. (Udstrækning af 
underlag: faldhøjde/3x2+0,5m, dog min. 1,5 m). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.3 Stødområdets dimensioner 
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Beskrivelse af problem: 
Der skal være sideafskærmning på rampen op til tårnet. 
(Afskærmningen skal begynde ved jorden og gå helt op til 
tårnet. Højden på sideafskærmningen: min. 70 cm). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.9.3 Ramper 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.4.1 Generelt 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Der er risiko for, at børnene kan skære 
eller stikke sig på grund af redskabets ru overflade. 
(Der må ikke være ru overflader på et legeredskab, hvorpå 
børn kan stikke sig og på den måde få splinter i huden). 
Se også efterfølgende foto. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Stødområdet ved rutschebanens udløbsområde er ikke 
tilstrækkeligt stort.  
Stødområdet i udløbsområdet skal være 2 m frem foran 
rutschebanen og 1 m til hver side). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-3 Pkt. 4.8 Stødområde 

 
Beskrivelse af problem: 
Stødområdet i forbindelse med rutschebanens udløbsområde 
indeholder hårde genstande. Der må ikke være hårde 
genstande i stødområdet. 
(Stødområdet strækker sig 1m ud på hver side af udløbsområ-
det og 2m frem fra rutschebanens afslutning.) 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-3 Pkt. 4.8 Stødområde 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Søm, skruer, spidse eller skarpkantede komponenter må ikke 
stikke ud fra redskabet, så børnene kan rive, slå eller skære sig 
på dem. 
Se også efterfølgende foto. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Ændringer i rutschebanens sideafskræmning skal ske med en 
radius på min 5cm. Her sker ændringen i en vinkel. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-3 Pkt. 4.3.4 Rutschebanens sider 

 
Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for, at børnene kan skære eller stikke sig på 
grund af redskabets ru overflade. 
(Der må ikke være ru overflader på et legeredskab, hvorpå 
børn kan stikke sig og på den måde få splinter i huden). 
Se også efterfølgende foto. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Børnene kan få en fod i klemme i disse 
mellemrum. 
(Huller i overflader til løb, klatring m.m. må ikke være over 3 
cm). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.5 Fastklemning af fod eller ben 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. 
Hvis et barn kravler igennem dette hul med enten ben eller 
overkrop først, og hovedet ikke kan følge med igennem, er der 
risiko for kvælning. 
(Huller må ikke være mellem 8,9- og 23cm, hvis de er 
placeret mere end 60cm fra underlaget). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals. 
Figur D1 prøvedorn C  
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Hvis et barn kravler igennem dette hul med enten ben eller 
overkrop først, og hovedet ikke kan følge med igennem, er der 
risiko for kvælning. 
(Huller må ikke være mellem 8,9- og 23cm, hvis de er 
placeret mere end 60cm fra underlaget). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals. 
Figur D1 prøvedorn C 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Den viste sideplade sidder løs med risiko 
for klemning. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 

 
Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for kvælning, hvis eksempelvis en anoraksnor 
sætter sig fast i revnerne omkring rutschebanens siddeområde. 
Problemet opstår flere steder. Se efterfølgende eksempler. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj 
Anneks D 3.2.1 Rutschebaner 
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Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. 
Der er risiko for, at børnene kan skære eller stikke sig på 
grund af redskabets ru overflade. 
(Der må ikke være ru overflader på et legeredskab, hvorpå 
børn kan stikke sig og på den måde få splinter i huden). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
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Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af disse 
redskaber: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-6 Supplerende krav for vipper. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskaberne. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
DS/EN 1176-6 Pkt. 7 Mærkning 

 
Beskrivelse af problem: 
Frirummet er det rum, der er optaget af brugeren under brug. 
For siddende brugere, radius 1m, højde 1,5 m. 
Frirum må ikke overlappe hinanden, og det gør de her. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.2 Frirummets dimensioner 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.2 Beskyttelse i det frie rum af 
brugere, der udsættes for en bevægelse påført af redska-
bet 

 
Beskrivelse af problem: 
Børnene kan ramme hækken ved fald fra vippen. 
(Der skal være min.1 m faldrum rundt om en vippe). 
Se også efterfølgende foto. 
 
Krav i standard: 
DS /EN 1176- 6 Pkt. 4.11 Faldrum 
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Beskrivelse af problem: 
Vippen er monteret for højt. Den maksimale højde på sædet i 
hvilestilling er 55 cm. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-6 Pkt. 4.3 Sidde-/ståfladens højde 

 
Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for, at børnene kan skære eller stikke sig på 
grund af redskabets ru overflade. 
(Der må ikke være ru overflader på et legeredskab, hvorpå 
børn kan stikke sig og på den måde få splinter i huden). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Børnene kan ramme hækken ved fald fra vippen. 
(Der skal være min.1 m faldrum rundt om en vippe). 
 
