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Juelsminde Naturlegepark, Juelsminde
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MaxPlay
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4600 Køge
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RISIKOVURDERING
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Ordrenummer:
5610

Info:
RISIKOVURDERING

Inspektionsdato:
04 Aug. 2021

Foto af området eller redskabet. Beliggenheden noteres.

Juelsminde Naturlegepark.

Bakken blev observeret i 45 minutter og der blev
observeret ca. 150 brugere.
Enkelte anvendte ikke de beregnede kælke.

Hvilket specifikt område skal behandles?
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Kunstig kælkebakke.

Der opnås ikke den helt store hastighed i
sommerhalvåret, og bør banen derfor ligeledes
observeres i snedække.

Bremseområdet er vurderet til ca. 15 meter.

Hvilken bekymring er fremsat, eller har der allerede været en skade?

Producenten ønsker bakken risikovurderet.
Inspektøren er ikke vidende om nogen skade.

Hvad kan der ske ved tilsigtet brug?

Ved sne kan bremse området overskydes og
brugeren kan skride ud over kanten og lande på
grusstien. Lette småskader kan forventes.

Der kan ligeledes ske sammenstød med brugere
der ikke forlader bremseområdet hurtigt nok.

Hvor sandsynligt er det, at det sker ved tilsigtet brug?

Det vurderes ikke særlig sandsynligt i
sommerhalvåret og lidt sandsynligt i
vinterhalvåret.

Hvad kan der ske ved utilsigtet brug?

Ved brug af cykler, løbehjul eller skateboards kan
der ske overskydning af bremseområdet, med lidt
større skader til følge.

Hvor sandsynligt er det, at det sker ved utilsigtet brug?

Det vurderes lidt sandsynligt.
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Hvor stor skade kan pådrages ved tilsigtet brug?

Overfladiske småskader.

Hvor stor skade kan pådrages ved utilsigtet brug?

Større skader, såsom brækkede lemmer.

Hvem er det der kan komme til skade?

Brugere uden store motoriske evner.
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Kontrolmetoder: Hvad skal der gøres for at fortsætte brugen?

Skiltes med at man skal forlade bremseområdet
hurtigt og bør kun anvendes under opsyn af en
voksen, især om vinteren.

Risikoklasse - (ubetydelig/lille/mellem/stor/uønsket))

Ubetydelig om sommeren og lille om vinteren.

Konklusion før kontrolmetoder iværksættes.

Banen ses som værende sikker til brug.

Konklusion efter kontrolmetoder er gennemført.

Banen ses som værende sikker til brug.
Det anbefales at skilte som anbefalet i pkt. 11.
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Opgaven blev udført af: Einar Jon Skulason Hansen - Tlf. +45 33 60 20 69

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!
Næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet denne rapport kun er
gældende i 1 år.
Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på
telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk
Vi ses forhåbentligt næste år.
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