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TILL ÄGAREN AV LEKREDSKAP, PANNABANOR OCH MULTIBANOR  
 
Nedan finns information om underhåll av lekplatsutrustning, multibanor och inspektion av 
lekredskap:  
 
Underhållsplan:  
För att förhindra olyckor på lekplatsen bör ägaren se till att utarbeta en lämplig underhållsplan. 
Planen bör innehålla information om vilka komponenter som ska underhållas på varje enhet. Den 
bör också innehålla rutiner till motsvarande som är relevant t.ex. skador och vandalism. 
 
Rutinunderhåll av lekredskap:  
Rutinunderhåll bör bestå av förebyggande åtgärder för att bevara lekplatsens säkerhet och 
funktion.  
Sådana åtgärder bör genomföras med regelbundna intervaller och åtminstone inkludera följande 
punkter:  

•  Rengöring av lekredskap (A)  
•  Smörjning av lager och andra rörliga delar  
•  Ersättning av slitna och defekta delar av rep, kedjor och andra rörliga delar 

Förbättring av underhåll på redskap: 
Förbättring på den genomgående underhållsinsats genomförs i samband med årlig inspektion. 
Förbättringen av underhållet omfattar åtgärder till felsökning, borttagning eller återupprättande av 
den nödvändiga säkerhetsnivån för lekredskap.  
Sådana åtgärder omfattar följande punkter: 

• Rengöring av lekplatsutrustning (A)  
• Åtdragning av lösa delar, speciellt bultar, fästen och upphäng 
• Eventuellt ersättning av defekt konstruktion och konstruktionsdelar  
• Beläggning av träarbeten (B) 



 

• Rutinunderhåll på pannabaner 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 
behåller 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.  
 
Notera:  
Vid utbytning av defekta eller slitna delar, ska det alltid användas originalreservdelar från 
tillverkaren, om garantin ska gälla.   
 
Elverdal rekommenderar följande årliga underhåll för:  
Lekredskap - Beräkna genomsnitt 15 minuter per år.   
Pannabaner - Beräkna genomsnitt 0,5 timmar per år.   
Multibaner - Beräkna genomsnitt 1 timme per år.   
 
Gungor 
Kontrollera om det är nödvändigt med efterspänning av bultar, fästen och upphäng. Om lagren ska 
smörjas, rengöras/tvättas. Kontrollera för skador och stabilitet.   
 
Rutschbanor 
Kontrollera om det är nödvändigt med efterspänning av bultar, fästen och upphäng 
Eventuellt rengöring / tvätt av redskapet  
Kontrollera för skador och stabilitet  
 
Nät 
Kontrollera beslag och upphäng.   
Kontrollera om det är några skador på linan 
Eventuellt rengöring / tvätt av redskapet  
Kontrollera om det behövs reparation i samlingar och att korsningspunkter sitter på rätt plats 
 
Stolpar  
Stolpar kontrolleras för skador och stabilitet 
Trästolpar inspekteras för t.ex. splitter eller om det är ruttet 
Eventuell rengöring / tvätt av redskapet  



 

 
Fjädrar / vippor  
Kontrollera om det är nödvändigt med efterspänning av bultar, fästen 
Kontrollera för skador och stabilitet  
Eventuellt rengöring / tvätt av redskapet  
 
Linbana  
Kontrollera om det är nödvändigt med efterspänning av bultar, fästen och lina  
Kontrollera för skador och stabilitet  
Eventuellt rengöring / tvätt av redskapet 
 
 
Karuseller  
Kontrollera om det är nödvändigt med efterspänning av bultar, fästen och upphäng 
Lagersmörjning  
Kontrollera för skador och stabilitet  
Eventuellt rengöring / tvätt av redskapet  
 
Plankor  
Kontrollera om det är nödvändigt med efterspänning av bultar, fästen  
Kontrollera för skador och stabilitet  
Eventuellt rengöring / tvätt av redskapet  
 
INSPEKTION - lekplats  
För att undvika olyckor bör ansvarig se till att få gjort en kontrollplan för varje lekredskap eller varje 
lekplats.  
Planen bör ta hänsyn till lokala förhållanden och till tillverkarens instruktioner, som kan påverka 
inspektionen.  
 
