
Elverdal A/S
Risbyvej 28

DK - 2765 Smørum

Tlf. (+45) 35 13 32 22
info@elverdal.dk
www.elverdal.dk

DRIFT- & 
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 
– Faldsand og faldgrus til legepladser



Inspektion - legeplads
Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige 
mangler, som udgør en sikkerhedsmæssig 
risiko, bør udstyret sikres mod brug og fx 
inddrages eller fjernes helt indtil det er blevet 
udbedret.

Der er i nedenstående skema forslag til 
 vedligeholdelsesplan. 
Alle dokumenter herunder tilbud, tegninger, 
faktura, evt. byggeansøgning, montageplaner 
og vedligeholdelsesdokumenter bør samles i 
en logbog.

Vedligeholdelse
Faldsand eller faldgrus bør dagligt vedligeholdes og luftes. Desuden 
bør blade og andre urenheder fjernes og faldunderlaget jævnes ud i et 
jævnt niveau. Dette gælder især i de zoner ved legeredskaber, hvor det 
er påvirket af megen leg, og hvor risikoen for at skubbe faldunderlaget 
væk fra redskabet er størst. 

Det er vigtigt, at faldunderlaget bevarer den tykkelse, som det er udlagt 
fra starten. 

Tykkelsen varierer efter, hvor stor faldhøjde der er fra det pågældende 
legeredskab. Som regel sidder der ”0” punkter på legeredskaberne, der 
indikerer niveauet for faldunderlagets højde. 

Når faldunderlaget er jævnet ud i det pågældende område og stadig 
ikke kan nå sit niveau, bør det suppleres med nyt faldunderlag. 

Husk altid, at det skal være tilsvarende produkt og  godkendt 
 faldunderlagsmateriale iht. DS/EN 1177 standarden for 
stødabsorberendelegepladsunderlag,medtilhørendecertifikat.

Påcertifikatetvilderogsåstå,hvormegetfaldsandetertestettili
forhold til faldhøjden.

Huskatdrænhullerogafløbunderfaldunderlagetbør holdes frit

Særligt udsatte steder bør ofte kultiveres for at løsne faldunderlaget, 
så det ikke bliver sammenkittet til en fast masse. Vigtige redskaber til 
vedligeholdelse; kultivator, rive og skovl (evt. en fræser).

Ved udskiftning af defekt eller slidt faldunder-
lag bør der altid anvendes originale reserve-
dele fra producenten, såfremt garantiordnin-
gen ønskes bibeholdt.

Elverdal anbefaler følgende terminer for 
vedligeholdelse af faldsand/-grus: Beregn 
gennemsnitlig 0,5 time ugentlig pr. område 
som levetidsomkostning.

VIGTIGE redskaber til vedligeholdelse

RIVE

KULTIVATOR

SKOVL

EVT. FRÆSER

BEMÆRK

Arbejdsopgaver Hver uge Hver måned Hvert år Ved behov
Udjævning X   X
Overfladerengøring X
Luftning/                                                                                                                                                                X
kultivering                                                                                                                                             (min. 2 gange pr. år)
Efterfyldning X



Skema til rutinemæssig visuel inspektion

Vilkår:
Inspektionen foretages i henhold til følgende standarder:
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Standardens nummer Standardens emne Standardens ikrafttræden

DS/EN 1176 del 1 Generelle sikkerhedskrav Okt. 2017

DS/EN 1176 del 2 Gynger Okt. 2017

DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner Okt. 2017

DS/EN 1176 del 4 Svævebaner Okt. 2017

DS/EN 1176 del 5 Karruseller Okt. 2019

DS/EN 1176 del 6 Vipper Okt. 2017

DS/EN 1176 del 7 Vedligehold, inspektion og installation April. 2020

DS/EN 1177 Faldunderlag Jan. 2018

Ved inspektionen benyttes testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1. 2017


