LEKPLATSBESIKTNING
Besiktning & utbildning
Utetjänst AB erbjuder som ett av få företag i Sverige fullständigt utförda säkerhetsbesiktningar av lekredskap och redskapens minimiutr ymmen mot de krav som finns i SS-EN
1176-1177:2008, samt mot svensk lagstiftning. Vid besiktningen granskas drift- och underhållsplaner för lekplatsen, säkerhetsanalys av lekredskapen samt prövning av det stötdämpande underlagets förmåga. På sand/grusunderlag utförs siktanalys av sanden enligt SS-EN
933-1, samt visuell bedömning av islagsytan. På syntetmaterial utför s HIC-prov och visuell
bedömning av islagsytan. Protokollen redovisas både digitalt samt med papper skopior.

Utetjänst AB erbjuder hjälp med framtagning av drift och underhållsplaner samt r utiner
vid drift och underhåll. Efter en besiktning är det viktigt att åtgärder blir utförda för att
förebygga olycksrisker, vi kan hjälpa er att ta fram åtgärdsför slag mm.
Vi genomför och håller i utbildningar antingen i egen regi eller i samverkan med externa
utbildare. Kur serna är inriktade på teori och praktik. Att lära sig arbeta med säkerhet på
lekplatser sker bäst genom praktiska övningar i verkligheten. Kurslängden varierar mellan
en halvdag till tre eller fler dagar. Utbildningen kan med fördel förläggas till era egna lekplatser, vilket skapar ett mer värde vid det fortsatta arbetet med lekmiljön på hemmaplan. Vi
genomför utbildningar r unt om i hela landet.

Besiktning av stötdämpande underlag enligt
SS-EN 1177:2008
För att minska riskerna för allvar liga skador vid ofrivilliga fall från
lekredskap är det viktigt att det stötdämpande under laget, oavsett
typ av under lag, är av rätt kvalitet samt att det är installerat enligt de
instruktioner och anvisningar som krävs enligt leverantörer och
Svensk Standard (SS-EN 1176-1177:2008).
Efter nyanläggning eller renovering av en lekplats måste redskap och
det stötdämpande under laget besiktigas innan lekredskapen tas i
br uk.
Mar k- eller fastighetsägaren är ansvarig för att lekplatsen sköts och
underhålls, samt att eventuella säkerhetsrisker åtgärdas så inte barn
råkar ut för olyckor som de själva inte kan för utse .

Vi kan erbjuda tillsammans med Lekplatsbesiktning AB i
Stockholmsområdet besiktningar av platsgjuten gummibeläggning och
fallskyddsplattor enligt SS-EN 1177:2008, dels i laboratorium, men
främst ute på lekplatsen, vilket är det enda och trovärdiga sättet att
prova dess stötdämpande förmåga.
Vi har naturligtvis goda kunskaper och utbildning i användandet av
denna provningsmetod (HIC-provning). Vår HIC-provningsutrustning
är vida över lägsen andra typer på mar knaden, då provsonden släpps
genom ett ledat fritt fall och inte genom att man släpper den för
hand med en gripklo. Detta säker ställer att provsonden träffar
islagsytan på exakt den position som man vill utföra provet på. Vi
utför provning på alla gummibeläggningar och stötdämpande
gummiplattor som finns på marknaden idag. Metoden kan även utföras på lösfyllnadsmaterial eller andra typer av naturmaterial. När det
gäller sand eller grus kompletteras testet med en siktanalys enligt
SS-EN 933-1.

Regler för lekplatser och lekredskap
Genom lek utvecklar barn sin motorik och sin förmåga att ingå i sociala sammanhang. Att
hantera risker och ta konsekvenser för dessa tillfredställer ett grundläggande behov för
barnet. Att leken kan leda till småskador får vi räkna med, men att bar n skall råka ut
för risker och olyckor som de själva inte kan för utse och som kan leda till allvar liga skador
skall vi aldrig acceptera. Vid besiktningar av lekplatser identifieras ofta fel som har sitt urspr ung i en felaktig montering, bristfällig skötsel eller uteblivet underhåll, fel som dessutom kan or saka allvar liga olyckor.
Ägaren till lekplatsen skall upprätta rutiner för kontroll och besiktning av den lekutr ustning som man tillhandahåller hyresgäster, skolbarn eller kommuninvånare .

Utetjänst AB erbjuder hjälp med besiktning och utbildning inom området lekplatser.
Vi upprättar rutiner för skötsel av lekplatser och ser till att säkerheten uppfyller de krav
som finns för lekplatser.
Besiktningar utför s av certifierad besiktningsman, mot gällande krav i plan- och bygglagen,
produktsäkerhetslagen, boverkets byggregler och SS-EN 1176-1177:2008 samt andra
tillämpliga lagar och kr av.
Att redskapen är monterade enligt leverantörens anvisningar och att de uppfyller kraven
i SS-EN 1176:2008 är mycket viktigt för att en grundläggande säkerhet skall kunna efterlevas på våra lekplatser.

Konta kta oss
Oavsett vad det gäller för typ av fråga eller fundering r unt driften av en lekplats, så tveka
inte att höra av dig.
Gå in på vår hemsida www.utetjanst.se eller skicka ett mejl till janne.wahlstedt@utetjanst.se

Ett urval av referenser
· Varbergs kommun, besiktning av lekplatser på förskolor, skolor och allmän plats
· Familjebostäder i Göteborg AB, besiktning av lekplatser i bostadsområden och på förskolor
· Vänersborgsbostäder, besiktning av förskolor och skolor
· AB Karlskogabostäder, besiktning av lekplatser i bostadsområden samt på förskolor
· Marks kommun fastighet och park, besiktning av lekplatser samt nybyggnation och åtgärder
· Bostadsrättsföreningar, samfälligheter, vägföreningar

