
Norsk Lek og Park AS

Forvaltning, drift og 

vedlikehold (FDV)  

Produsert i Norge for nordiske forhold.  

I over 20 år har Norsk Lek og Park produsert solide og trygge apparater, som gir 
gode opplevelser, fysiske utfordringer og masser av moro for store og små. Vi er 
nødt til å sette et tall på garantitiden vår – men vi besøker ofte lekeplasser der appa-
rater vi levert for 20 år siden fortsatt står, hele og i full bruk. Dette er vi veldig stolte 
av, hos oss er leken både trygg og bærekraftig. 
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Generell FDV

Produsert i Norge for nordiske forhold.  

Lekeplassutstyr er som alle andre investeringer, ta godt vare på den - og den leverer bedre, over lang tid. Her 
har du som eier et eget ansvar å vedlikeholde produktet i henhold til “Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-
Norsk Regelverk”. Dette gjøres best gjennom et planlagt FDV- program med regelmessige tiltak.  

Norsk Lek og Park kan ikke stilles til ansvar for skader, som er forvoldt av manglende vedlikehold eller hærverk/
ukurant bruk. Dokumentert, regelmessig vedlikehold i overensstemmelse med denne manual er også en forut-
setning for å være dekket inn under Norsk Lek og Park sine garantibetingelser. 

Hvem får lov å utføre tilsyn 

Ettersynet skal utføres av kyndig driftspersonell som er kjent med gjeldende sikkerhetskrav for lekeplassutstyr. 
Driftsansvarlig har ansvar for sikkerheten og må påse at den som foretar ettersyn og vedlikehold har tilstrekke-
lig kompetanse. 

Den årlige kontrollen eller tilsynskontrollen skal utføres av en uavhengig person, dvs. en kompetent person 
som ikke har vært direkte involvert i montering/installering og som ikke er ansvarlig for reparasjonsarbeid eller 
kostnader.

Følg med på hvordan utstyret benyttes den først tiden. Skader og ulykker skjer som oftest når lekeplassen er ny 
og det er nye funksjoner og bevegelser. Alt festemateriell som bolter, skruer, beslag og andre festeanordninger 
skal etterprøves/strammes etter en uke, etter 3 måneder samt på 1 års dagen. 

 

Daglig visuell kontroll 

Inspeksjonen har som formål å registrere synlige farer, som kan ha oppstått på grunn av hærverk eller voldsom 
bruk. Det kan dreie seg om manglende gulv, skadede sideskjerminger eller ødelagt tauverk. Fallunderlaget skal 
ligge på plass, slik de støt absorberende egenskaper er bevart. 

Månedlig kontroll 

Inspeksjonen er mer grundig, lekeapparatenes stabilitet, slitasje og skader, som ikke er umiddelbart synlige ved 
de daglige inspeksjonene, skal kontrolleres. 

 

Årlig kontroll 

Inspeksjonen skal utføres av sakkyndige, som har nødvendig kunnskap og verktøy.
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Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-Norsk Regelverk 

Generelt vedlikehold  

Samtlige produkter (unntatt vedlikeholdsfri brannlakkert aluminium) rengjøres minst en gang årlig. Alle flater 
kostes og spyles fri for sand, bark, jord og andre elementer. Unngå sterke kjemikalier på produktene. Bruk 
vann og mildt rengjøringsmiddel. 

Trematerialer er mer krevende. De skal rengjøres årlig – Hyppigheten på rengjøring skal stå i forhold det mil-
jøet det er plassert i (vegetasjon – anbefaler hyppigere rengjøring av utvendige flater) Sjekk at stolper ikke har 
jordkontakt. Overflater skal pusses, rengjøres, skylles og tørkes før de overflatebehandles. Overflatebehand-
ling er for de forskjellige produktene: Furu- Akrylmaling, Edeltre- Oljebasert (linolje), Trykkimpregnert tre- bei-
ses 

Robinia tre – trenger ingen overflatebehandling, kun vanlig rengjøring og etterbehandling med vannbasert 
trebeskyttelse. 

