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JURIDISKE ASPEKT 

Denne HMS-håndboken er utarbeidet som en sjekkliste for egenkontroll og i henhold til «forskrift om sikkerhet 
ved lekeplasser» og NS-EN 1176:2008,del 1-7 og 10-11. 

Det er Sørbråten Vel, ved styret, som er ansvarlig dersom noen skades ved lek på en lekeplass som tilhører 
vel’et. For å forebygge hendelser og sikre at styret følger opp på en forsvarlig måte, er det nødvendig med 
rutiner for internkontroll. 

LOVVERK 
Lekeplassutstyret er omfattet av et generelt direktiv for produktsikkerhet. I Norge er det følgende lovverk som 
regulerer sikkerheten ved lekeplassutstyr.  

• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1976 nr 79  
• Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 6. 

desember 1996 nr.1127 
• Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (lekeplassforskriften) av 19. juli 1996 nr. 703  

Alle produsenter, importører og leverandører er forpliktet til å innføre kun trygge produkter på markedet. Det 
kan oppnås bl.a. ved å produsere i henhold til gjeldende standarder. Lekeplassutstyr og fallunderlag omfattes 
av NS-EN 1176 og NS-EN 1177-standardene.  

For lekeplassen til Sørbråten Vel, er det Trigonor AS som har levert produktene og bekreftet at de er i tråd med 
norske standarder.  

NS-EN 1177 krever at høye apparater, dvs. apparater med lekehøyden på over 600 mm, står på et 
støtdempende underlag. Samme regel gjelder området under slike apparater som husker, karuseller og 
rutsjebaner, uavhengig av lekehøyden. Husk at underlaget ikke i stand til å beskytte barn mot alle typer 
hodeskader, men skal begrense de mest alvorlige. 

Det er ikke kun lekeapparatene som skal være sikre, men også fallunderlaget i sikkerhetssonene. Som 
støtabsorberende underlag har Sørbråten vel valgt gressarmeringsmatter. Den støtdempende evnen kan 
dokumenteres av produsent/leverandør, se FDV. Den støtdempende evnen påvirkes av bruk og værforhold. 
Jevnlig ettersyn og vedlikehold er derfor viktig for at den støtdempende evnen skal holdes ved like. I 
situasjoner med snø og is vil underlagets støtdempende egenskaper reduseres. Det må vurderes om utstyret 
skal gjøres utilgjengelig, for eksempel ved at husken hektes av. Et korrekt montert og vedlikeholdt underlag 
reduserer risikoen for alvorlige skader. 

I henhold til Lekeplassforskriftens § 16 om ettersyn og vedlikehold, er den som anskaffer eller eier 
lekeplassutstyr ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper 
opprettholdes. I henhold til § 21 i forskrift om plantevernmidler er det ikke tillatt å benytte plantevernmidler på 
barns lekearealer. 

Leverandør av apparatene, Trigonor, har levert opplysning om produsent, teknisk dokumentasjon, 
monteringsanvisning, sertifikater og regler for kontroll/vedlikehold 

Kontroll etter montering er gjennomført av Sørbråten Vel før apparatene ble tatt i bruk. !

SØRBRÅTEN VEL
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EUROPEISKE STANDARDER
Europeiske standarder som omfatter lekeplassutstyr er NS-EN 1176 og NS-EN 1177 

NS-EN 1176består av ni deler. Den første omfatter generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder og gjelder alle 
lekeplasser og alle lekeapparater monterte på disse 

NS-EN 1176-1 består av følgende deler, uthevde er aktuelle for Sørbråten Vel: 
• ︎  NS-EN 1176-1: 2008 Lekeplassutstyr – Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder,  
• ︎  NS-EN 1176-2: 2008 Lekeplassutstyr – Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og 

prøvingsmetoder for husker  
• ︎  NS-EN 1176-3: 2008 Lekeplassutstyr – Spesielle tilleggskrav og prøvingsmetoder for rutsjebaner  
• ︎  NS-EN 1176-4: 2008 Lekeplassutstyr – Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for 

svevebaner  
• ︎  NS-EN 1176-5: 2008 Lekeplassutstyr – Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og 

prøvingsmetoder for karuseller  
• ︎  NS-EN 1176-6: 2008 Lekeplassutstyr – Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og 

prøvingsmetoder for vippeutstyr  
• ︎  NS-EN 1176-7: 2008 Lekeplassutstyr – Veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og 

drift  
• ︎  NS-EN 1176-10: 2008 Lekeplassutstyr og underlag – Fullstendig lukkete lekeapparater  
• ︎  NS-EN 1176-11: 2008 Lekeplassutstyr og underlag – Spesielle sikkerhetskrav og tredimensjonelle 

prøvingsmetoder for klatrenett.  

