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TILL ANSVARIG AV LEKUTRUSTNING, TRÄNINGSREDSKAP, SOLSEGEL, BORD/BÄNK, 
PANNABANOR OCH MULTIBANOR  
 
Detta dokument gäller till lekutrustning och extra utrustning t.ex. grindar, staket, bänkar, soptunnor och 
parasoller. Nedanstående information om underhåll samt inspektion av lekutrustning(-ar): 
 
Underhållsplan 

Rutinmässigt underhåll (gäller alla typer) 
För att minimera olyckor och upprätthålla den nödvändiga säkerhetsnivån för utrustningen och ytorna ska den 
driftansvarige se till att en underhållsplan för rutinunderhåll görs, som ska genomföras och underhållas. Det ska tas 
hänsyn till lokala förhållanden, som kan ha betydning för, hur ofta den rutinmässiga underhållet ska ske.   
 
Den rutinmässiga underhållsinspektionen bör innehålla följande:   

• Efterspänning av fasta elementer  

• Underhåll av utrustningens yta  

• Smörjning av lager och andra rörliga delar  

• Rengöring av lekutrustning (ar) och inventarier  

• Ta bort krossat glas eller annat skräp  

• Fri- och säkerhetsyta, som ska hållas fria från hinder 

• Byte av slitna och defekta delar t.ex. rep, kedjor, beslag och andra rörliga delar (kostnader för detta 
ingår inte i serviceavtalet och faktureras separat) 

 
Endast kvalificerad personal får utföra underhållsuppgifter.  
 

Årlig huvudinspektion (gäller alla typer) 
 
Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende indsats som udføres i forbindelse med den 
årlige hovedinspektion. Forbedrende vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller til 
genetablering af det nødvendige sikkerheds-niveau for legeredskaber. Sådana åtgärder inkluderar följande:   

 

• Rengöring av lekutrustning (a) och möbler   

• Efterspänning av eventuella lösa delar, särskilt bultar, beslag och upphängningar  

• Ev. byte av defekta bygg- och konstruktionsdelar (Kostnader för detta ingår inte i serviceavtalet och 

faktureras separat)  

• Ytbehandling av ev. träverk (b) 
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Rutinmässigt underhåll på pannabanor och multibanor   

• Se (a) 
(a) Underhåll är också en grundlig rengöring av hela redskapet minst en gång om året, speciellt lektorn och 
klätterutrustning. Sand, smuts, mossa och alger och nedfall från växter och träd bevarar fukt och ökar risken för 
svampangrepp och röta. Rengöring är enkelt med en vanlig mjuk borste, rent vatten eller en högtryckstvätt. Både 
mossa och alger kan också tas bort med medel mot gröna beläggningar. 
 
(b) När träytan blir torr och sliten, ska den behandlas med träskyddsmedel. Det är viktigt att underhållet av 
träarbeten alltid görs innan en faktisk vittring på träytan har börjat.  
 

 
Observera:  
Vid utbytning av defekta eller slitna delar, ska det alltid användas originalreservdelar från tillverkaren, om 
garantin ska gälla. 

 

Elverdal rekommenderar följande årliga underhåll för lekutrustning och träningsredskap. 
 
Specifikt underhåll av lekplatsutrustning (-ar) och material  
 
Gungor/kompisgungor och hängmattor 

• Kontrollera och ev. efterspänn bultar, beslag, kedjor och upphängningar 

• Smörjning av lager. Ev. rengöring/tvätta utrustningen 

• Kontrollera skador och stabilitet (under O-nivå markeringen) 

• Ev. rengöring/tvättning av redskapet 

 

Rutschkanor  

• Kontrollera och ev. efterspänn bultar, beslag, kedjor och upphängningar 

• Ev. rengöring/tvätta utrustningen 

• Kontrollera skador och stabilitet (under O-nivå markeringen) 

• Ev. rengöring/tvättning av redskapet 

 
Nät 

• Tjek kedjor, beslag och upphängningar 

• Kontrollera ev. skador på rep 

• Ev. rengöring/tvättning av utrustningen 

• Krontrollera att repsamlingar/krysspunkter sitter på rätt plats 

• Tjek kedjor, beslag och upphängningar 

• Ev. rengöring/tvättning av redskapet 

 
Stolpar, konstruktioner och inventarier (bord-bänkar)  

• Vid stolpar och konstruktioner kontrolleras det för skador och stabilitet (under 0-nivå markeringen) 

• Vid trämaterial kontrolleras det efter t.ex. sticker, sprickor och om det är ruttet.  

