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Europastandarden
EN
1176-7:2020
gäller
som
svensk
standard.
Standarden
fastställdes
2020-06-25 som SS-EN 1176-7:2020 och har utgivits i den engelskspråkiga versionen.
Detta dokument återger EN 1176-7:2020 i svensk språkversion. De båda språkversionerna gäller parallellt.
Denna standard ersätter SS-EN 1176-7:2008, utgåva 2.
The European Standard EN 1176-7:2020 has the status of a Swedish Standard. The standard was
approved and published 2020-06-25 as SS-EN 1176-7:2020 in English. This document contains a
Swedish language version of EN 1176-7:2020. The two versions are valid in parallel.
This standard supersedes the Swedish Standard SS-EN 1176-7:2008, edition 2.
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Förord
Detta dokument (SS-EN 1176-7:2020) 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 identisk text
eller genom ikraftsättning senast oktober 2020, och motstridande nationella standarder ska upphävas
senast oktober 2020.
Det kan finnas delar i detta dokument som kan vara föremål för patenträttigheter. CEN är inte ansvariga
för att identifiera enstaka eller samtliga sådana patenträttigheter.
Detta dokument ersätter SS-EN 1176-7:2008.

SS-EN 1176 "Lekredskap och ytbeläggning", består av följande delar:
— Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder

— Del 2: Gungor – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

— Del 3: Rutschbanor – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

— Del 4: Linbanor – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

— Del 5: Karuseller – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

— Del 6: Vippgungor – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

— Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift

— Del 10: Helt inneslutna lekredskap – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

— Del 11: Tredimensionella nätkonstruktioner – Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Denna del bör läsas tillsammans med SS-EN 1176 (alla delar) och SS-EN 1177, Stötdämpande
ytbeläggning för lekplatsen – Bestämning av kritisk fallhöjd.
Följande Europeiska standarder och Tekniska rapporter kan också vara tillämpliga:

— SS-EN 14960 (alla delar), Hoppborgar och liknande uppblåsbara lekutrustning – Säkerhetskrav och
provningsmetoder

— SS-EN 14974, Skateparker – Säkerhetskrav och provningsmetoder

— SS-EN 15312, Fritt tillgänglig multisportutrustning – Krav, inkluderande säkerhet och
provningsmetoder

— SS-EN 16630, Permanent tillgänglig fitnessutrustning för utomhusbruk – Säkerhetskrav och
provningsmetoder
— SIS-CEN/TR 16598, Lekredskap – Beskrivning av motiven bakom kraven i EN 1176
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— SIS-CEN/TR 16879, Lekplatser och utrustning för fritidsaktiviteter – Vägledning gällande placering
och separation
— SS-EN 16899, Sport- och fritidsutrustning – Utrustning för parkour – Säkerhetskrav och
provningsmetoder

— CEN/TR 17207, Playground and recreational areas – Framework for the competence of playground
inspectors
Svensk anmärkning
CEN/TR 17207 har inte fastställts av SIS eftersom den inte ansetts vara relevant i Sverige
utifrån bedömning gjord av den tekniska kommittén SIS/TK 379 Lekredskap.

För krav på underhåll av helt inneslutna lekredskap, se SS-EN 1176-10, Helt inneslutna lekredskap Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder.

Den huvudsakliga förändringen från föregående version av SS-EN 1176-7 är att vägledningen som ges i
denna del av SS-EN 1176 har uppdaterats utifrån erfarenheter från användningen av SS-EN 1176-7:2008,
till exempel genom att referera till andra delar av SS-EN 1176 vid utförande av besiktning. Detta
resulterade i följande ändringar:
a) formuleringar i linje med SS-EN 1176-1;

b) rekommendationer i de flesta fall omvandlade till krav;

c) besiktning och underhåll hålls isär och är indelade i separata kapitel;

d) andra CEN-dokument har lagts till förordet för att visa läsaren kopplingen till denna standard;

e) termer och definitioner har uppdaterats.

Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard:
Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, f.d. Republikanska
Republiken Makedonien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien.
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