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Grundoplysninger:
Legeredskaberne findes på adressen: Trenmosevej 1, Knudby, 8831 Løgstrup
Kontaktperson: Inge Henneberg
Inspektionsdato: 2-11-2016
Der er ikke udleveret skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion
og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6.
Legeredskaberne er ikke altid korrekt mærket. Det er derfor ikke muligt på denne
baggrund, at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillingsår. Det er ligeledes ikke i alle tilfælde muligt at afgøre hvor niveau 0 er. Inspektionen gennemføres derfor ud fra det registrerede.
Denne visuelle inspektion er foretaget i henhold til: DS/EN 1176:1998 serien,
DS/EN 1177:1997 og/eller DS/EN 1176:2008 serien, samt DS/EN 1177. Bemærk at
redskaber opført efter 01-06-2009 altid skal opfylde kravene i DS/EN 1176:2008 serien og at der i denne rapport henvises til denne. Der er ikke krav om at gamle
redskaber skal opgraderes.
Ved inspektionen er benyttet testværktøjer beskrevet i DS/EN 1176-1 anneks D.
Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 punkt 4.2.2, DS/EN 1176-2 Anneks B og C, DS/EN
1176-4 Anneks A og B, DS/EN 1176-5 Anneks A og DS/EN 1176-6 Anneks B, C og
D, DS/EN 1176-10 Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til DS/EN
1176-1 punkt 4.1.3. Leverandøren bør dokumentere at standarden er overholdt.
Der er foretaget stikprøver ved stolper i jord. Hvor inspektion kræver anvendelse
af stige, er der ud fra det der kunne iagttages alene foretaget en vurdering.
Faldunderlaget er ikke testet, men det vurderes visuelt at have de fornødne stødabsorberende egenskaber, hvis ikke andet er beskrevet i denne rapport.
Som supplement til denne rapport bør der foretages løbende daglige/ugentlige
sikkerhedsinspektioner, samt kvartalsvise driftsinspektioner og der bør foreligge
skriftlig dokumentation herfor.

Venligst

Eva Nyrup Franks
Certificeret legepladsinspektør
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Til orientering:
Stødområdet:
er den del af terrænet, der omgiver legeredskabet, hvor der skal være stødabsorberende faldunderlag. Hvor faldhøjden er under 1 m, er det tilstrækkeligt med velplejet græs. Ved faldhøjder over 1 m anvendes certificeret faldsand eller gummi
underlag.
Faldrummet:
er det rum i eller omkring legeredskabet, som barnet falder ned igennem inden
det rammer stødområdet. Der må ikke være genstande i dette rum, som barnet
kan komme til skade på.
En hovedklemfælde:
er en åbning, hvor barnets hoved eller hals kan komme i klemme. Åbningens nederste kant er placeret mere end 60 cm over jordniveau eller ståfladen. Åbningen
har et mål på mellem 8,9 og 23 cm.
Mærkning:
På legeredskabet bør der være et skilt med følgende oplysninger: Leverandørens
navn og adresse, fremstillingsår og produktnavn, angivelse af standardernes
numre og udgivelsesår samt markering af nedgravningsdybden (niveau 0).
Produktoplysninger:
For at være i overensstemmelse med standarderne skal leverandøren udlevere
skriftlige oplysninger med vejledninger om installation, funktion, inspektion og
vedligeholdelse af legeredskaberne.
Det er leverandøren/producenten, der skal fremlægge statiske beregninger eller
prøvninger i henhold til EN 1176-1. Dette for at dokumentere, at redskabet har den
nødvendige styrke og stabilitet, samt at standarden er overholdt.
Hvor de gældende standarder er uklare og lægger op til fortolkninger, vælger jeg
at prioritere børnenes sikkerhed højest.
Opmærksomheden henledes på, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er
ejerens.
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Foto 1
Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne gynge:
DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-2 Gynger
DS/EN 1176-7 Vedligehold

Der er ingen bemærkninger til redskabet.

Foto 2
Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne sandkasse med kravlenet:
DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-2 Gynger
DS/EN 1176-7 Vedligehold

Der er ingen bemærkninger til sandkassen, men det er aftalt at nettet nedtages.

Foto 3
Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne tunnel:
DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-7 Vedligehold

Der er ingen bemærkninger til redskabet.
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Foto 4
Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne rutsjebane:
DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-3 Rutsjebaner
DS/EN 1176-7 Vedligehold
Der er ingen bemærkninger til redskabet.

Note: Det er aftalt at der kan lægges gummimåtter ved rutsjebanens udløb.

Foto 5
Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legehus:
DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-7 Vedligehold
Der er ingen bemærkninger til redskabet.

Foto 6 – andet udstyr
Der er ingen bemærkninger til bålpladsen.
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Foto 7
Hængekøjeophæng:
Kroge af den åbne type udgør risiko for
fastklemning af tøj.
Anvend i stedet lukkede øje-kroge og karabinhager med lås.
DS/EN 1176-1 pkt. 4.2.7.1.
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