Snart genomför vi en
marknadskontroll av hoppborgar
Hoppborgar innebär bra tillfällen till lek och rörelse för barn. En del av
leken riskerar dock att sluta i skador. Därför genomför Konsumentverket
en marknadskontroll av hoppborgar under 2016 och 2017.
Rolig lek med risk för skada
Att barn skadar sig när de leker är en del av att
växa upp och utvecklas, men att barn skadar sig
allvarligt på grund av vuxnas okunskap eller
nonchalans är aldrig okej. Det har blivit allt
vanligare att företag erbjuder hoppborgar vid sina
näringsställen. Det handlar bland annat om hamburgerkedjor, bilaffärer och olika slags eventorganisationer. Hoppborgen har sällan något att göra
med den vanliga verksamheten utan är en del av
marknadsföringen för att locka barnfamiljer.
Konsumentverket gör nu en kontroll av säkerheten
för hoppborgar. Anledningen är ett antal allvarliga
olyckor där hoppborgar varit inblandade. Barn
har ramlat ur hoppborgen och spräckt skallen på
hårt underlag. Vissa hoppborgar har blåst iväg
med barn inuti och sedan kraschlandat. Andra
hoppborgar har sjunkit ihop med barn
fortfarande inuti.

Kontroll ska öka kunskapen
och förebygga skador
Marknadskontrollen genomförs under 2016-2017
och gäller hoppborgar som ställs upp vid event
och utanför näringsställen.
Syftet är att du som ställer upp hoppborgar till
allmänheten eller hyr ut hoppborgar, ska få kunskap om vilka säkerhetskrav som gäller för att
förebygga risken för att barn skadas allvarligt.

Vilka regler gäller?
Att erbjuda barn att leka i en hoppborg är en
tjänst. Enligt produktsäkerhetslagen (2004:451)
ska alla varor och tjänster som tillhandahålls
konsumenter vara säkra.
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Konsumentverket är tillsynsmyndighet enligt
produktsäkerhetslagen. För att veta om en vara
eller tjänst är säker finns bland annat ledning i
standarder. Standarder är frivilliga att följa och
anses utgöra en miniminivå för säkerheten. Konsumentverket har dock möjligheten, enligt produktsäkerhetslagen, att ställa ytterligare krav än
de som standarden tar upp om det visar sig att en
vara eller tjänst är farlig trots att den följer standardens krav.
De krav som Konsumentverket ställer vid tillhandahållandet av hoppborgar är baserade på produktsäkerhetslagen samt i huvudsak standarden
SS-EN 14960:2013 ”Hoppborgar och liknande
uppblåsbar lekutrustning”.
Om en hoppborg inte uppfyller kraven ska
den tömmas på luft och sluta användas.

Ansvar för säkerheten

Hur
Hur går
går marknadskontrollen
marknadskontrollen till?
till?
1. Sommar 2016 Konsumentverket skickar
ut detta informationsbrev samtidigt som
Konsumentvägledare runt om i Sverige
rapporterar in information om platser där
hoppborgar ställs upp. Konsumentvägledarna förmedlar en skrivelse om säkerhet för hoppborgar, det kan därför hända
att du fått liknande information förut.
2. Höst 2016 Konsumentverket begär in
dokumentation från ett urval av uthyrare
av hoppborgar. Dokumentation gällande
hoppborgens säkerhet samt säkerhetsinformation som medföljer hoppborgen
vid uthyrning.
3. Vår 2017 Konsumentverket kontrollerar
ett antal event och näringsställen där
hoppborgar ställs upp.
4. Resultatet av kontrollen sammanställs i
en rapport som presenteras på
Konsumentverkets webbplats.

