
*DALPIN

Problemstilling

Problembeskrivelse

Bemærkninger

Tiltag

Tiltags Bemærkninger

Problemstilling

Problembeskrivelse

Bemærkninger

Tiltag
- ?gs Bemærkninger

I kædeled må de1!g_jg!y€E e_tå_bnlng-E sq§rnl:n.
Her kan en 8,6mrii-driin passere.
EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder

Beklædning-enal-{Ugte!-på-qe-!--bq[iæ-Qte"ryrfef rLSJidtlg§r!(e4,.
Ved anvenffelse æ*'tE[iædte wirer, skåt wirens stålkerne være helt dækket af syntetiske

garner. Hold øie med wirelus.
Erut tzO,ZOOS bet 1 pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltoveEN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7

Konigerende vedligeholdelse 
rkende wire.

*Observgr slidtagen og udskift denne del hvis deljremkommer udstil 
-

I nspektionsdato: nov 23, 201 5
Rapportnr.: ALL2387
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Redskab - Karrusel med bænk, Legepladsudstyr/Karrusel
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Karrusel med bænk
Serienummer: KPL114
Producent: KOMPAN ÆS
Produkt: KOMPLAY/KPL1 1 4
Materiale: FSC iræ

Højde:690 mm
Bredde: 1.550 mm
Dybde: 1.550 mm
Max. fri faldhøjde:1.000 mm
Sikkerhedsareal: 5.550 x 5.550 mm (30,80 m2)
Småbørn (0-5 å4

Dette redskab har ingen afuigelser

Redskab - KI atreredska b med rutsjebane, Legepladsudstyr/Klatreredskab
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Klatreredskab med rutsjebane
Producent: Ukendt
Materiale: kunststof/træ/Stål

Småbørn (0-5 år)
Bøm (6-11 år)

lnspektionsdato: nov 23, 201 5
Rapportnr.: ALL2387
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Risikovurdering: 3 - UønsketProblemstilling

Problembeskrivelse

Bemærkninger

iirtåg

tittags eåmå*ninger

Problemstillin0

Problembeskrivelse

Bemærkninger

fittag

Tiltagi Bemærtninger

@afskærmningen starteved en højde på 600mm
over underlaget. Der henvises til officiel fortolkning fra CEN.
EN1 176{008 Del I Pkt. 4:?:?.2Trappe1

En st<ruetåXfei fån presses ind i viste trækomponenter som er i forfald.
EN 1 1 76:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Der er råd i den viste stolpe
OBS!

4c'.

lnspektionsdato: nov 23, 201 5
Rapportnr.: ALL2387
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Problemstilling

Problembeskrivelse

Bemærkninger

Tiltag

Tiltags

Problemstilling

Problembeskrivelse

Bemærkninger
'19
Tiltags Bemærkninger
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Risikovurdering: 3 - Uønsket

Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i redskabet.
Åbninger der er placeret mere end 600mm over faldunderlaget eller ståfladen, som kan
passeres af prøvedorn C (89x157mm) uden prøvedorn D(Ø230mm) kan følge med, udgør en

risiko for fastklemning af hovedet.
EN1176:2008 Del 1 Pk|.4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur Dl
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Der er konstateret r:ig!(o foq fqqlkienling af hovedet i redskabet.
Abninger der er placeret mere end 600mm over faldunderlaget eller ståfladen, som kan
passeres af prøvedorn C (89x157mm) uden prøvedorn D(Ø230rnm) kan følge med, udgør en

risiko for fastklemning af hovedet.
EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur Dl

'§
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Redskab - Klatrevæg, på redskabshus, Legepladsudstyr/Klatreredskab/Klatrevæg
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Klatrevæg, på redskabshus
Producent: Ukendt
Materiale: Træ
Børn (6-11 år)

Problemstilling

Problembeskrivelse

Bemaerkninger

Tiltag

Tiltags Bemærkninger

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Reds,L<abSt har[alle r delslska1pe.
Der må kun være hjørner, kanter og udstikkende dele med en radius på mindre end 3 mm i

andre tilgængelige dele, hvis de ikke er skarpe.
EN1176:2008 Del 1 Pk. 4.2.5 Redskabers finish

lnspektionsdato: nov 23, 2015
Rapportnr.: ALL2387
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Redskab - Kolbøttestativ, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Kølbøttestativ - Enkelt
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

,",qfFry
Navn: Kolbøttestativ
Producent: Ukendt
Materiale: Stål

Småbøm (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afuigelser

Redskab - Legebord, Legepladsudstyr/Sandredskaber/Diverse (Specificeret i navnefelt)
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Legebord
Producent Ukendt
Materiale:Træ
Småbøm (0-5 år)

Dette redskab har ingen afuigelser

Side 17 af 23
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Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Legehus
Producent: Ukendt
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 å0
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afuigelser

Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Legehus
Producent Ukendt
Materiale: Træ
Småbøm (0-5 å0

lnspektionsdato: nov 23, 201 5
Rapportnr.: ALL2387
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Problemstilling