Krav i standard: 
DS /EN 1176- 6 Pkt. 4.11 Faldrum 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Skarpkantede komponenter må ikke stikke 
ud fra redskabet, så børnene kan rive, slå eller skære sig på 
dem. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
 
Beskrivelse af problem: 
Der skal være håndstøtter til hver siddeflade/barn. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-6 Håndstøtter 

 
Beskrivelse af problem: 
Børnene kan ramme hækken ved fald fra vippen. 
(Der skal være min.1 m faldrum rundt om en vippe). 
Se også efterfølgende foto. 
 
Krav i standard: 
DS /EN 1176- 6 Pkt. 4.11 Faldrum 
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Oversigtsbillede: 
Frydenhøjparken 
Legeplads 2 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-3 Supplerende krav for rutschebaner. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
DS/EN 1176-3 Pkt. 6 Mærkning 
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Beskrivelse af problem: 
Faldværnet er placeret for højt. 
(Faldværnet skal gå på tværs af nedgangen og overkanten skal 
sidde i en højde mellem 60- og 85 cm over ståfladen). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.4.3 Faldværn 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Brandmandsstangen sidder løs. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 

 
Beskrivelse af problem: 
Børnene kan slå sig ved fald fra brandmandsstangen. 
Udstrækningen af stødområdet er ikke tilstrækkelig.  
Stødområdets udstrækning skal være faldhøjde/3x2+0,5 m. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse af brugere i 
faldrummet 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.3 Stødområdets dimensioner 
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Beskrivelse af problem: 
Børnene kan slå sig ved fald fra legesystemet. 
Udstrækningen af stødområdet er ikke tilstrækkelig.  
Stødområdets udstrækning skal være faldhøjde/3x2+0,5 m. 
Se også endenstående foto. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse af brugere i 
faldrummet 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.3 Stødområdets dimensioner 

 

 
Beskrivelse af problem: 
Stigen er konstrueret forkert. 
Søm eller skruer må ikke bruges som eneste form for 
sammenføjning. Trækomponenter skal have indfældede 
sammenføjninger, som ikke kan skrues af eller forskubbes. 
Problemet opstår på systemets stiger. Den viste er blot et 
eksempel. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.9.1 Stiger 
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Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for fastklemning af tøj m.m. (se pile). 
(Dele, der mødes i nedadgående retning, så de danner en 
vinkel på 60° eller derunder, udgør en fare for fastklemning 
og dermed en risiko for kvælning). 
Problemet opstår flere steder i systemet. De viste er blot 
eksempler. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.1 Beskyttelse mod fastklemning 
generelt 

 
Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for, at børnene kan få fingrene i klemme imellem 
rebstigen og stolpen. 
(Åbninger, hvis mål ændrer sig under brugen, skal være 
mindst 12 mm). 
Se også efterfølgende foto med eksempel. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre 
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Beskrivelse af problem: 
Gevindstykker stikker ud fra redskabet, og kan skære børnene 
eller hænge fast i beklædning. 
(Skal være undersænket eller afsluttet med rundet møtrik). 
Se også efterfølgende fotos med eksempel. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Viste kovs er defekt. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for, at børnene kan få fingrene i klemme imellem 
håndgreb og bjælke.  
(Åbninger, hvis mål ændrer sig under brugen, skal være 
mindst 12 mm). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre 

 
Beskrivelse af problem: 
Der skal være sideafskærmning på rampen op til tårnet. 
(Afskærmningen skal begynde ved jorden og gå helt op til 
tårnet. Højden på sideafskærmningen skal være min. 70 cm, 
og man må ikke kunne krybe igennem en sideafskærmning). 
Problemet opstår også på systemets andre ramper. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.9.3 Ramper 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.4.1 Generelt 

 
Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for fastklemning af tøj m.m. (se pil). 
(Dele, der mødes i nedadgående retning, så de danner en 
vinkel på 60° eller derunder, udgør en fare for fastklemning 
og dermed en risiko for kvælning). 
Problemet opstår også på systemets andre ramper. 
Se også efterfølgende foto. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.1 Beskyttelse mod fastklemning 
generelt 
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Beskrivelse af problem: 
Ændringer i rutschebanens sideafskræmning skal ske med en 
radius på min 5cm. Her sker ændringen i en vinkel. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-3 Pkt. 4.3.4 Rutschebanens sider 