• Ev. rengöring/ tvättning av redskapet   

 
Fjäder/vippor  

• Kontrollera ev. efterspänn bultar och beslag 

• Kontrollera skador och stabilitet (under 0-nivå markeringen) 



 

 

• Ev. rengöring/tvättning av utrustningen   

 

 

 

Linbana  

• Kontrollera ev. efterspänning av bultar, beslag, kedjor och wire 

• Kontrollera skador och stabilitet (under 0-nivå markeringen) 

• Ev. rengöring/tvättning av utrustningen   

 

Karuseller  

• Krontrollera och ev. efterspänn bultar, beslag och upphängningar 

• Smörjning av lager 

• Kontrollera skador och stabilitet (under 0-nivå markeringen) 

• Ev. rengöring/tvättning av utrustningen   

 
Brädor/Plankor 

• Krontrollera och ev. efterspänn bultar och beslag 

• Kontrollera om det finns alger, svamp eller om det börjar ruttna 

• Kontrollera skador och stabilitet (under 0-nivå markeringen) 

• Ev. rengöring/tvättning av utrustningen   
 

Robiniastolpar (naturlek) 

• Krontrollera och ev. efterspänn bultar och beslag 

• Kontrollera om det finns skador och stabilitet (under 0-nivå märket) 

• Kontrollera om det finns sprickor 

• När sprickor är större än 8mm ska det fogas igen  

• Kontrollera om det finns alger, svamp eller början till att börja ruttna  

• Ev. rengöring/tvätt av redskapet 

 

Stålstolpar   

• Krontrollera och ev. efterspänn bultar och beslag 

• Kontrollera skador och stabilitet (under 0-nivå markeringen) 

• Ev. rengöring/tvättning av utrustningen   

 

Solsegel 
• Krontrollera och ev. efterspänn bultar och beslag 

• Kontrollera skador och stabilitet (under 0-nivå markeringen) 

• Ev. rengöring/tvättning av utrustningen   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSPEKTION – lekplats 
Inspektionen måste ligga till grund för förebyggande och korrigerande underhåll.  
Det finns 4 typer av inspektioner, efter anlägget har byggts, monterats: 
  

1. Inspektion efter installation  

Inspektionen utförs innan en lekplats öppnar för allmänheten, med hänsyn till att värdera den  samlade 

säkerhetsnivån för redskap och omgivning. Detta görs av en oberoende person.  
2. Rutinmässig visuell inspektion   

Inspektionens syfte är att identifiera uppenbara faror, som kan uppstå i förbindelse med användning av 

redskapen. Det kan vara nödvändigt att inspektera platser med intensiv användning eller vandalism 

dagligen.   
3. Driftinspektion 

Inspektionen är mer grundlig än den rutinmässiga visuella inspektionen. Här kontrollerar man utrustningens 

funktion och stabilitet. Denna inspektion ska utföras med 1-3 månaders intervall eller enligt tillverkarens 

anvisningar.   
4. Årlig huvudinspektion   

Inspektionens syfte är att fastställa den samlade säkerhetsnivån för utrustningen, fundament och lekyta. 

Utrustningen måste inspekteras av en oberoende person.  

 

 
För att undvika olyckor ska ansvarig säkra sig att hänsigtsmässig inspektionsplan planläggs till vart enkel 
lekutrustning eller lekplats. Planen ska ta hänsyn till lokala förhållanden och till tillverkarens anvisningar, som kan 
påverka den nödvändiga inspektionsfrekvensen.   
Planen bör också innehålla en lista över de komponenter, som ska kontrolleras under de olika inspektionerna 
samt en lista över de metoder som ska användas vid inspektionerna i enlighet med EN1176 -1, pkt. 6.1. 
 