För dig som hyr ut hoppborgar
• Hoppborgen som du hyr ut ska uppfylla
kraven i säkerhetsstandard SS-EN 14960:2013.
• Till hoppborgen ska du bifoga tillräckliga
användar- och säkerhetsinstruktioner.
• Tänk på att en hoppborg för hemmabruk inte
är lämplig att hyra ut då den inte tål samma
belastning. Hoppborgar för hemmabruk är
CE-märkta.
För dig som har hyrt en hoppborg
Följ uthyrarens användar- och säkerhetsinstruktioner. Tänk särskilt på:
• Hoppborgens placering. Undvik hårda underlag och se till att det är fri yta runt borgen.
• Se till att det finns stötdämpande material
runt hoppborgens öppningar.
• Hoppborgen ska vara förankrad, hel
och ordentligt uppblåst.
• Du är skyldig att övervaka hoppborgen
hela tiden den är uppblåst.

Hur kan jag förbereda mig
inför kontrollen?
Förbered dig inför kontrollen genom att läsa
bilagan till detta brev. I bilagan finns mer information om vilka krav som ställs på dig som hyr
ut hoppborgar och på dig som hyrt en hoppborg.
Information finns även på Konsumentverkets
webbplats.

Projektgruppen vid Konsumentverket: Anna Ekegren, projektledare,
Anna Strandberg, Maria Lindstedt och Åsa Persson

Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverkets växel: 0771 - 42 33 00
eller via e-post konsumentverket@konsumentverket.se
Läs mer om vilka regler som gäller för hoppborgar i bilagan på nästa sida, eller på vår webbplats:
konsumentverket.se/foretag/regler-per-omrade-och-bransch/sport-fritid-och-skyddsutrustning/hoppborgar/

Bilaga: Säkerhetsregler för hoppborgar
Nedan följer en sammanställning av de krav som
gäller för hoppborgar. Kraven är till största del
baserade på produktsäkerhetslagen och i huvudsak standard SS-EN 14960:2013 ”Hoppborgar och
liknande uppblåsbar lekutrustning”. Observera
att det finns fler detaljerade krav i standarden än
de som räknas upp här.

Riskvärdering
Oavsett om man är tillverkare, uthyrare eller
hyr en hoppborg är det viktigt att man gör
en egen riskvärdering avseende just den
hoppborg man tillhandahåller och platsen
den står på. Studera platsen och utrustningen och ställ dig frågan: Vilka risker för
skada finns och hur kan de förebyggas?

Ansvaret för säkerheten för hoppborgar ligger
hos tillverkaren såväl som uthyrare och den
som hyr hoppborgar.

Till dig som har hyrt en hoppborg
Följer du uthyrarens anvisningar?
Uthyraren ska förse dig med information om
användande av hoppborgen så att det kan ske på
ett säkert sätt. Före användning ska en rutininspektion göras. Uthyraren ska genomföra rutininspektionen, eller utse en person som ska utföra
den. Är uthyraren inte själv på plats och genomför inspektionen ska uthyraren förse dig som hyr
hoppborgen med information om hur installationen och inspektionen ska göras. Läs mer under
rubriken Rutininspektion nedan.

Hoppborgens placering - Undvik
hårda underlag och se till att det är
fri yta runt borgen
Konsumentverket har kännedom om flera olyckor
där barn ramlat ut från hoppborgar och landat
med huvudet på hårt underlag vilket lett till
allvarliga skallskador. Skallskadorna har inträffat
på betong, asfalt och hårt trälaminatgolv.
Notera att det inte finns några krav i standarden
avseende stötdämpande underlag nedanför fönster
eller väggar som är högre än användarens maxlängd. Det har dock inträffat olyckor när barn har
hoppat upp på väggar och sedan fallit ned och
landat på hårt underlag. På grund av dessa olyckor
anser Konsumentverket att hoppborgar inte bör
ställas upp på hårda underlag om hoppborgen
har öppningar som barn kan falla ut igenom.

Detta för att förebygga risk för fallskador. Konsumentverket rekommenderar att det ska finnas
stötdämpning överallt runt hoppborgar där barn
riskerar att komma ut. Standardens krav är minimikrav och här ser Konsumentverket en risk som i
nuläget kan täckas med hänvisning till Produktsäkerhetslagen.
Utrymmet runt hoppborgen ska vara fritt från
föremål som kan orsaka skada om ett barn faller
ut ur hoppborgen. Sådana föremål kan vara till
exempel staket, stolpar, möbler, skyltar och papperskorgar.

