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Avsändare/utförare:  

Readymade AB/Lekplats.se
Maskingatan 12 
511 62 Skene

Ansvarig besiktningsman: 

Robert Lapidus 
Tel. 031-550 700  
Dir. 0734 293809

Säkerhetsbesiktning sker mot följande kravdokument: 

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11
Plan och bygglagen (PBL) 
Boverkets Byggregler (BBR) 
Ordningslagen (OL)
Produktsäkerhetslagen (PSL)
Tillverkarens anvisningar

Mottagare/beställare:

hollywoodvägens samfällighetsförening

Sollentuna. Kontaktperson: fridaugusta@outlook.com

• A-fel  Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada. 
  Fel som normalt kräver omedelbar åtgärd.

• B-fel  Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada.
• C-fel  Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada.

• IFF  Inga fel funna

Drift- och underhållsplanering

Finns drift- och underhållsplaner för lekplats/lekplatser?

Finns besiktning och kontrollplan finns för lekplats/er?

Finns relevant information från lekredskapstillverkarens anvisningar?

Finns hänvisningsskylt/skyltar finns på lekplats/lekplatser? 

Finns rutiner för åtgärder i händelse av olyckor/incidenter på lekplats?

Finns rutiner att spara dokumentation relaterade till driften av lekplats/lekplatser?

Finns rutiner för underhåll?

x

x

    x

                   x

x

x

x

Nr. 233-5
2022 04 29

Felidentifiering, riskanalys och felklassning:

A-fel - normalt krävs omedelbar åtgärd.
B-fel - normalt bör åtgärd utföras snarast.
C-fel - normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Redskap skall vara märkta med: 

a) tillverkarens/leverantörens adress
b) redskapets beteckning
c) markering för marknivå
d) nummer och datum för Europeisk standard

Ja Nej Ingen uppgift
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Hänvisningsskylt

Hänvisningsskylt saknas på lekplats. Skylten kan exempelvis placeras på staket med tel-

efonnummer till larmcentral (112) samt till vem som ansvarar för lekplatsen. Även med 

adress samt namn på lekplats. C-fel. 1176:-7:8.2.4

Nedan 2 olika exempel på hänvisningsskylt:
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Lekplats 1

Gungställning för 4 gungor
Inga fel funna

Lekredskap/djur
Inga fel funna

Lekkiosk
B-fel. Visst slitage. Bör ses över vad gäller hållfasthet, infästningar.
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Redskapsbox
C-fel. Visst slitage i ett av hörnen.

Sargkant (vid entre till lekplats)
C-fel. Kan med fördel avrundas, slipas ned.

Lösa föremål
C-fel. Allmänt så bör lekplatsen ej ha lösa föremål som kan flyttas runt på le-
kplatsen. Risk finns att de placeras exempelvis i gungställningens säkerhet-
sutrymme.
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Lekplats 2

C-fel. Redskap på lekplatsen skall vara förankrade (gäller även bord/bänkar) 
så att de ej kan komma att flyttas in i säkerhetsutrymmet för andra lekredskap. 
Viss vältrisk förekommer vid klättring på parkbänk med betongsockel.

C-fel. Locket bör kontrolleras med 
avseende på klämrisker vid stängning. 

C-fel. Sandlåda. Nät ej applicerat. 
Viss snubbelrisk på nät.  
C.fel. Hörnen på sandlådan bör ses 
över så att gliporna ej blir för stora.
C-fel. Utstickande bräda på sandlåda. 
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Vippdjur (Kompan)

Vippbräda (Slottsbro)

B-fel. Redskapet skall ha ett fritt 
säkerhetsutrymme på 1 meter 
åt alla håll. Bänkbord i säker-
hetstrymme.

B-fel. Glappande bult samt löst 
bultskydd. 

Inga fel funna. 
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Lekplats 2

Staket
B-fel. Utstickande spik.
B-fel. Lös bräda liggande utanför staket.
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Gungställning med 3 gungor

C-fel.1176-1, 7.1 Tillverkningsskylt saknas. Skall finnas på all utrustning till-
verkad efter 1999. 
B-fel. 1176-1, 4.2.8.5.2. 2 Betongen skall ligga 40 cm. under mark. Får ej kom-
ma upp i marknivå. Uppmätt mått cirka 25 cm. 
B-fel. 1176-1, 4.1.3 & 1176-1, 4.1.4. Täcklock saknas på överliggare/bom. Skall 
finnas för att förhindra röta/vattenansamling. 
B-fel. Torrsprickor i ben/bom. Försämrad hållfasthet. 
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Lekplats 3

Lekstuga
Inga fel funna

Lekställning
B-fel. Ej efterföljande standard SS.en1176 för lekredskap offentlig miljö.
B-fel. hållfasthet (stabilitet)
B-fel. Fundament (djup)
B-fel. Infästningar (hållfasthet)
A-fel. Glipor i tak. Risk att fastna med jackkedjor etc. (stryprisk) 
B-fel. Fingerfälla. Får ej finnas öppningar vid inträde till rutschkana.

Brunn (gångväg)
Bör kontrolleras vad gäller fallskydd



www.lekplats.se  -  info@lekplats.se 

Order & Service 0734-293809  -  Readymade AB

Vippbräda (gångväg)
B-fel. Får ej vara placeras på gräsmatta.
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Lekplats 4

Sandlåda
B-fel. Avstånd till rutschkana skall vara 2.5 meter.

