BR18-Vejledning

Kapitel 16 Legepladser (§358 - §367)
1 Generelt for legepladser
Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 16, § 358, at projektering, udførelse,
drift og vedligehold af legepladsredskaber og -underlag, motionsredskaber i det fri,
skateboardbaner og lignende, der er offentligt tilgængelige, skal ske, så der opnås
tilfredsstillende sikkerhed mod personskader.
Offentligt tilgængelige legepladser, legepladsredskaber o.lign omfatter legepladser,
legepladsredskaber o.lign., hvor offentligheden i almindelighed har adgang. Der kan
ligeledes være tale om en offentligt tilgængelig legeplads, legepladsredskab o.lign.,
hvor en ikke-begrænset kreds af personer har adgang til legepladsen og/eller
redskaberne. Legepladser i blandt andet offentlige skoler og børneinstitutioner defineres
som offentligt tilgængelige legepladser, uanset om det område, hvorpå legepladsen er
placeret, er aflåst uden for institutionens åbningstid.
Offentligt
tilgængelige
legepladser
mv.
omfatter
ikke
de
legepladser,
legepladsredskaber o.lign, der er beliggende på privat grund, og hvor benyttelse kun er
forbeholdt og muliggjort for en grundejer eller et begrænset antal personer i en
afgrænset ejerkreds. Legepladsredskaber i private haver er således ikke offentlige
tilgængelige, og kan betragtes som en del af indretningen i haven. Det betyder, at
legepladsredskaber o.lign. på aflåste arealer kan anses som ikke-offentligt tilgængelige,
hvis det alene er et begrænset antal personer i en afgrænset kreds af personer, der har
adgang til arealet.
Standarderne der henvises til i bygningsreglementet 2018, kap. 16 om
legepladsredskaber angiver de specifikationer, som skal opfyldes, for i videst muligt
omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at personer benytter
legepladser, legepladsredskaber o.lign. For legepladsredskaber o.lign. kan risici for
eksempel være snorefælder, hovedklemsfælder, huller samt manglende stabilitet og
faldunderlag.
Bygningsreglementet 2018, kap. 16, §358, beskriver det overordnede sikkerhedsniveau
for legepladsredskaber og -underlag, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og
lignende, samt de generelle sikkerhedskrav for legepladsredskaber mv.
§ 359, til § 364 beskriver standarder med specifikke sikkerhedskrav for forskellige typer
legepladsredskaber og underlag, samt sikkerhedskrav for skateboardbaner, oppustelige
legeredskaber og kunstige klatrevægge og motionsredskaber i det fri.
Hvis der i et område opstilles flere typer legepladsredskaber o.lign. vil de krav, som er
mest skærpende være gældende.

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har desuden udarbejdet en række
Tekniske Rapporter, der kan benyttes som supplement til EN 1176 serien
(legepladsredskaber- og underlag) samt som vejledning i indretning og risikovurdering
af placering af legepladser, og tilgængelige legepladser for børn med
funktionsnedsættelse:
DS/CEN/TR 16879:2016 Placering af legeplads- og andre fritidsfaciliteter – Rådgivning
om metoder til placering og adskillelse
DS/CEN/TR 16467:2013 Legepladsudstyr tilgængeligt for alle børn
DS/CEN/TR 16598:2014 Samling af rationaler for EN 1176 – Krav
DS/CEN/TR 16396:2012 Legepladsredskaber til børn – Svar på forespørgsler om
fortolkning af EN 1176:2008-serien

TR

DS/CEN/TR 16879:2016

Intro

Placering af legeplads- og andre fritidsfaciliteter – Rådgivning om
metoder til placering og adskillelse

Link

https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-cen-tr-168792016

TR

DS/CEN/TR 16467:2013

Intro

Legepladsudstyr tilgængeligt for alle børn

Link

TR
Intro
Link

https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-cen-tr-164672013

DS/CEN/TR 16598:2014
Samling af rationaler for EN 1176 – Krav
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-cen-tr-165982014

TR

DS/CEN/TR 16396:2012

Intro

Legepladsredskaber til børn – Svar på forespørgsler om fortolkning af
EN 1176:2008-serien

Link

https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-cen-tr-163962012

2 Legepladsredskaber og lignende, der ikke er omfattet af standarderne i
§ 359, stk. 1, nr. 2, til § 364
Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 16, § 365, at det for
legepladsredskaber, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, der ikke
er omfattet af § 359, stk. 1, nr. 2, til § 364, på anden vis skal dokumenteres, at der
opnås et sikkerhedsniveau, som svarer til det der er beskrevet i § 358 og § 359, stk. 1,
nr. 1. Dette gælder fx. byggelegepladser, frit tilgængeligt multisportsudstyr og
parkourredskaber.
For frit tilgængeligt multisportsudstyr til f.eks. badminton, basket, fodbold, håndbold,
hockey, bordtennis, volley mv., henvises der til EN 15312 + A1:2010 Frit tilgængeligt
multisportsudstyr – krav, herunder sikkerhedskrav, og prøvningsmetoder.
For parkourredskaber henvises der til EN 16899:2016 Sports- og fritidsudstyr –
parkourredskaber – sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.

EN

EN 15312 + A1:2010

Intro

Frit tilgængeligt multisportsudstyr – krav, herunder sikkerhedskrav, og
prøvningsmetoder

Link

https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-en-15312-a12010

EN

EN 16899:2016

Intro

Sports- og fritidsudstyr – parkourredskaber – sikkerhedskrav og
prøvningsmetoder

Link

https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-en-168992016

3 Drift, kontrol og vedligehold
Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 16, § 367, at drift, kontrol og
vedligehold af legepladser, legepladsredskaber o.lign. skal ske, så de til enhver tid
overholder de relevante bestemmelser i §§ 358-365.
Det påhviler den til enhver tid værende ejer at vedligeholde og reparere sine
legepladser, herunder legepladsredskaber o.lign., så de til en hver tid opfylder

bygningsreglementet og at der dermed er en tilfredsstillende sikkerhed mod
personskader, jf. byggeloven § 17.
Ejeren bør derfor udføre en rutinemæssig visuel inspektion, samt en ugentlig eller
månedlig driftinspektion og årlig hovedinspektion. Mekaniske dele som for eksempel
bolte, beslag og skruer bør undersøges og efterspændes, beskadiget dele bør repareres
og bevægelige dele smøres. Der bør blandt andet testes for halsklem- hovedklem- og
snorefælder. Endelig bør stabilitet og underlag kontrolleres.