Se till att det finns stötdämpande
material runt hoppborgens öppningar
Konsumentverket har kännedom om en olycka där
en person fallit ur en hoppborg vid ingången och
ådragit sig en allvarlig ryggfraktur. Runt hoppborgens ingångar ska det finnas stötdämpande
underlag på en yta av 1,2 meter ut från alla sidor.
Hoppborgen ska vara förankrad, hel och
ordentligt uppblåst

Hoppborgen ska vara förankrad, hel och
ordentligt uppblåst
Konsumentverket har kännedom om flera olyckor
där hoppborgar blåst iväg med användare inuti.
Hoppborgen har flugit iväg högt upp i luften och
sedan kraschlandat med användare inuti.
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Varje hoppborg ska ha minst sex förankringspunkter runtom borgen men det kan behövas fler
beroende på hoppborgens storlek. På gräs är det
lämpligt med markförankring. Där markförankring inte kan ske kan man använda sig av sandsäckar eller andra vikter. Hårda förankringsdelar
får inte placeras så att barn kan ramla på dem.
Detaljkrav på utformning av de olika förankringstyperna finns i standarden.

Du är skyldig att övervaka hoppborgen
hela tiden den är uppblåst
En hoppborg får inte användas utan övervakning
av personal. Uthyraren ska förse dig med information om vad som krävs gällande övervakning av
hoppborgen. Är hoppborgen obevakad måste den
tömmas på luft och strömkällan ska inaktiveras.
Den som övervakar hoppborgen ska vara lätt att
identifiera och ska bland annat kontrollera:

Vid frisk vind ska hoppborgar inte användas alls
på grund av risken att de blåser iväg.

• att antal användare inte överskrider maxantalet vilket kan leda till att barn krockar med
varandra för att det är för trångt i hoppborgen
• att användarnas längd inte överskrider maxlängden vilket kan leda till att barn som är för
långa i förhållande till hoppborgens väggar
studsar eller välter ur hoppborgen
• att användarna inte klättrar och hänger på
väggarna vilket kan leda till att barn ramlar
ur hoppborgen
• att man kan gå in och ur hoppborgen på ett
säkert sätt för att undvika att barn skjuts
iväg till följd av ett annat barns hoppande på
entrérampen.

Kontrollera att hoppborgen är hel och inte har
några skador. För att hoppborgen ska ge en fast
och tillförlitlig grund är det viktigt att rätt fläkt
används och att anslutningen fungerar. Se till att
hoppborgen blir ordentligt uppblåst. Brister vad
gäller hoppborgens uppblåsning kan resultera i att
hoppborgen sjunker ihop med barn inuti, vilket
medför en kvävningsrisk. Den ska vara skyddad så
att barn inte kan komma åt att sticka in fingrar i
fläkten.

Till dig som hyr ut hoppborgar
Hoppborgen som du hyr ut ska
uppfylla kraven i säkerhetsstandard
SS-EN 14960:2013

inte själv på plats och genomför inspektionen ska
du förse den som hyr hoppborgen med information om hur installationen och inspektionen
ska göras.

Standarden SS-EN 14960:2013 ”Hoppborgar
och liknande uppblåsbar lekutrustning” tar upp
grundläggande säkerhetskrav vid konstruktion,
tillverkning, provning och användning av
hoppborgar.

