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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSMANUAL – LEKUTRUSTNING AV BETONG 

 

Underhåll 
 

För att förhindra olyckor och bevara lekplatsens säkerhets- och funktionsnivå bör ansvarig utföra rutinmässiga 
inspektioner och underhåll av utrustningen. Se inspektionsschema nedan.   
Underhållet inkluderar också en grundlig rengöring av hela utrustningen minst en gång per år, särskilt lektorn och 
klätterredskap (inklusive Parkour).  
Rengörning utförs för att avlägsna smuts och nersmutsning från ytan. Om rengörning görs noggrant, kan ett uttryck 
och egenskaper av de behandlade ytorna som svara till de ursprungliga oftast erhållas.   
Det mest skonsamma sättet att rengöra en betongyta på är manuellt med en mjuk borste, vatten och tvål. Metoden 
kommer inte att ta bort alla typer av smuts och nersmutsningar, precis som den är relativt långsam och 
arbetskrävande (dyr). Men på andra sidan krävs det ingen specialutrustning och betongytan skadas inte heller.   
Både mossa och alger kan också tas bort med tillgängliga medel mot gröna beläggningar. Rengöring av utrustningen 
kan med fördel göras under vårmånaderna efter vinterns hårda väder.   
 
Det rekomendras inte att rengöra med högtrycksrengöring, eftersom detta kan skada ytan och strukturen på 
betongen.   
 
Förbättring av underhåll är en karaktär av en genomgripande insats som görs i samband med den årliga 
huvudinspektionen. Förbättrat underhåll omfattar åtgärder till att åtgärda fel eller till återställa den nödvändiga 
säkerhetsnivån för lekutrustningen. Sådana åtgärder omfattar följande:   
      • Rengöring av lekutrustning   
      • Efterspänning av lösa delar, särskilt bultar, beslag och upphängningar som är fästa på betongen  
      • Ev. byte av defekta bygg- och konstruktionsdelar   
 

Notera 
Vid byte av defekta eller slitna delar ska det alltid bytas till orginal reservdelar från tillverkaren, om garantin ska 
gälla.   
 

Elverdal rekommendrar följande terminer till underhåll av lekutrustning av betong: Beräkna i genomsnitt 0,5 
timmar per månad per område som livstidskostnad.   
 

Inspektion av lekplats 

Om det vid inspektionen konstateras allvarliga brister eller fel, som utgör en säkerhetsrisk, ska utrustningen säkras 
mot användning och spärras av till fel har åtgärdats. I nedanstående schema finns förslag till underhållsplan. Alla 
dokumenter, offerter, ritningar, fakturor, ev byggansöningar, monteringsplaner och underhållsdokumenter bör 
samlas i en loggbok. 
 

Arbetsuppgifter Varje vecka Varje månad Varje år Vid behov 

Kontroll av 
utrustning 

X   X 

Ytrengöring    X 

Efterspänning av 
beslag 

  X 

(minst 2 ggr per år) 
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