 
Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for kvælning, hvis eksempelvis en anoraksnor 
sætter sig fast i revnerne omkring rutschebanens siddeområde. 
Problemet opstår flere steder. Se efterfølgende eksempler. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj 
Anneks D 3.2.1 Rutschebaner 
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Beskrivelse af problem: 
Stødområdet i forbindelse med rutschebanens udløbsområde 
indeholder hårde genstande. Der må ikke være hårde 
genstande i stødområdet. 
(Stødområdet strækker sig 1m ud på hver side af udløbsområ-
det og 2m frem fra rutschebanens afslutning) 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-3 Pkt. 4.8 Stødområde 
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Beskrivelse af problem: 
Rørets diameter er for lille. 
Rør skal have en indvendig diameter på min. 75 cm når de er 
mere end 2 m lange. 
(Er længden mellem 1- og 2m. skal diameteren være min. 50 
cm. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.4 Fastklemning af hele kroppen, 
tabel 1 
 

 
Beskrivelse af problem: 
De to redskabers stødområder overlapper hinanden. 
Stødområder må ikke overlappe hinanden  
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.3 Stødområdets dimensioner 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
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Beskrivelse af problem: 
De to redskabers stødområder overlapper hinanden. 
Stødområder må ikke overlappe hinanden  
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.3 Stødområdets dimensioner 

 
Oversigtsbillede: 
Frydenhøjparken 
Legeplads 3 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-2 Supplerende krav for gynger. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
DS/EN 1176-2 Pkt. 6 Mærkning 



Sign.: KMC Bilag: 25 af 43 
 INSPEKTION af LEGEPLADSER 

 Projektnr.: 1316923-49 

© Teknologisk Institut 
 
 

 

 
Beskrivelse af problem: 
Kæders led må maks. have en åbning på 8,6 mm målt i en 
hvilken som helst retning. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.13 Kæder 

 
Beskrivelse af problem: 
Gevindstykker stikker ud fra redskabet, og kan skære børnene 
eller hænge fast i beklædning. 
(Skal være undersænket eller afsluttet med rundet møtrik). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Den viste sjækkel er vredet. Hold øje med 
udviklengen. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Der er et tydeligt slid i sammenføjningen. 
Hold øje med udviklingen. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 

 
Beskrivelse af problem: 
Børnene kan slå sig, hvis de falder af gyngen. Faldunderlaget 
har ikke tilstrækkelig stor udstrækning.  
Udstrækningen af underlaget skal være: gyngens ophæng x 
0,867 m + 2,25 m til kantafgrænsning (dette gælder på begge 
sider af gyngen). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.10 Stødområde 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Børnene kan slå sig, hvis de falder af gyngen. Trækanten 
befinder sig i gyngens faldrum der beregnes med min. 1,5m  
omkring tyngdepunktet, når gyngens frie faldhøjde er mere 
end 60cm over terræn og ud til et udsving på 60°. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.3 Faldrummets udstrækning 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
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Beskrivelse af problem: 
Børnene kan komme til skade ved at støde ind i stativet. 
Der er for kort afstand mellem gynge og stativ (Der skal min. 
være 20 % af ophængets længde + 20 cm). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.4.1 Mindste afstand mellem gynger 

 
Beskrivelse af problem: 
Gyngesæderne er ikke stabile, fordi gyngeophængene på 
overliggeren sidder for tæt. 
(Afstanden mellem de øverste ophæng skal være større end 
bredden på sædet). 
Afstanden mellem disse ophæng skal være: 5 % af den længde 
der er fra overkant sæde op til beslagets omdrejningspunkt + 
bredden på sædet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.4.2 Gyngesæders stabilitet 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
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Beskrivelse af problem: 
Redskabet har kanter, som ikke er forskriftsmæssigt 
afrundede. Skarpe kanter kan være farlige, hvis børn rammer 
dem. 
(Kanter skal være afrundede med en radius på min. 3 mm)  
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-3 Supplerende krav for rutschebaner. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
DS/EN 1176-3 Pkt. 6 Mærkning 

 
Beskrivelse af problem: 
Underlaget omkring redskabet vurderes at være for hårdt. 
Under legeredskaber med en fri faldhøjde på over 60 cm skal 
der være et støddæmpende faldunderlag. (Udstrækning af 
underlag: faldhøjde/3x2+0,5m, dog min. 1,5 m). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.3 Stødområdets dimensioner 
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Beskrivelse af problem: 
Der skal være sideafskærmning på rampen op til tårnet. 
(Afskærmningen skal begynde ved jorden i rampens laveste 
punkt, og gå helt op til tårnet. Højden på sideafskærmningen 
skal være min. 70 cm, og man må ikke kunne krybe igennem 
en sideafskærmning). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.9.3 Ramper 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.4.1 Generelt 