Rutininspektionen innebär kontroll av att:
•
•
•
•

Standarden definierar uthyrarens ansvar
att omfatta bland annat:
• att genomföra rutininspektion
och årlig inspektion
• att bedöma hur många personer som
krävs för att övervaka hoppborgen
• att ge den som hyr säkerhetsinformation
angående användandet av hoppborgen

•
•
•
•

Rutininspektion
Uthyraren skall genomföra, eller utse en person
att utföra rutininspektion. Denna inspektion ska
utföras före varje användning. Är du som uthyrare
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•
•

platsen för hoppborgen är lämplig
alla förankringar är säkra och på plats
stötabsorberande mattor är på plats
det inte finns några betydande hål eller
revor i tyg eller sömmar
rätt fläkt används
inre lufttrycket är tillräckligt för att
ge en fast och tillförlitlig grund
det inte finns några exponerade elektriska
delar och att kablar inte är slitna
stickproppar, uttag, strömbrytare,
etc. inte är skadade
anslutningsröret och fläkten är
fast förbundna med varandra
fläkten är säkert placerad.

Årlig inspektion
En årlig inspektion bör utföras av en person med
erforderlig kompetens om standardens krav. Vad
den årliga inspektionen ska innefatta framgår av
standarden. Brister som upptäcks vid inspektionen ska åtgärdas.
Underhåll
Tillverkaren ska ge information om hur man
inspekterar utrustningen och med vilka intervall
detta ska göras. För att avhjälpa fel och bibehålla
en god säkerhetsnivå bör utslitna delar bytas ut,
hål och trasiga sömmar åtgärdas och defekta
konstruktionsdelar bytas ut. Alla ändringar som
påverkar hoppborgens väsentliga säkerhet ska
endast göras efter samråd med tillverkaren eller
en person med erforderlig kompetens om
standardens krav.

• att hoppborgen ständigt ska övervakas
• hur man lotsar personer i och ur
hoppborgen på ett säkert sätt
• att användarnas längd inte får
överskrida maxlängden.
• att antal användare inte
får överskrida maxantalet
• minsta antalet driftspersonal som krävs
• att skor, vassa föremål, mat och andra
olämpliga objekt ej ska tas in i hoppborgen
• att ingången ska hållas fri från hinder
• att förbjuda användarna från
att klättra eller hänga på väggarna
• vad som ska göras i händelse av
en nödsituation eller olycka.

Du ska som uthyrare kunna visa upp att hoppborgarna du hyr ut uppfyller standarden för hoppborgar genom att:
• uppvisa protokoll/certifikat från provning
och inspektion av hoppborgen
• dina rutiner för underhåll och
inspektion av hoppborgen
• ditt register över inspektioner, underhåll,
ändringar av hoppborgen
• ditt register över inträffade olycksfall.

Hoppborg för hemmabruk
är inte lämplig att hyra ut

Till hoppborgen ska du bifoga tillräckliga
användar- och säkerhetsinstruktioner
Som uthyrare ska du kunna visa upp den användar- och säkerhetsinformation du förser de som
hyr hoppborgar av dig med. Denna information
bör innehålla information om bland annat:

Vilken dokumentation bör jag ha
för min hoppborg?

Tänk på att en hoppborg för hemmabruk inte är
lämplig att hyra ut då den inte tål samma belastning som de som är avsedda för offentliga miljöer.
Hoppborgar för hemmabruk är CE-märkta.
Med offentlig miljö menas en miljö tillgänglig
för allmänheten och som inte är hemmabruk.
Hoppborgar kan till sin utformning vara förvillande lika leksaker, framförallt så kallade aktivitetsleksaker som är avsedda för hemmabruk.
Aktivitetsleksaker ska CE-märkas och följa lagen
om leksakers säkerhet. Hoppborgar däremot, är
en produkt som faller in under produktsäkerhetslagen, och får därför inte CE-märkas. I och med
de olika regleringarna omfattas hoppborgar för
hemmabruk och hoppborgar för offentligt bruk
av olika krav på utformning och hållfasthet. Detta
beror bland annat på att riskerna samt belastningen ofta skiljer sig mellan offentliga miljöer och
hemmabruk.

En del av denna information ska tillverkaren av
hoppborgen förse uthyraren med. Detta gäller
bland annat detaljer för:
• installation; till exempel förankring och
antalet förankringspunkter och maximal
säker vindstyrka
• användning; till exempel begränsningar i
antal användare och användarnas längd,
information om vad som ska övervakas
• inspektion och underhåll.
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