
 

Monteringsanvisning/FDV 
 

Rutsjebane for terreng Art. 1026 
 

 
 

Materialer: Helstøpt plast (kuldebestandig polyethylen) 
    Festekassett i HPL og brennlakkert aluminium 

 

Produsent: Norsk Lek og Park AS  
 Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland  
 Tlf: 53 74 35 51  
 www.lekogpark.no 

 

Arealbehov: se sjekkliste for 
montering 

Montering: støpes 

Underlag: bark, fallmatter, 
støtsand, gress, gummidekke 

Anbefalt alder: fra 2 år 

Mål L/B: 3 m/ 0,5 m  Fallhøyde:  
 
  

  

http://www.lekogpark.no/


 

Sjekkliste for montering: 
1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og 

sikkerhetssone der apparatet skal monteres. 

1.  
2. Utgang av sklie: Sandbasseng/fallsone arealet skal være 1 meter 

til hver side og 2 meter fremfor sklien. Frisone langs sklie skal 
være min 1 meter på hver side. Dvs. at det ikke er trær / steiner 
eller andre hindringer i dette partiet. 

3. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass. 
4.  Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkliste.  
5. Pass på at det er rett helling (maks helningsvinkel 40 grader) og 

høydeforskjell der rutsjebanen skal monteres. 
  

 

Montering:  
1. Monter festekassetten til banen med medfølgende bolter. 
2. Monter jordfester nede med medfølgende bolter. 
3. Festene støpes godt fast i bakken når banen er plassert i riktig 

posisjon. 
4. Topp av fundament skal ligge 20 cm under ferdig planert 

bakkenivå. 
5. La banen stå ubrukt i 3-4 dager, slik at betongen får herdet seg. 



 

 
 
Vedlikehold: 
1. Sjekk at bakkefestene sitter 
skikkelig uten slark. 
2. Sjekk at banen er festet 
skikkelig til festekassetten.  
3. Kontroller skliflaten for evt. 
skader, bulker o.l.  
4. Kontroller at frisone og 
sandbasseng/fallsone er fritt 
for steiner, trær eller andre 
hindringer.  
5. Pass på at 
sandbasseng/fallsone har 
korrekt og rett mengde 
underlag jevnt fordelt. 

 
 
 

 
 

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. 


