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Certificeret inden for følgende standarder:

DS/EN1176 - Legeplads

DS/EN1177 - Faldunderlag

DS/EN14974 - Rullesport

DS/EN15312 - Fritstående multisport

DS/EN16630 - Fitness

DS/EN16899 - Parkour



Legepladsen

Hvad siger EN1176-standarden:

”Under hensyntagen til karakteren af børns leg og den måde, hvorpå det gavner børn at lege 

på legepladsen ud fra et udviklingsmæssigt synspunkt, er børn nødt til at lære at klare risici. 

Det kan medføre buler og blå mærker og tilmed en gang imellem et brækket ben eller en 

brækket arm. 

Formålet med EN1176 er først og fremmest at forebygge ulykker med funktionsnedsættelse 

eller død til følge og dernæst at mildne alvorlige konsekvenser af lejlighedsvise uheld, der er 

uundgåelige, når børn søger at udvide deres kompetenceniveau, det være sig socialt, 

intellektuelt eller fysisk”



Faldunderlaget

• Størstedelen af de mere alvorlige skader på legepladsen skyldes faldulykker

• Hovedskader er typisk de mest alvorlige.

• Denne form for skader sker forholdsvist sjældent, men kan have de mest alvorlige følger.

• Sværhedsgraden af skader som følge af slag mod hovedet kan fastslås med værdien: 

hovedskadekriteriet (HIC-Head Injury Criterion) 

• Niveauet er fastlagt til maks. 1000 HIC eller en G-max på maksimalt 200G (G for tyngdekraft) 



Safety area



Typer faldunderlag

Der findes mange former for faldunderlag:

• Kunstgræs med shock pads

• Helstøbte belægninger

• Gummi

• Kork

• Faldfliser

• Græsmåtter

• Gummibark

• Løse materialer

• Med mere…..

Kan/bør kombineres!



Etablering af faldunderlag

• Behov (areal: safety area) 

• CFH/HIC krav og egenskaber

• Bundopbygning

• Drift (Daglig, langvarig drift)

• Holdbarhed (Levetid, jo dårligere kvalitet, jo kortere levetid)

• Design (hvordan passer det ind i omgivelser, aktiv del af leg og læring)

• Indvirkning på omgivelser (slid på redskaber, indendørs osv)

• By eller landzone (Dyr, glas, sprøjter osv)

• Uanset hvilken type men vælger, skal man forlange DOKUMENTATION !!!



Dokumentation af faldunderlag

Der findes ingen direkte krav til gummi faldunderlag (Udover på stødabsorbering, EN1177)

Krav til dokumentation man burde efterspørge, for sikre en god kvalitet og lang 
levetid:

BS 7188 - British Standard – Surfacing

EN71-3 - Toys – ”Sliktest” – afgivelse af stoffer

REACH - PAH i baselag

ZEK 01-08 - PAH i Toplag

EN13501-5 - Brandcertifikat

Overensstemmelse med komponenter anvendt i installeret belægning i 
forhold til dokumentation !



Etablering og drift af faldunderlag

Eksemplet viser et udvalg af produkter. Dette kan variere fra leverandør til leverandør. 



Lekolar gummibelægninger - Tests

Tests according to BS7188:



Lekolar gummibelægninger - Tests

Tests:
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Lekolar gummibelægninger - Tests

Tests:

EN71-3 testet + ZEK 01-08 (PAH)

Samme test som anvendes på 

legetøj, redskaber til sandkassen og 

lignende.

Migration of ”General elements from toy materials”



Lekolar gummibelægninger - Tests

Tests:

Brandcertifikat efter 
EN13501-5:2016

Må derfor også anvendes:

Til legepladser på tage

Helt op til bygninger 



Gummi med indbygget læring



Vareprøver/farveprøver

• Groft base materiale 

• Fint top materiale

• Baselag afhænger af CFH

• 20 mm toplag

• Drænerer 1,4m3/m2/time

• CFH 300 cm. (testet – OK)

• EN71-3 (under test)

• B ROOF t2 (under test)

”Nye” materialer: Kork



Tak for jeres opmærksomhed