Nedan hittar man schema och förslag till 3 slags typer av inspektion.  
 
Om allvarliga defekter kan konstateras vid inspektionen, vilket utgör en säkerhetsrisk, ska utrustningen 
säkras mot användning och t.ex. helt tas ut eller tas bort.  
 
Vi uppmärksammar att om en del på utrustningen ska tas bort från platsen, t.ex. för underhåll, ska 
eventuella ankare eller fundament på platsen också tas bort eller skyddas så att säkerheten upprätthålls.  
 
När utrustningens stabilitet beror på en enkel stolpe, ska man vara extra uppmärksam på inspektionen, t.ex. 
genom att övervaka nedbrytning och om det är nödvändigt att ta bort utrustningen, innan livslängden är 
slut. 
 
Förslag på underhållsplan finns på nästa sida.      
 
Alla dokument inklusive offerter, ritningar, fakturor och eventuellt byggnadsansökningar, monteringsanvisningar 
samt underhållsdokumenter ska samlas i en loggbok. 



 

 

Schema till rutinmässig visuell inspektion 
 
    Vecka    Sign. Bem.        Vecka    Sign.                 Bem. 

   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

51   

52   

 



 

 

Schema till driftinspektionen 
 

Driftinspektion är en mer detaljerad inspektion för att kontrollera utrustningens funktion och stabilitet, särskilt för 
slitage. Denna inspektion ska utföras med 1-3 månaders intervall eller som angivet i leverantörens manual. 
 

DATUM    

Produktbeskrivning         Fabrikat Modell År 

 

   Bemärkning  

 

Utrustningens stabilitet och förankring 
(efterspänning av samlingar, bultar och beslag) 

 

Rost, svamp och ruttet 

 

Utrustningens yta/ytbehandling  

 

Tillhörande fallunderlag  

 

Utskjutande vassa och spetsiga föremål 

 
Slitage på eventuella rörliga delar 

Annat  

 

 

  



 

 

Årlig huvudinspektion   
 
Den årliga huvudinspektionen utförs med högst 12 månaders intervaller, för att skapa ett generellt säkerhetsnivå 
på utrustningen, fundament och underlag, t.ex. vädrets påverkan, tecken på ruttet eller rost, en ev. ändring i 
utrustningens säkerhetsnivå som följd av gjorda reparationer eller kompletterande eller bytta komponenter.   
 
Denna inspektion av utrustningen bör utföras av kvalificerade personer i strikt överrensstämmelse med 
tillverkarens instruktioner.   

 
 

    Villkår:  
                   Inspektionen utförs i enlighet till följande standarder: 
 

Standardens nummer Standardens ämne 
Standardens 
ikraftträdanden   

EN 1176 del 1 Generella säkerhetskrav Okt. 2017 

EN 1176 del 2 Gungor Okt. 2017 

EN 1176 del 3 Rutschkanor Okt. 2017 

EN 1176 del 4 Linbanor Okt. 2017 

EN 1176 del 5 Karuseller April 2019 

EN 1176 del 6 Vippor Okt. 2017 

EN 1176 del 7 
Underhåll, inspektion och 
installation 

April 2020 

EN 1177 Fallunderlag Jan. 2018 

 
Vid inspektionen används testverktyg, som anges i EN 1176-1. 2017. 

 
 
 

Inspektionen gjord av:  _______________________________________________ 
 
 

 

Dokumentation 
 
Nedanstående dokumentation ska vara tillgängligt, när det ska användas till underhåll, inspektion och reparationer 
såväl som vid en olycka.   

a) Inspektions- och testrapporten  

b) Inspektions- och underhållsinstruktioner 

c) Driftinstruktioner, om det är relevant 

d) Registreringar gjorda av driftansvarig av alla inspektions- och underhållsarbete 

e) Specifika konstruktions- och anbudsdokument  

 
 