Problembeskrivelse

Bemærkninger

Tiltag

rliågi aemårtdinger

Risikovurdering: 3 - Uønsket

rrt
E N 1 1 76 f 00s De! 7- P:kt. I :?.7 Ko11iq9re1de vglli geholdelse,

-Der er råd i flere qf brædderne i gulvet på legehuset

Risikovurdering: 3 - Uønsket

B.edslgrbet har kanter der e . -
Der må kun være hjørner, kanter og udstikkende dele med en radius på mindre end 3 mm i

andre tilgængelige dele, hvis de ikke er skarpe.
EN1176:2008 Del 1 Pkt.4.2.5 Redskabersfinish

Problemstilling

Problembeskrivelse

Bemærkninger

riliåg

Tiliågs semårkningår

lnspektionsdato: nov 23, 201 5
Rapportnr.: ALL2387
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Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Legehus
Producent: Ukendt
Materiale: Træ
Småbøm (0-5 å0

Problemstilling

Problembeskrivelse

Bemærkninger

Tiltag

Tiltags Bemærkninger

QCULang!9lql'q(slg,udgang j_redgkæ_el.

Når et lukket rum er dybere end 200cm, målt fra udgangen, som f.eks. et legehus, så skal der
være min. 2 adgangsveje. Disse adgangsveje skal min. have en diameter på 50cm og være
placeret uafhrængigt på 2 sider. Adgangene skal være tilgængelige så der ikke er behov for
yderligere hjælpemidler til at benytte disse. På grund af brandfare skal brugeren kunne
forlade redskabet gennem disse to åbninger ad forskellige ruter.
EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.3 Adgang for voksne
Dybden på legehuset herer230 cm.
Der er åbninger i vinduer, som ikke har det helt konekte må|, men er placeret så det efter mit
skøn er mulig! at kulne nå en person uqnget hvor det er placere! inde i huset.
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lnspektionsdato: nov 23, 201 5
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Redskab - Opbevaringskasse, Legepladsudstyr/Diverse
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Opbevaringskasse
Producent: Ukendt
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen afuigelser

Redskab - Opbevaringskasser, Legepladsuds§r/Diverse
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Opbevaringskasser
Producent Ukendt
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen afuigelser

lnspektionsdato: nov 23, 2015
Rapportnr.: ALL2387
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Redskab - Ophæng til hængekøje, Legepladsudstyr/Diverse
Beliggenhed - Pinsekirkens Børnehave

Navn: Ophæng til hængekøje
Producent: Ukendt
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 å0
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen afuigelser

f nspektionsdato: nov 23,2015
Rapportnr.: ALL2387
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Risikovurdering (l nformativ)

3 - Uønsket

5 - Ubetydelig

3 - Uønsket

5 - Ubety&lig

Risikomatrix

Risikoniveauer

Meget høi

Høl

Uønsket

Acceptabel

Ubetydelig

T'oE
.g

o
l,
tr
G
tt,

Meget høj sandsynlighed. Hvis en problemstillingen ikke bliver afhjulpet, så vel der højest sandsynligt opstå et
uheld eller nedbrud. Eksempler:
Meg-et nedslldte kæder og 9jækler Krafiigt skadqt gummi faldunderlag i stødområdet

Høj sandsynlighed. Der er sandsynlighed for ulykke uden udefra kommende faktorer. Eksempler:
Forurenlng af løse faldunderlag med knust glas. Tilgængelige skaqqe kanter ! legepladsudstyr.

Uønsket sandsynlighed. Der skal en titført faktor til for at det kan medføre en ulykke. Det er usandsynligt at
tiltænkt brug vil fore til ulykke. Der skal tilføres en udefia kommende faktor. Eksempler:
Afdeekninger er løse, fiernet eller været udsat for fx hærværk. Manglende faldvæm og sideafskærmninger på
højere liggende niveauer.

Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke. Kræver en væsenflig faktor eller en kombination af faklorer for
at det kan finde sted, Sandsynligheden er aftrængig af intensiteten af brug.

InSen 
afOørende sandsynlighed for forekomst af ulykke Hylnighed på niveau med lynnedslag samme sted.

Alvorlig skade inkl. Risiko for permanent invaliditet Eksempler:
Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.

Ævorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler:
Hjemerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinneben og lårben, Ryg og nakkeskader samt
kaniebrud.
Skader der kræver behandling af læge. Eksempler:
Så1oS skadel der skal syes, forstuv-ning og knoglebrud qå fingre og tær.

Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.

lngen eller næsten ingen sandsynlighed skade. O"r. t 
"n 

være tale om skadet tøj, eller minder Om mært<er.

1-5 (3)

+2(3)rt-s (5)

5-5 (5)

5 - Ubetydelig

+1(3)

s1 (3)

3 - Uønsket

3 - Uønsket

5 - Ubetydelig


