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Förord
Denna Europastandard (EN 1176-5:2008) har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 136 "Sports,
playground and other recreational facilities and equipment". Sekretariatet hålls av DIN.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast november 2008, och motstridande nationella standarder ska upphävas
senast maj 2009.
Det kan finnas delar i detta dokument som kan vara föremål för patenträttigheter. CEN (och/eller CENELEC)
är inte ansvariga för att identifiera enstaka eller samtliga sådana patenträttigheter.
Detta dokument ersätter EN 1176-5:1998, EN 1176-5:1998/A1:2002 och EN 1176-5:1998/A2:2003
Denna Europastandard består av ett antal delar enligt följande:
SS-EN 1176-1, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
SS-EN 1176-2, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 2: Gungor – Kompletterande säkerhetskrav
och provningsmetoder
SS-EN 1176-3, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 3: Rutschbanor – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
SS-EN 1176-4, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 4: Linbanor – Kompletterande säkerhetskrav
och provningsmetoder
SS-EN 1176-5, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 5: Karuseller – Kompletterande säkerhetskrav
och provningsmetoder
SS-EN 1176-6, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 6: Vippgungor – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
SS-EN 1176-7, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift
SS-EN 1176-10, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 10: Helt inneslutna lekredskap – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
SS-EN 1176-11, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 11: Tredimensionella nätkonstruktioner –
Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Denna del av EN 1176 bör inte tillämpas enskilt utan tillsammans med EN 1176-1, EN 1176-7 och EN 1177.
För uppblåsbara lekredskap, se
SS-EN 14960, Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning – Säkerhetskrav och provningsmetoder
De huvudsakliga förändringarna från föregående version av denna del av EN 1176 är som följer:
a) Kravet på rotationshastighet är nu begränsat till de karuseller som använder mekaniska hjälpmedel för
att öka hastigheten, till skillnad från den tidigare versionen där kravet var allmänt tillämpbart.
b) Det fria utrymmet/fallutrymmet för karuseller av typ C har ökats och krav för fallhöjd har införts.
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c) Krav på stötdämpande egenskaper för sitsar i karuseller av typ A har införts.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
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1

Omfattning

Denna del av EN 1176 gäller för karuseller, enligt definitionen i 3.1 till 3.6, avsedda att användas som lekredskap för barn.
Denna standard anger kompletterande säkerhetskrav för fast monterade karuseller med en diameter större
än 500 mm avsedda att användas av barn.
Denna standard gäller inte för redskap där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rotation.
Denna standard gäller inte för motordrivna karuseller, karuseller på nöjesfält eller klättertrummor.

2

Normativa hänvisningar

Detta dokument hänvisar till följande dokument som är absolut nödvändiga när detta dokument ska tillämpas.
För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste
utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg).
SS-EN 1176-1:2008, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
SS-EN 1176-2:2006, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 2: Gungor – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

3

Termer och definitioner

Vid tillämpning av denna Europastandard gäller termer och definitioner som anges i EN 1176-1:2008 tillsammans med följande.
3.1
Karusell
Lekredskap med flera användarplatser som roterar kring en central vertikal axel utan oscillation.
3.2
Karusell typ A (rotationskors)
Karusell utan slutet roterande golv, vars användarplatser utgörs av sitsar eller grepphandtag som via den
bärande konstruktionen är styvt förbundna med den centrala axeln (se figur 1)
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Figur 1 – Exempel på karusell typ A (rotationskors)
3.3
Karusell typ B
(klassisk karusell)
Karusell med slutet roterande golv vars användarplatser utgörs av golvets ovansida och/eller ytterligare sitsar
eller grepphandtag som är styvt infästa i golvet och/eller i den centrala axeln (se figur 2)

Figur 2 – Exempel på karusell typ B (klassisk karusell)
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3.4
Karusell typ C
(rotationssvamp, slängkarusell)
Karusell vars användarplatser är styvt (rotationssvamp) eller rörligt (slängkarusell) infästa i den bärande
konstruktionens undersida (se figur 3).

Figur 3 – Exempel på karusell typ C (rotationssvamp, slängkarusell)
3.5
Karusell typ D
(banstyrd karusell)
Karusellkonstruktion som sätts i rörelse utmed en plan eller vågformig cirkelbana genom muskelkraft (händer
och fötter) som överförs till drivhjul (se figur 4).

Förklaring
X Sidovy (förstorad)

Figur 4 – Exempel på karusell typ D (banstyrd karusell)
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