1

 
Beskrivelse af problem: 
Hvis et barn kravler igennem dette hul med enten ben eller 
overkrop først, og hovedet ikke kan følge med igennem, er der 
risiko for kvælning. 
(Huller må ikke være mellem 8,9- og 23cm, hvis de er 
placeret mere end 60cm fra underlaget). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals. 
Figur D1 prøvedorn D 

 
Beskrivelse af problem: 
Søm, skruer, spidse eller skarpkantede komponenter må ikke 
stikke ud fra redskabet, så børnene kan rive, slå eller skære sig 
på dem. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Den viste sideplade sidder løs med risiko 
for klemning. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. 
Der er risiko for, at børnene kan skære eller stikke sig på 
grund af redskabets ru overflade. 
(Der må ikke være ru overflader på et legeredskab, hvorpå 
børn kan stikke sig og på den måde få splinter i huden). 
Se også efterfølgende fotos med eksempler. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
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Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for kvælning, hvis et barn eksempelvis kommer 
til at hænge fast i en anoraksnor på taget. Det gælder flere 
steder på taget.  
Der kan opstå nye revner, efterhånden som træet tørrer ud 
eller giver sig. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj 
Anneks D 3.2.3 Tage 

 
Beskrivelse af problem: 
Gevindstykker stikker ud fra redskabet, og kan skære børnene 
eller hænge fast i beklædning. 
(Skal være undersænket eller afsluttet med rundet møtrik). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 

 
Beskrivelse af problem: 
Ændringer i rutschebanens sideafskræmning skal ske med en 
radius på min 5cm. Her sker ændringen i en vinkel. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-3 Pkt. 4.3.4 Rutschebanens sider 
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Beskrivelse af problem: 
Der mangler sideafskærmning, da der er over 60 cm fra 
platform til underlag. 
(Sideafskærmning skal være min. 70 cm høj). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.4.4 Sideafskærmninger 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for kvælning, hvis eksempelvis en anoraksnor 
sætter sig fast i revnerne omkring rutschebanens siddeområde. 
Problemet opstår flere steder. Se eksempler på efterfølgende 
fotos. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj 
Anneks D 3.2.1 Rutschebaner 
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Beskrivelse af problem: 
Siddeområdet er ikke udført korrekt. 
Alle rutschebaner skal have et siddeområde på min. 35 cm 
med en maksimal hældning på 5º. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-3 Pkt. 4.3 Siddeområde 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Stødområdet i forbindelse med rutschebanens udløbsområde 
indeholder hårde genstande. Der må ikke være hårde 
genstande i stødområdet. 
(Stødområdet strækker sig 1m ud på hver side af udløbsområ-
det og 2m frem fra rutschebanens afslutning) 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-3 Pkt. 4.8 Stødområde 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. En tommestok kan presses langt ind i 
rutschebanens sideafskærmning. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 
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Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Gevindstykker stikker ud fra redskabet, og kan skære børnene 
eller hænge fast i beklædning. 
(Skal være undersænket eller afsluttet med rundet møtrik). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 

 
Oversigtsbillede: 
Frydenhøjparken 
Legeplads 4 
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Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Underlaget vurderes at være for hårdt. 
Græs har ikke de fornødne støddæmpende egenskaber hele 
året. 
Derudover er det svært at holde græsset på en legeplads i en 
tilstand, så man kan kalde det ”velplejet græs”. 
(Velplejet græs er tilstrækkeligt støddæmpende op til 1m 
fald). 
Udstrækningen af stødområdet skal min. være 1,5 m rundt om 
hele redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.1.3 Stødområdets dimensioner 
 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
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Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
 
 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-2 Supplerende krav for gynger. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
DS/EN 1176-2 Pkt. 6 Mærkning 

Beskrivelse af problem: 
Børnene kan slå sig, hvis de falder af gyngen. Faldunderlaget 
har ikke tilstrækkelig stor udstrækning.  
Udstrækningen af underlaget skal være: gyngens ophæng x 
0,867 m + 2,25 m til kantafgrænsning (dette gælder på begge 
sider af gyngen). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.10 Stødområde 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
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Beskrivelse af problem: 
Det vurderes, at dette underlag ikke er godt nok. 
Udstrækningen af underlaget skal være: gyngens ophæng x 
0,867 m + 2,25 m til kantafgrænsning (dette gælder på begge 
sider af gyngen). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.10 Stødområde 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Kæders led må maks. have en åbning på 8,6 mm målt i en 
hvilken som helst retning. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.13 Kæder 