Standarden som omfatter underlag er: 
• NS-EN 1177: 2008 Støtabsorberende lekeplassunderlag – Sikkerhetskrav og  

prøvingsmetoder.  

Det er verdt å tilføye at standardene må brukes med fornuft og derfor er det nødvendig å holde seg orientert 
om eventuelle endringer i standarder.  

•
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OVERSIKT APPARATER 
Leker 

Levrandør: Trigonor

Div leker Produsent Merknader

Sandkasse Sørbråten Vel 2,5*2,5m

Oppbevaringskasse Leverandør: Trigonor Mål: L125 x H65 x D80 cm

Paradis

Slakk line Leverandør: Trigonor Må ikke monteres i nærheten av 
andre apparater, og lavere enn 
60cm - med fallunderlag gress 
eller sand. 

Apparat Produsent Merknader Bilde

Karusell Iodine Lappset

Kolbøttestativ Norna Robinia

Fugleredehuske Norna Robinia

Tapirvippe Ledon

Lekehytte Lillefix Norleg Robinia
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Tillegg!
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ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD 

Barnas sikkerhet på lekeplassen avhenger ikke bare av riktig planlegging og riktig valg av lekeapparater. Det er 
nødvendig med kontinuerlig tilsyn og regelmessig kontroll.  I henhold til Lekeplassforskriftens § 16 om ettersyn 
og vedlikehold, er den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig 
vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. I henhold til § 21 i forskrift om 
plantevernmidler er det ikke tillatt å benytte plantevernmidler på barns lekearealer.

NS-EN 1176-7-standarden anbefaler tre ulike former for tilsyn. Ettersynet er eiers grunnleggende plikt overfor 
lekeplassens brukere. 

Tre former for ettersyn

Sørbråten vel følger standarden som anbefaler gjennomføring av følgende ettersyn på lekeplassen: 

• Regelmessig visuelt ettersyn : Ettersynets formål er å sjekke utstyrets stand, særlig for å finne avvik fra 
normen som oppstod på grunn av hærverk.  

• Funksjonsettersyn : Formålet med funksjonsettersyn er en mer detaljert kontroll av apparater, særlig med 
hensyn til slitasje.  

• Årlig hovedettersyn : Det årlige hovedettersynet bør gjennomføres av fag personer og omfatter for 
eksempel utstyrets slitasje, fundamentenes og underlagets tilstand  

ETTERSYNSPLAN 
For å forebygge ulykker på lekeplassen skal følgende ettersynsplanen brukes: 

1. Rutinemessig visuelt ettersyn skal gjennomføres 1 gang i uken (ikke sjeldnere enn med 7 dagers 
mellomrom), med hjelp av et riktig skjema (se vedlegg nr. 1). Denne kontrollen dokumenteres ikke. Er det 
imidlertid oppdaget feil og mangler, meldes disse. Det regelmessige visuelle ettersynet gjør det mulig å 
oppdage klare farer som kan skyldes hærverk, slitasje eller værforhold. Ettersynet omfatter kontroll av følgende 
forhold: underlagets nivå og renhet, manglende deler og slitasje på apparater, tildekking av fundamenter og 
generell sikkerhetstilstand på lekeplassen. 

2. Funksjonsettersyn skal gjennomføres 4 ganger i året (ikke sjeldnere enn med tre måneders mellomrom), 
med hjelp av et riktig skjema (se vedlegg nr. 2 og 2b) og én gang i året sammen med årlige hovedettersynet. 
Funksjonsettersynets formål er å undersøke utstyrets virkemåte og stabilitet med spesielt hensyn til slitasje. 
Ettersynet omfatter sjekking av reglementet, underlaget, sikkerhetssoner ved apparater, merking av apparater, 
stabilitet, manglende deler og slitasje på apparater og koblinger. 

3. Hovedettersyn skal gjennomføres 1 gang i året. (se vedlegg nr. 3 og 3b) Årlig hovedettersynet har som 
formål å vurdere generelt sikkerhetsnivå på lekeplassen, samt fundamentenes og underlagets tilstand. 
Hovedettersynet omfatter sjekking av reglementet, underlaget, sikkerhetssoner ved apparater, merking av 
apparater, stabilitet, manglende deler og slitasje på apparater og koblinger, koblingenes og fundamentenes 
tilstand og endringer i utstyrets sikkerhetsnivå som skyldes utførte reparasjoner. 

Hovedettersynet omfatter også vurdering av dokumentasjon og generelt sikkerhetsnivå på grunn av alle 
opplysninger om ettersyn.  