Metall rengjøres årlig. Overflatebehandling etter behov med pulverlakk. 

Plast og gummi rengjøres årlig. Koste og spyle fri for sand, bark, jord og andre elementer. Unngå sterke kjemi-
kalier på produktene. Bruk vann og mildt rengjøringsmiddel. 

  
  

Teknisk vedlikehold  

Lekeapparater: bolter, skruer, beslag og livsløpsforseglede komponenter skal etterses regelmessig og stram-
mes til ved behov. 

Huskestativ, vipper og vippehusker: festepunkter til bærende konstruksjonsdeler strammes, aksepunkter smø-
res, deler sjekkes for skader, stabiliteten etterprøves 

Klatrevegg, klatrestativ, tårn og plattform: festepunkter til bærende konstruksjonsdeler strammes, deler sjek-
kes for skader, stabiliteten etterprøves, tauverk kontrolleres. Aksepunkter smøres. 

Karusell, spinner, sklie: festepunkter til bærende konstruksjonsdeler strammes, deler sjekkes for skader, stabi-
liteten etterprøves, aksepunkter smøres. 
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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 funk-
sjonsettersyn. 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.
6. Falldempende underlag av gummi (Bjørnebark/ gummibark, EPDM, fallmatter) rengjøres med høytrykkspy-
ler og/ eller løvblåser 2-4 ganger pr. år etter behov.

Kontrollpunkter som gjelder alle huskestativer:

7. Sjekk at oppheng og svinglager fungerer som normalt.
8. Kontroller alle huskeseter og kjettinger/wire for slitasje, sprekker og skader.

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

9. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig
10. Kontroller alle klemmer/vinkler på nett/tau/wiren er festet ordentlig og at de er hele
11. Sjekk nett/tau/wire for slitasje

Kontrollpunkter for alle fjærprodukter (vippefigurer):
12. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk
13. Kontroller at alle håndtak, seter og fotfester er hele og faste.
14. Kontroller fjæren(e) for skader og sprekker. Sjekk at fjæren ikke er bøyd eller vridd.

Kontrollpunkter produkter med glassfiberstenger:
15. 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):
16. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, skader og eventuell råte.
17. Rundstokkene er impregnerte og trenger ikke males eller behandles.

Kontrollpunkter for apparater med impregnert limtre (Artikkelnummer som starter med W):
18. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, skader og eventuell råte.
19. Limtreet er impregnerte og trenger ikke males eller behandles.

Kontrollpunkter for rutsjebaner/sklier:
20. Kontroller at oppbremsingsflaten, startflaten/soner og sidevangene er hele og fri for skader, sprekker, hakk 
eller lignende.
21. Kontroller at skliflaten er hel og uten skader eller sprekker.
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Kontrollpunkter for Treningsapparater med bevegelige deler:
22. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk.
23. Kontroller at alle håndtak, seter og fotfester er hele og faste.
24. Sjekk at alle bevegelige deler er hele og tette, og at det ikke er hindringer i bevegelse.

Kontrollpunkter for faste Treningsapparater og fitnessapparater:
25. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk.
26. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig.

Kontrollpunkter for Sportsutstyr:

27. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk.
28. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig.
29. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig.
30. Kontroller alle klemmer/vinkler på nett/tau/wiren er festet ordentlig og at de er hele.
31. Sjekk nett/tau/wire for slitasje.

Dokumentasjon på inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid som er utført må dokumenteres.

Alle apparater levert av Norsk Lek og Park AS blir levert med monteringsanvisning/
veiledning med FDV-informasjon.
Alle apparater levert av Norsk Lek og Park AS er produsert i miljøvennlige og resir-
kulerbare materialer uten miljøgifter e.l.

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

Alle apparater levert av Norsk Lek og Park AS blir sertifisert av TüV SüD.



Dato: Tilsyn utført av: Artikkelnr: Avvik: Signatur:

Tilsynsskjema


