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Förord
Denna Europastandard (EN 1176-10:2008) 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.
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
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 standard är tillämplig för helt inneslutna lekredskap avsedda att placeras inne i/utanför byggnader
och användas av barn upp till 14 års ålder, se 3.1.
Syftet med denna standard är att ange kompletterande säkerhetskrav som behandlar dessa konstruktioners
speciella egenskaper, såsom utgångar och utrymningsvägar, synlighet, utvändig "klättringsmöjlighet", inneslutande väggar/nät i förhållande till säkerhetsområde, brandbeständighet, specifika redskap/komponenter,
stötdämpande beläggningar, skyltar, specifika kontroller och underhållsprocedurer.

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 1021-1, Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande
cigarett
SS-EN 1021-2, Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka
SS-EN 1176-1:2008, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
SS-EN 1176-3:2008, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 3: Rutschbanor – Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder
SS-EN 1176-4:2008, Lekredskap och stötdämpande underlag – Del 4: Linbanor – Kompletterande särskilda
säkerhetskrav och provningsmetoder
SS-EN 1177:2008, Lekredskap – Stötdämpande underlag – Bestämning av kritisk fallhöjd
SS-EN ISO 11925-2, Brandteknisk provning av byggprodukter – Antändlighet vid direkt påverkan av en låga –
Del 2: Provning med enkel låga (ISO 11925-2:2002)

3

Termer och definitioner

Vid tillämpning av denna standard gäller termerna och definitionerna i EN 1176-1:2008 och EN 1177:2008
tillsammans med följande.
3.1
Helt inneslutna lekredskap
Redskap och konstruktioner, inklusive delar och konstruktionsdelar, med eller på vilka användare kan leka
och som är placerade i en tredimensionell inneslutning med särskilda in- och utgångar.
3.2
Fallrutschbana
En rutschbana med öppen front och nästan vertikalt fall som via en konkav kurva övergår till en nästan horisontell utåkningssektion (se figur 1).

4
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Förklaring
1
2
3
4
5
6
7
8

Startsektion
Rutschsektion (inkluderar kurva)
Utåkningssektion
Rutschbanans höjd
Sidoskydd
Konkav kurva
Rutschbanans vinkel mot vertikalplanet, minst 15°.
Radie, minst 100 mm.

Figur 1 – Typisk fallrutschbana
3.3
Hängande spårbana (fast)
Redskap med vilket användare kan färdas av egen kraft längs en fast fixerad horisontell eller lutande hängande bana.
3.4
Start- eller slutstation
Område där användaren kan nå grepphandtag och/eller sits och sätta redskapet i rörelse.
3.5
Åkområde
Område inom vilket användaren kan åka obehindrat.
3.6
Hängande spår
Den del av konstruktionen som bär upp löpvagnen.
3.7
Löpvagn
Rörlig del som genom användarens egen kraft rör sig längs den hängande banan.
3.8
Upphängningsanordning
Konstruktionsdel mellan löpvagn och grepphandtag/sits som ofta även ger greppmöjlighet.
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3.9
Stoppanordning
Energiabsorberande konstruktion placerad för att dämpa löpvagnens islag i ändarna av den hängande banan.
3.10
Bollhav
Inneslutning utformad för att innehålla en volym bollar i vilka barn kan leka.
3.11
Utrymningsväg
Passage inne i redskapet som möjliggör för vuxna att leda barnet till en utgång. Detta innefattar in- och
utgångar.
3.12
Utrymningsrutsch
Rutschbana som slutar antingen utanför lekredskapet eller omedelbart framför en utgång.

4

Säkerhetskrav

4.1 Allmänt
Helt inneslutna lekredskap ska uppfylla kraven i EN 1176-1 om inte annat anges i denna del av EN 1176.

4.2 Nödfallsberedskap och brandsäkerhet
4.2.1 Material inklusive brännbarhet
Material som används i konstruktionen av helt inneslutna lekredskap ska uppfylla kraven i EN ISO 11925-2
och/eller EN 1021-1 och EN 1021-2.
4.2.2
4.2.2.1

Utrymning
Åtkomst för vuxna

Redskap bör möjliggöra för vuxna att få tillträde till alla delar av redskapet för möjlighet att hjälpa barn inne i
redskapet.
4.2.2.2

Allmänna krav för skydd mot att kropp kan fastna

För att förebygga att en kropp fastnar ska tunnlar uppfylla kraven för tunnlar i 4.2.7.4 i EN 1176-1:2008.
4.2.2.3

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar ska uppfylla kraven i tabell 1.
Utrymningsvägar ska ha en höjd av minst 1 300 mm och en bredd av minst 900 mm. Undantag är lekredskap med en kapacitet för färre än 20 barn, där bredden får minskas till minst 720 mm.
Lekredskap får placeras i utrymningsvägen endast om de uppfyller följande krav.
— Lekredskap som placeras längs med utrymningsvägens vertikala eller horisontella ytor får inte hindra
evakuering eller medföra risk för att fastna.
— Rörliga lekredskap som hänger i utrymningsvägen, t.ex. slagsäckar ska, för att möjliggöra enkel passage,
kunna tryckas undan med handen.
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— Lekredskap i utrymningsvägen får inte reducera vägens bredd till mindre än 900 mm eller höjden till
mindre än 1 300 mm.
— Lekredskap placerade inne i utrymningsvägen får ha ett djup av högst 200 mm och det ska vara ett avstånd av minst 1 000 mm mellan redskap som reducerar måtten för utrymningsvägen.
4.2.2.4

Utrymningsrutsch

För rutschbanor som slutar direkt framför en utgång får avståndet mellan slutet av utåkningssektionen och
utgången inte vara längre än 3 m.
4.2.2.5

Avstånd till utgången

Avståndet från alla punkter i redskapet till den närmast belägna utgången får inte vara större än 18 m. Det
finns vissa specialfall för beräkning av detta avstånd:
— För en rutschbana är avståndet halva rutschsektionens längd.
— För ett klättertorn ska de vertikala och horisontella avstånden mellan öppningarnas geometriska centrum
adderas (se figur 2).

Förklaring
1 Plattform
H Horisontellt avstånd
V Vertikalt avstånd

Figur 2 – Mätning av avstånd i ett klättertorn

7