 
Beskrivelse af problem: 
Gevindstykker stikker ud fra redskabet, og kan skære børnene 
eller hænge fast i beklædning. 
(Skal være undersænket eller afsluttet med rundet møtrik). 
Se også efterfølgende foto. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
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Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Kuglelejebeslagene sad på inspektionsda-
gen løse. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 

 
Oversigtsbillede: 
Frydenhøjparken 
Legeplads 5 
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Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er anvendt ved inspektionen af dette 
redskab: 
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav. 
DS/EN 1176-2 Supplerende krav for gynger. 
DS/EN 1176-7 Inspektion, vedligeholdelse og drift. 
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
Mærkning: 
Der blev ved inspektionen ikke fundet fyldestgørende 
mærkning på redskabet. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 7 Mærkning 
DS/EN 1176-2 Pkt. 6 Mærkning 

 
Beskrivelse af problem: 
Der er risiko for, at tøj kommer i klemme alle steder, hvor 
dette rundtømmer mødes med andet træværk. 
Dele, der mødes i nedadgående retning, så de danner en vinkel 
på 60° eller derunder, udgør en fare for fastklemning og 
dermed en risiko for kvælning. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.1 Beskyttelse mod fastklemning 
generelt 

 
Beskrivelse af problem: 
Gevindstykker stikker ud fra redskabet, og kan skære børnene 
eller hænge fast i beklædning. 
(Skal være undersænket eller afsluttet med rundet møtrik). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
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Beskrivelse af problem: 
Der er ikke tilstrækkelig frihøjde mellem underkanten af 
gyngesædet og underlaget. Der er derfor fare for, at børnene 
kan komme i klemme under gyngen. 
(Der skal være min. 40 cm frihøjde under dækgynger). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.2 Frihøjde h2 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Der er brud på dækket med fremstikkende 
ståltråd til følge. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 

 
Beskrivelse af problem: 
Kæders led må maks. have en åbning på 8,6 mm målt i en 
hvilken som helst retning. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.13 Kæder 
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Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. Der er et tydeligt5 slid i stålringen og 
sjækkelen er vredet. Hold øje med udviklingen. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse 

 
Beskrivelse af problem: 
Der kan opstå farlige situationer pga. manglende inspektion 
og vedligeholdelse. 
Plasten sidder løs på kæden og giver dermed børnene et 
usikkert greb. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse 

 
Beskrivelse af problem: 
Gevindstykker stikker ud fra redskabet, og kan skære børnene 
eller hænge fast i beklædning. 
(Skal være undersænket eller afsluttet med rundet møtrik). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish 
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Beskrivelse af problem: 
Der må ikke være åbninger mellem 8mm og 25mm i diameter, 
mere end 1,2m fra underlaget, som kan fange børnenes fingre. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Børnene kan slå sig, hvis de falder af gyngen. Faldunderlaget 
har ikke tilstrækkelig stor udstrækning.  
Udstrækningen af underlaget skal være: gyngens ophæng x 
0,867 m + 2,25 m til kantafgrænsning (dette gælder på begge 
sider af gyngen). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.10 Stødområde 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Børnene kan komme til skade ved at støde ind i stativet. 
Der er for kort afstand mellem gynge og stativ (Der skal min. 
være 20 % af ophængets længde + 20 cm). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.4.1 Mindste afstand mellem gynger 
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Beskrivelse af problem: 
Stabiliteten på gyngesæderne lever ikke op til kravene, fordi 
gyngeophængene på overliggeren sidder for tæt. 
(Afstanden mellem ophængene skal være 5 % af længden 
mellem ophængets drejningspunkt og oversiden af gyngesæ-
det + sædets bredde). 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-2 Pkt. 4.4.2 Gyngesæders stabilitet 
 

 
Beskrivelse af problem: 
Børnene kan slå sig, hvis de falder af gyngen. Trækanten 
befinder sig i gyngens faldrum der beregnes med min. 1,5m  
omkring tyngdepunktet, når gyngens frie faldhøjde er mere 
end 60cm over terræn og ud til et udsving på 60°. 
 
Krav i standard: 
DS/EN 1176-1 Pkt. 4.2.8.3 Faldrummets udstrækning 
DS/EN 1177 Pkt. 4.2 Støddæmpning 
 

 