HMSPROSEDYRE LEKEPLASS

VEDLIKEHOLD 
Elementene som må skiftes bør helst erstattes med originale deler eller deler anbefalt av produsenten. (se 
vedlegg nr. 4 og 4b)  

Det er viktig at brukerne av lekeplassen informeres om hvem de skal kontakte dersom de oppdager feil eller 
mangler i forbindelse med lekeplassen. Kontaktinfo til ansvarlig i styret henges derfor opp og skjema for 
melding av feil, mangler og ulykker legges tilgjengelig. (Se skjema 5 og 5b) 

KUNNSKAP OG OPPLÆRING 
Alle personer som gjennomfører ettersyn eller reparerer lekeplassutstyr på lekeplassen i Sørbråtveien 86 har 
nødvendig kunnskap og erfaring. 

ULYKKER 
Det er umulig å unngå ulykker og andre hendelser som er farlige for lekeplassens brukere. Rapporter eller 
andre meldinger om hendelsen er en god informasjonskilde og brukes i det videre arbeidet med å gjøre 
lekeplassen sikrere. 

Ulykker kan meldes ved hjelp av et skjema (utarbeidet som en del av et internt HMS-system, se vedlegg nr. 6 
og 6b). 
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VEDLEGG: SKJEMAER  

Følgende skjemaer vedlegges 

VEDLEGG 1 RUTINEMESSIG VISUELT ETTERSYN 

VEDLEGG 2  FUNKSJONSETTERSYN 
VEDLEGG 2B LISTE FUNKSJONSETTERSYN 

VEDLEGG 3 ÅRLIG HOVEDETTERSYN 
VEDLEGG 3B LISTE HOVEDETTERSYN 

VEDLEGG 4 UTFØRING AV VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
VEDLEGG 4B LISTE VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 

VEDLEGG 5 MELDING AV FEIL OG MANGLER VED LEKEPLASSEN 
VEDLEGG 5B LISTE OVER MELDING FEIL OG MANGLER 

VEDLEGG 6 ULYKKE/SKADEMELDING 
VEDLEGG 6B LISTE OVER MELDING ULYKKER 
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VEDLEGG 1: RUTINEMESSIG VISUELT ETTERSYN 

Rutinemessig visuelt ettersyn skal gjennomføres 1 gang i uken (ikke sjeldnere enn med 7 dagers 
mellomrom). Denne kontrollen dokumenteres ikke. Er det imidlertid oppdaget feil og mangler, meldes disse. 
Det regelmessige visuelle ettersynet gjør det mulig å oppdage klare farer som kan skyldes hærverk, slitasje 
eller værforhold. Ettersynet omfatter kontroll av følgende forhold: underlagets nivå og renhet, manglende deler 
og slitasje på apparater, tildekking av fundamenter og generell sikkerhetstilstand på lekeplassen. 

For mer info om hvert enkelt apparat, sjekk FDV i Sørbråten Vels Dropbox under Lekeplass 

Underlagets nivå Ingen forskyvninger på fallunderlag

Underlagets renhet Rusk og rask ryddes unna, for å sikre underlagets 
fallegenskaper

Fullstendighet av utstyr Ingen synlige skader

Utstyrets slitasje Ingen synlige skader

Meldte feil, mangler, skader i perioden Meldte feil, mangler eller varsel om skade/uhell tas til 
følge

Andre feil Meldes styret
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VEDLEGG 2: FUNKSJONSETTERSYN 

Formålet med funksjonsettersyn er en mer detaljert kontroll av apparater, særlig med hensyn til slitasje. 
Funksjonsettersyn utføres 4 ganger i året, hver tredje måned , av Sørbråten vels lekeplassansvarlig.  

For mer info om hvert enkelt apparat, sjekk FDV i Sørbråten Vels Dropbox under Lekeplass 

Forklaringer og konklusjoner: 

Dato	 	 	 	 Signatur 

————————-	 	 ———————————————————— 

Elektronisk signatur ok!

SJEKKLISTE JA NEI

Gressmatten er i god stand

Renhold: fjern eventuelle fremmedelementer (pinner, større steiner etc) og 
sjekk for glasskår , tau o.l.

Ringmatter gummi: sitter godt fast, ikke skadet. Fjern sand, blader etc. 

Sikkerhetssonene ikke endret

Tilleggsutstyr (løse gjenstander, slakk line, oppbevaringskasse) truer ikke 
sikkerheten 

Apparatene er stabile

Apparatene er riktig merket

Apparatene er komplette

Lekehytte: Alle sammenføyninger inntakt (etterstram skruer mm)

Huske: Kjettingene på fugleredehusken er i god stand

Huske: Koblinger er i god stand, gyngebeslag er ikke stive eller knirker

Alle robinia-apparater: kontroller at det ikke er skade på treverk (fliser etc)

