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Hoppborgar och säkerhet
– Gör rätt och minska risken för skador

När du erbjuder en hoppborg har du ett stort ansvar för användarnas säkerhet. Om hoppborgen lämnas obevakad kan det inträffa allvarliga olyckor. Barn har ådragit sig svåra skador när
de hoppat i oövervakade hoppborgar.

Övervaka alltid hoppborgen

Förankrad, hel och ordentligt uppblåst

Du är skyldig att övervaka hoppborgen hela
tiden den är uppblåst.

Hoppborgen måste förankras för att stå stabilt
och inte blåsa iväg. Se till att hårda förankringsdelar placeras så att barn inte kan ramla på dem.

En hoppborg får INTE lämnas obevakad. Om den
lämnas obevakad måste den tömmas på luft.
De som övervakar ska vara lätta att identifiera
genom till exempel särskild klädsel. Om du hyr
ska uthyraren förse dig med information om hur
många personer som behövs för att övervaka
hoppborgen samt vad dessa personer ska göra.
Du ska alltid följa användaroch säkerhetsinstruktioner”

Undvik hårda underlag
Undvik hårda underlag och se till att det är fri
yta runt borgen. Ramlar någon ut från hoppborgen kan det leda till allvarliga skallskador.
Exempel på hårda underlag är betong, asfalt och
hårt trälaminatgolv. Utrymmet runt hoppborgen
ska vara fritt från föremål som kan orsaka skada
om ett barn faller ut ur hoppborgen. Exempel
på föremål är staket, stolpar, möbler, skyltar och
papperskorgar. Även publik ska hållas på avstånd
så att övervakning möjliggörs.

Blåser det frisk vind (8 m/s), det vill säga när små
lövträd börjar svaja, ska hoppborgen inte sättas
upp. Det är bra att ha en vindmätare på platsen
där hoppborgen ska sättas upp.
Vid frisk vind ska hoppborgar inte användas
på grund av risken att de blåser iväg. Om det
blåser friskt måste hoppborgen monteras ned.
Kontrollera även att hoppborgen är hel och inte
har några skador. Har hoppborgen skador får
den inte användas.
För att hoppborgen ska vara säker och fungera,
ska den vara ordentligt uppblåst. Är den inte det
kan barn ramla ur borgen eller fastna i hål som
kan uppstå.
Det är viktigt att rätt fläkt används och att
anslutningen fungerar. Försäkra dig om att fläkten som fyller hoppborgen har en egen strömkrets så att den inte sjunker ihop om fläktens
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effekt blir för låg, om till exempel annat kopplas
in på kretsen. Fläkten ska inte heller vara åtkomlig för obehöriga att stänga av.

stötdämpande materialet ska gå ut minst 1,5
meter från borgen och ha stötdämpande förmåga
motsvarande hur hög fallhöjden är.

Stötdämpande underlag

Vilka krav gäller?

Runt hoppborgens ingångar ska det finnas stötdämpande underlag 1,2 meter ut från alla öppna
sidor. Runt ingångar är risken för skador extra
hög och den som övervakar hoppborgen ska ta
särskild hänsyn till detta.

Kraven kommer från produktsäkerhetslagen
(2004:451) och säkerhetsstandarden EN 14960
”Hoppborgar och liknande uppblåsbar utrustning – Säkerhetskrav och provningsmetoder”.
Förutom det som nämnts här, finns ytterligare
krav i standarden att ta hänsyn till.

Stötdämpande material i form av mattor, behövs
i huvudsak vid hårda underlag. Om hoppborgen
ställs upp på gräs kan mattor ändå behöva läggas
ut om marken är hård. Det kan också behövas
stötdämpande underlag vid öppna väggar eller
fönster där barn kan ta sig ut från borgen. Det
Om olyckan är framme
Se till att den som skadats får hjälp
Utrym hoppborgen under tiden om det behövs.

Om du har hyrt hoppborgen
– rapportera till uthyraren
Om en olycka eller ett tillbud sker, bör detta
dokumenteras så detaljerat som möjligt.

Anmäl till Konsumentverket
Olyckor som kan förknippas med en farlig
vara och/eller tjänst ska anmälas till Konsumentverket. Blanketten Underrättelse om
olycka/tillbud inom tjänsteområdet finns på
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/
produktsakerhet/salt-farlig-vara/

Vem ansvarar för vad?
Ägare/uthyrare
Den som äger eller hyr ut en hoppborg har
det övergripande ansvaret för hoppborgen.
Det innefattar bland annat besiktning och
underhåll. Uthyraren ska förse operatören med
användar- och säkerhetsinstruktioner så att
hoppborgen kan användas på ett säkert sätt.

Operatören
Är personen som är utpekad av uthyraren att
ha ansvaret för hoppborgen hela tiden den
används. Operatören är oftast den som står
på hyreskontraktet och bör vara minst 18 år.
Operatören ansvarar för att det inte är för
många personer i hoppborgen samtidigt.

Assistenten
Är en person som arbetar under operatören
och hjälper till vid användandet av hoppborgen med exempelvis övervakning. Assistenten
bör vara minst 16 år.

