
 

 

 

Generelt dokument for Forvaltning, Drift og 

Vedlikehold (FDV) av Lekeapparater, 

Treningsapparater, Sportsutstyr og Utemøbler 

produsert og levert av Norsk Lek og Park AS 

 

  

 

Vi tar leken på alvor! 



 

 

 

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk 

 

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en 

gang i uken. 

 

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å 

kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres 

hver andre måned. 

 

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den 

generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst 

tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer. 

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) 

Lekeapparater,  Treningsapparater, Sportsutstyr 

og Utemøbler fra Norsk Lek og Park AS 
 

- Alle apparater levert av Norsk lek og Park AS blir levert med 
monteringsanvisning/monteringsveiledning med FDV-informasjon. 

- Alle apparater levert av Norsk lek og Park AS er produsert i 
miljøvennlige og resirkulerbare materialer, uten miljøgifter e.l. 

- Alle apparater/produkter levert av Norsk lek og Park AS blir 
produsert i henhold til Norsk Standard NS-EN1176 og NS-EN1177 
der disse gjelder. 

- Alle apparater/produkter levert av Norsk lek og Park AS blir 
sertifisert av TÜV SÜD. 

- Alle monteringsanvisninger har vedheftet følgende informasjon om 
vedlikehold og ettersyn i henhold til gjeldende regelverk: 

 

 

 



 

 

 

Generell informasjon: 
Alle monteringsanvisninger/monteringsveiledninger fra 
Norsk Lek og Park AS følger samme mal og er inneholder 
følgende: 
 

1. Produktnavn, Art. nummer og produktbilde (bildet kan 

variere fra levert produkt med tanke på farger o.l.) 
2. Informasjon om materialer 
3. Informasjon om produsent/leverandør 
4. Informasjon om produktets størrelse, arealbehov, 

underlag, alderstilpasning og monteringsmåte 
5. Sjekkliste:  

 
6. Detaljert monteringsanvisning/monteringsveiledning, 

med illustrasjoner/bilder, plantegning og/eller 
oversiktstegning 

7. Informasjon om vedlikehold, kontroll og rengjøring av 
det gjeldende apparat: 

 

 



 

 

 

 

Generelt vedlikehold av  
Norsk Lek og Park AS  

sine apparater og produkter: 
 

De aller fleste produktene Norsk Lek og Park AS leverer er 
betegnet som vedlikeholdsfrie, det vil si apparater som er 

produsert i materialer som ikke krever noen form for 
etterbehandling, maling, pussing eller lignende. Dette gir 

apparater med lang forventet levetid 
Disse apparatene trenger kun rengjøring og påkrevd 

funksjonsettersyn (se blå rubrikk på side 2). 
Se egne punkt for produkter i tre. 

 
 

Kontrollpunkter som gjelder alle apparater: 
1. Sjekk at alle fundamenter, jordfester, støypepunkter 

er faste, det skal IKKE være slark eller bevegelse her. 
2. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet 

skikkelig. Sjekk at alle plasthetter o.l. er på plass. 
3. Kontroller at det ikke er oppstått skader eller sprekker 

på apparatet. Sjekk for slitasje. 
4. Kontroller at underlaget er godt vedlikeholdt og at 

Sikkerhetssonen er fri for løse gjenstander (leker, 
steiner etc.), andre apparater og hindringer. 

5. Rengjøres med såpe og vann. 
 



 

 

 

 
Kontrollpunkter som gjelder alle huskestativer: 

6. Sjekk at oppheng og svinglager fungerer som normalt. 
7. Kontroller alle huskeseter og kjettinger/wire for 

slitasje, sprekker og skader. 

 
 

Kontrollpunkter som gjelder for apparater med 
klatrenett, taustiger, klatretau og for klatrepyramider: 

8. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig 
9. Kontroller alle klemmer/vinkler på nett/tau/wiren er 

festet ordentlig og at de er hele 
10. Sjekk nett/tau/wire for slitasje 

 
 

Kontrollpunkter for alle fjærprodukter (vippefigurer): 
11. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal 

ikke være bevegelse under bruk 
12. Kontroller at alle håndtak, seter og fotfester er 

hele og faste. 
13. Kontroller fjæren(e) for skader og sprekker. Sjekk 

at fjæren ikke er bøyd eller vridd. 

 
 

Kontrollpunkter produkter med glassfiberstenger: 
14. Kontroller at stengene er hele og at de er skrudd 

fast. Sjekk for eventuelle sprekker og skader. 
 



 

 

 

 
Kontrollpunkter som gjelder huskestativer i rundstokk 
(Art. 2031, Art. 2032, Art. 2033, Art. 2038): 

15. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, 
skader og eventuell råte. 

16. Rundstokkene er impregnerte og trenger ikke 
males eller behandles. 

 
 
Kontrollpunkter for apparater med impregnert limtre 
(Artikkelnummer som starter med W):  

17. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, 
skader og eventuell råte. 

18. Limtreet er impregnerte og trenger ikke males 
eller behandles. 

 
 
Kontrollpunkter for rutsjebaner/sklier: 

19. Kontroller at oppbremsingsflaten, 
startflaten/soner og sidevangene er hele og fri for 
skader, sprekker, hakk eller lignende. 

20. Kontroller at skliflaten er hel og uten skader eller 
sprekker. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Kontrollpunkter for Treningsapparater med bevegelige 
deler:  

21. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal 
ikke være bevegelse under bruk. 

22. Kontroller at alle håndtak, seter og fotfester er 
hele og faste. 

23. Sjekk at alle bevegelige deler er hele og tette, og 
at det ikke er hindringer i bevegelse. 

 
 
Kontrollpunkter for faste Treningsapparater og 
fitnessapparater: 

24. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal 
ikke være bevegelse under bruk. 

25. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet 
skikkelig. 

 
 
Kontrollpunkter for Sportsutstyr: 

26. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal 
ikke være bevegelse under bruk. 

27. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet 
skikkelig. 

28. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig. 
29. Kontroller alle klemmer/vinkler på nett/tau/wiren 

er festet ordentlig og at de er hele. 
30. Sjekk nett/tau/wire for slitasje. 

 