Andre feil ikke oppdaget 



HMSPROSEDYRE LEKEPLASS

VEDLEGG 2B: LISTE OVER FUNKSJONSETTERSYN 

Elektronisk signatur ok 

NR Dato Navn på inspektør Signatur Navn på mottaker av resul-
tat

Signatur
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VEDLEGG 3: ÅRLIG HOVEDETTERSYN 

Det årlige hovedettersynet gjennomføres av kompetente representanter fra styret og omfatter for eksempel 
utstyrets slitasje, fundamentenes og underlagets tilstand. For mer info om hvert enkelt apparat, sjekk FDV i 
Sørbråten Vels Dropbox under Lekeplass 

1. Vurdering av lekeplassens dokumentasjon (Kontrollplanen og Planen for vedlikehold og reparasjoner): 

2. Vurdering av generelt sikkerhetsnivå (baseres på ettersynets resultater samt, dokumentasjon av ulykker og 
tidligere ettersyn) 

3. Forklaringer og konklusjoner	  

	 	  

SJEKKLISTE JA NEI

Gressmatten er i god stand

Renhold: fjern eventuelle fremmedelementer (pinner, større steiner etc) og sjekk for glasskår , tau o.l.

Ringmatter gummi: sitter godt fast, ikke skadet. Fjern sand, blader etc. 

Sikkerhetssonene ikke endret

Tilleggsutstyr (løse gjenstander, slakk line, oppbevaringskasse) truer ikke sikkerheten 

Apparatene er stabile

Apparatene er riktig merket

Apparatene er komplette

Lekehytte: Alle sammenføyninger inntakt (etterstram skruer mm)

Huske: Kjettingene på fugleredehusken er i god stand

Huske: Koblinger er i god stand, gyngebeslag er ikke stive eller knirker

Alle robinia-apparater: kontroller at det ikke er skade på treverk (fliser etc)

Rapporterte feil og mangler utbedret

Rapporterte skader/ulykker vurdert og tiltak truffet der det er mulig

Andre feil ikke oppdaget 

Dato Navn Signatur (Elektronisk signatur ok)
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	 !

Dato Navn Signatur (Elektronisk signatur ok)
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VEDLEGG 3B: LISTE OVER HOVEDETTERSYN 

Elektronisk signatur ok 

NR Dato Navn på inspektører Signatur
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VEDLEGG 4 UTFØRING AV VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 

Vedlikehold og reparasjoner utføres fortløpende.  

1. Beskrivelse av utbedring: 

2. Utbedring utføres av: (navn) 

3. Dato for utbedring: 

 

4. Reparasjonen 	 var      

	 	 	 var ikke              en følge av kontroll/melding fra ……………… (dato) 

 

5. Reperasjonen ble utført på rett måte  

6. Forklaring og konklusjon: 

Underskrift fra den som har utbedret feil/mangel:_____________________________ 

Underskrift lekeplassansvarlig:_____________________________________________ 
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VEDLEGG 4B: LISTE OVER UTFØRT VEDLIKEHOLD/ REPARASJONER 

Elektronisk signatur ok 

NR Dato Navn på reparatør Signatur Navn på mottaker av resul-
tat

Signatur
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VEDLEGG 5 MELDING OM FEIL OG MANGLER 

1. Melding gjelder følgende apparat:  

2. Feil oppdaget (dato)                                på visuelt ettersyn/funksjonsettersyn/hovedettersyn 

 

3. Feil truer 

	 truer ikke 	 	 sikkerheten ved lekeplassen 

4.

5. Beskrivelse av feil: 

6. Forslag til utbedring: 

 

 

Dato	 	 	 	 	 	 	 Underskrift 

	 	 	 	 	 	 	 Tlf:  
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VEDLEGG 5B: LISTE OVER MELDTE FEIL OG MANGLER 

NR Dato Navn på melder Navn på mottaker Frist utbedring Utbedring utført
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VEDLEGG 6 SKADEMELDING 

 

Skademelding sendes på epost til leder@sorbratenvel.no!

Navn på melder

Kontaktinfo

Hvilket apparat førte til ulyk-
ken?

Informasjon om ulykken

Beskriv det som skjedde

Skadens omfang og skade-
sted

Værforhold (regn, snø etc)

Skadelidte (Navn, alder, kon-
taktinfo - om det er noe annet 
enn over)

Klær og sko den skadelidte 
hadde på seg

Antall barn tilstede da det 
skjedde

Antall barn på apparatet da 
ulykken skjedde

Beskrivelse av skaden

Vitner (gjerne med kontakt-
info)

Forslag til endringer

Andre opplysninger /send 
gjerne med bilder/video el.l)

mailto:leder@sorbratenvel.no
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VEDLEGG 6B: LISTE OVER REGISTRERTE SKADER/ULYKKER 

N
R

Dato Navn på melder Type skade/ulykke Navn på mottaker Utbedring ak-
tuelt ja/nei
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