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Hovedettersyn - lekeplassutstyr ved skoler 2019 

 

 
 

Park og vei sender med dette ut en sikkerhetsrapport fra hovedettersynet 2019, på 

lekeplassutstyr på deres skoles uteområde. 

 

Ettersyn av lekeplassutstyr 

Norsk Standard EN 1176 del 7 anbefaler at lekeutstyr og komponenter etterses ved: 

• Rutinemessig visuelt ettersyn – gjør det mulig å oppdage klare farer som kan 

skyldes hærverk, bruk eller værforhold, brukne deler eller glasskår. På lekeplasser 

som utsettes for hard bruk eller hærverk, kan det være nødvendig med daglig 

visuelt ettersyn. Skolen har ansvar for det rutinemessige visuelle ettersynet. 

• Funksjonsettersyn – mer detaljert ettersyn der man undersøker utstyrets virkemåte 

og stabilitet i forhold til slitasje. Utføres ca. hver 3 måned. Park og vei har ansvar for 

funksjonsettersynet. 

• Årlig hovedettersyn – gjennomgang av den generelle sikkerheten på utstyr, 

fundamenter og underlag. For eksempel virkningene av værforhold, synlige tegn på 

råte eller rust. Park og vei har ansvar for det årlige hovedettersynet. 

 

Informasjon om rutiner i forhold til ansvar, internkontroll (innkjøp, ettersyn/vedlikehold), 

feil/mangler eller ulykker/skader, lovverk og veiledning finnes på intranett. HMS og kvalitet 

→Håndbok internkontroll/ HMS → 8 Sentrale rutiner → 8.10 Sikkerhet → 8.10.1 

Lekeplassutstyr/nærmiljøanlegg i barnehage, skole og bydelshus 

 

Rutiner og oppfølging av lekeplassutstyr 

Det årlige hovedettersynet blir utført etter Norsk Standard EN 1176 del 1-7, 10 & 11 og 

1177, og resultatene får vi samlet i en sikkerhetsrapport for hver skole. Sikkerhetsrapporten 

er en oversikt over hvert enkelt lekeutstyr der avvik blir meldt inn. 

 

Klassifiseringen av avvik følger Norsk Lekeplass Forum (NLF) og Det Norske Veritas 

(DNV) sin klassifisering, og har kategoriene A, B, C der: 

• A – er faremomenter som kan føre til død 

• B – feil som kan føre til alvorlige kvestelser og varige mén 

• C – er mindre skader og anmerkninger 
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Avvik i kategorien A blir straks meldt til vår utfører som umiddelbart skal utbedre eller 

stenge utstyret, helst samme dag. Avvik i kategorien B og C blir meldt og utbedret/fjernet 

etter alvorlighetsgraden på avviket. 

 

Park og vei skifter eller fjerner utstyr som ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig, og erstatter 

disse innenfor avsatte midler. Hovedettersynet er utført av en sertifisert lekeplassinspektør 

i Park og vei, Egil Beyer. 

 

Avvik og mangler på lekeplassutstyr/utomhusanlegg skal meldes til Park og vei i VOF – 

Varsle Om Feil. http://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/vof/ 

Virksomheten trenger ikke å melde inn avvik som står oppført i hovedettersynet. Disse blir 

ivaretatt av Park og vei. 

 

Ansvarlig for uteområde er Linda Fleischer Ween tlf: 51 91 29 37. 

 

Det er planlagt at Park og vei sammen med utfører – Natur og idrettsservice og 

Landskapsentreprenørene (Tasta) skal ha en vedlikeholdsbefaring på uteområde med 

rektor, men denne vil utgå. Vi har i 2019 mottatt flere tiltaksmidler til barnehager som må 

brukes før 31.12.19, og vi har derfor ikke kapasitet til å befare alle skoler og barnehager.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jostein Tverdal  Linda M. Fleischer Ween 

seksjonsleder stab saksbehandler 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Hovedettersyn 2019 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

 Klikk her for å skrive inn tekst. 
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