Planen bör också innehålla en förteckning över dom komponenter som ska kontrolleras av dom 
olika kontrollerna och en lista över de metoder som ska användas för inspektioner i enlighet med 
EN1176 -1, para. 6.2.  
 
Nedan är schem till förslag på tre typer av inspektion.  
 
Om inspektionen visar allvarliga brister som utgör en säkerhetsrisk, bör utrustningen säkras mot 
användning och eventuellt dras tillbaka eller tas bort helt.  
 
Observera att om en del på ett redskap måste lämna platsen, till ex. genom serviceändamål, 
eventuella förankringar eller fundament på redskapet, kommer platsen att bli avskärmad.   
 
Se nästa sida med förslag på underhållsplan. 



 

Alla dokument inklusive erbjudanden, teckningar, faktura, eventuellt byggansökan, 
monteringsplaner och underhållsregister bör sammanställas i en loggbok.  
 
Schema för rutinmässig visuell kontroll  
 

Vecka Sign.  Anmärkning Vecka Sign.  Anmärkning 
1   27   
2   28   
3   29   
4   30   
5   31   
6   32   
7   33   
8   34   
9   35   
10   36   
11   37   
12   38   
13   39   
14   40   
15   41   
16   42   
17   43   
18   44   
19   45   
20   46   
21   47   
22   48   
23   49   
24   50   
25   51   
26   52   
27      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schema för driftinspektion  
Driftinspektion är en mer ingående inspektion för att kontrollera utrustningens drift och stabilitet, 
särskilt för slitage. Denna kontroll bör utföras vid 1-3 månaders intervall eller vad som anges i 
tillverkarens anvisningar.  
 

Datum Produktbeskrivelse Fabrikat Modell År 
     
     

 

Anmärkningaer 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Redskapets stabilitet och förankring (åtdragning 
av samlingar, bultar och beslag)  
 

 

Rost, röta och svampangrepp  

 

Redskapets ytor / beläggningar  

 
 

Relaterat fallunderlag  

 

Utskjutande vassa och spetsiga föremål  

 
 

Slitaget på eventuella rörliga delar  

 

Annat  

 
 

 

  
  
  

 
 
Årlig huvudinspektion  
Den årliga huvudinspektionen utföras med intervall på högst 12 månader. För att skapa allmän 
säkerhet for utrustning, fundament och underlag t.ex. väder inflytande, tecken på röta eller 
korrosion t.ex. förändring i utrustningens säkerhet som följd av tidigare reparationer som gjorts, 
kompletterande eller ersättningskomponenter.  
 
Denna inspektion av redskapet bör utföras av kvalificerade personer i överenskommelse med 
producentens instruktioner.  
 
 
 



 

 
Villkor:  
Inspektionen utförs enligt följande standarder:  
 
Standardens nummer  Standardens ämne  

 
Standardens ikraftträdande  
 

DS/EN 1176 del 1  

 
Allmänt säkerhetskrav  

 
Nov. 2017 

DS/EN 1176 del 2  

 
Gungor Nov. 2017 

DS/EN 1176 del 3  

 
Rutschbanor Nov. 2017 

DS/EN 1176 del 4  

 
Linbana Nov. 2017 

DS/EN 1176 del 5  

 
Karuseller Nov. 2017 

DS/EN 1176 del 6  

 
Vippor Nov. 2017 

DS/EN 1176 del 7  

 
Underhåll, inspektion och 
installation  

 

Nov. 2017 

DS/EN 1177  

 
Fallunderlag Nov. 2017 

 
Vid inspektionen användas testverktyg, som beskrivs i DS / EN 1176-1. 2017. 
 
 
 
Inspektionen utförs av:________________________________________________  

 