Lekställning
B-fel. Ej efterföljande standard SS.en1176 för lekredskap offentlig miljö.
B-fel. hållfasthet (stabilitet)
B-fel. Fundament (djup)
B-fel. Infästningar (hållfasthet)
A-fel. Glipor i tak. Risk att fastna med jackkedjor etc. (stryprisk) 
B-fel. Fingerfälla. Får ej finnas öppningar vid inträde till rutschkana.
B-fel. Hårt fallunderlag. Sandlåda i fallutrymme. 
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Gungställning
C-fel.1176-1, 7.1 Tillverkningsskylt saknas. Skall finnas på all utrustning tillverkad 
efter 1999. 
B-fel. 1176-1, 4.2.8.5.2. 2 Betongen skall ligga 40 cm. under mark.  
B-fel. 1176-1, 4.1.3 & 1176-1, 4.1.4. Täcklock saknas på överliggare/bom. Skall 
finnas för att förhindra röta/vattenansamling. 
B-fel. 1176-2, 4.8. Torksprickor i stolparna. Hålls under uppsikt. 
C-fel. 1176-1,4.2.5. Rostiga schacklar/infästningar. Bör ses över med avseende på 
hållfasthet. 
B-fel. Gungor skall vara placerade minst 40 cm. över mark. 
B-fel. Avstånd till staket skall vara 5.35 meter från centrum av gunga.
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Bänkbord
C-fel. Trasig bräda 

Staket
C-fel. Visst slitage.
A-fel. Avståndet mellan övre ribbor (över 60 cm höjd) medger stryprisk 
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Information om drift/underhåll/besiktning: 

Driftsansvarig fastställer lämpligt besiktningsschema samt dokumentation av den personal 

som ingår i organisationen för besiktning. All personal som utför besiktning skall ha den 

kompetens som erfordras. Personal skall vara informerad om sitt ansvar, t.ex. att

förhindra att allmänheten har tillträde till lekplatsen, när säkerheten inte kan garanteras. 

Dokumentation av utförda besiktningar skall ske enligt den driftsplan som upprättats och 

vara tillgänglig för berörd personal. Driftsplan skall säkerställa att brister som upptäcks vid

besiktning, åtgärdas enligt de rutiner som gäller för besiktning och underhåll.

Rutinmässig visuell besiktning. Denna besiktning möjliggör upptäckandet av brister som upp-

kommit till följd av t.ex. vandalisering, slitage eller väderpåverkan. Besiktningen kan utföras 

av personal som ofta kommer i kontakt med lekplatsen, men som inte nödvändigtvis behöver 

ha fördjupade kunskaper gällande säkerheten i gällande standard, eftersom det här kan bli 

nödvändigt med daglig visuell besiktning.

Funktionsbesiktning

En besiktning som är mer omfattande, där kontroll av funktion och stabilitet ingår. Särskild 

uppmärksamhet bör ägnas de delar som utsätts för slitage (rörliga delar). Besiktning utförs 

minst 4 gånger per år.

Årlig besiktning

En årlig besiktning skall planeras utifrån de omständigheter som gäller för respektive le-

kplats. Vid denna besiktning bedöms om lekplatsens säkerhet kan upprätthållas till nästa 

årliga besiktning. Vid en årlig besiktning skall alltid en helhetsbedömning göras på grundval 

av lekredskapens säkerhetsnivå, som kan ha påverkats av väder, utförda reparationer el-

ler utbyte av komponenter. Brister som röta och korrosion beaktas särskilt vid besiktning av 

äldre lekredskap. Besiktning skall utföras av person med fackkunskap och med iakttagande 

av tillverkarens anvisningar.

Välkommen att återkomma till mig vid frågor avseende er lekplats.

Robert Lapidus - Readymade AB - 031-550700 - info@lekplats.se
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Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap.
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 

eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 

3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medg-

er nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 

lastning och lossning av fordon, 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk 

och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte 

är orimligt, och 

6. risken för olycksfall begränsas. 

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och bety-

dande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en 

anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant 

skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas 

så att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten 

och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första 

stycket. 

16 § Det som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § ska i skälig utsträckning också 

tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader.

Boverkets Byggregler 8 kap.
8:92 Skydd av öppningar i marken på tomter. Om det finns öppningar i eller vid ytor som är avsedda 

att gå på ska öppningarna vara täckta av luckor, galler, trallar eller andra lämpliga skyddsanordn-

ingar. Öppningarna kan också avgränsas med skyddsräcken eller dylikt. Utanför byggnader där barn 

kan vistas ska luckor, galler, trallar och dylikt utformas så att de inte kan lyftas av barn och så att 

risken för personskador begränsas. 

8:93 Skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter Fasta lekredskap ska anordnas så att risken 

för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap ska 

vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas.

Ordningslagen (SFS1993:1617) 3 kap 5 § Brunnar och bassänger och liknande anläggningar skall 

vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet 

och beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot olyckor med 

barn skall särskilt beaktas.
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Svensk Standard för säkerhet vid lekplatser

(SS EN 1176-1177); viktiga avsnitt
Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder ................................ SS-EN 1176-1

Säkerhetskrav .......................................................................................... SS-EN 1176-1:4

Information ............................................................................................. SS-EN 1176-1:6

Märkning ................................................................................................. SS-EN 1176-1:7

Ytterligare säkerhetskrav för gungor................................................... SS-EN 1176-2:4

Ytterligare säkerhetskrav för rutschbanor ......................................... SS-EN 1176-3:4

Ytterligare säkerhetskrav för linbanor ............................................... SS-EN 1176-4:4

Ytterligare säkerhetskrav för karuseller ............................................ SS-EN 1176-5:5-6

Ytterligare säkerhetskrav för vippgungor .......................................... SS-EN 1176-6:4-5

Vägledning för montering, besiktning, underhåll och drift ........... SS-EN 1176-7:4-8

Stötdämpande underlag, krav och provningsmetoder ...................... SS-EN 1177:4-5


