
 

Underhåll och service 

Viktigt!  
Ca 3 månader efter montering skall alla redskap efterspännas. Samtidigt bör rep, nät, kejdor, 
schacklar och andra rörliga delar kontrolleras. För att förebygga olyckshändelser på lekplatsen bör 
ägaren eller driftsledare försäkra sig om att man utarbetar en välfungerande underhållsplan. Planen 
bör innehålla upplysningar om vilka komponenter som ska underhållas på varje enskilt redskap 
samt på eventuellt fallunderlag. Den bör även innehålla procedurer för motsvarande relevanta 
företeelser som skador och skadegörelse. 

Rutinmässigt underhåll 
Rutinmässigt underhåll bör bestå av förebyggande åtgärder för att bevara lekplatsens 
säkerhets- och funktionsnivå. Detta arbete bör utföras regelbundet och minst omfatta 
följande punkter: 
• Lekområdet hålls rent och välskött 
• Fallunderlag utjämnas och rensas från skarpa föremål och annan kvarlåtenskap 
• Rengöring av lekredskap (a) 
• Smörjning av lager och andra rörliga delar 
• Utbyte av slitna och defekta delar av rep, kedjor, schacklar och andra rörliga delar 

Förbättrande underhåll 
Förbättrande underhåll har karaktären av en genomgripande insats som utförs i samband med den 
årliga huvudinspektionen. Förbättrande underhåll omfattar åtgärder som avhjälper fel, eller 
återetablerar den nödvändiga säkerhetsnivån för aktuella lekredskap och fallunderlag. 
Sådana åtgärder omfattar följande punkter: 
• Påfyllning av löst fallunderlag 
• Rengöring av lekredskap (a) 
• Efterspänning av lossnade/lösa delar, speciellt bultar, beslag och upphäng 
• Utskiftning av defekta bygg- och konstruktionsdelar 
• Ytbehandling av trä (b) 

(a): Till underhåll räknas även rengöring. Minst 1 gg/år ska hela lekredskapet rengöras grundligt; 
särskilt lektorn och andra klätterredskap. Sand, smuts, mossa, alger och nedfall från träd och växter 
håller kvar fukt och ökar risken för svamp-och rötangrepp. Rengöring sker enklast med en vanlig 
mjuk borste och rent vatten. Både mossa och alger tas bort med något av de produkter som finns i 
handeln för detsamma. 



(b): För allt trä gäller att träets livslängd ökar vid regelbunden behandling med korrekt träskydd. 
Garantin är dock oförändrad oavsett om träet är behandlat eller ej. Ofta överstiger kostnaden för 
underhåll med träskydd värdet av den förlängda livstiden på produkten när det gäller Robinia.


