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DRIFT- & 
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 
– Kunstgræs til legepladser og multibaner



Overslæbning
Når kunstgræs er nyanlagt, kan man med fordel overslæbe to gange 
om ugen. En gang med slæbebørste og en gang med nylonbørste. 
Overslæbningen skal foregå i cirkulære bevægelser fra yderkanten og 
ind mod midten af området.

Slæbebørsten fordeler gummien. Nylonbørsten fordeler og børster 
græsfibrene op igen.

Efter ca. tre mdr. vil det være nok at overslæbe banen en gang om ugen 
- skift mellem slæbebørsten og nylonbørsten 

efter behov.

Kunstgræs efterfyldes løbende med ovntørret kvartssand eller 
 gummigranulat (i tørvejr!) efter behov. Linjer/kanter eftergås for fortsat 
fastbinding.

Eventuel snerydning på arealerne skal udføres på tværs af 
længderetningen. Vigtige redskaber til vedligeholdelse; Slæbebørste, 
nylonbørste og kost.

Inspektion - legeplads
Inspektioner bør danne grundlag for 
 forebyggende og korrigerende vedligeholdelse.

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige 
mangler eller fejl, som udgør en sikkerheds-
mæssig risiko, bør underlaget sikres mod brug 
og afspærres, indtil mangler er 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
Kunstgræsbelægninger eftergås 3-4 gange/år. 
Kunstgræsset besigtiges, hvor linjer og kanter efterses.
Organisk materiale som for eksempel løv, grene, jord og lignende vil 
med tiden forringe banens kvalitet. Det skal fjernes fra banen i de 
perioder af året, hvor der er størst risiko for nedfald. Det organiske 
 materiale vil med tiden blande sig med indfyldet i kunstgræsset, og 
dette vil resultere i, at banen bliver forringet og hård.

Kunstgræs bør også holdes frit for tyggegummi, cigaretskodder og 
andre genstande, som kan skade og sætte sig fast i belægningen.

Indsamlingen bør gøres med kost, da dette samtidig fordeler indfyldet

Ved udskiftning af defekt eller slidt faldun-
derlag bør der altid anvendes originale 
 reservedele fra producenten, såfremt garanti-
ordningen ønskes bibeholdt.

Elverdal anbefaler følgende terminer for 
 vedligeholdelse af kunstgræsbelægning: 
Beregn gennemsnitlig 1-2 timer hver tre 
måned pr. område (ca. 200 m²) som levetid-
somkostning.

VIGTIGE redskaber til vedligeholdelse

NYLONBØRSTE

SLÆBEBØRSTE

KOST

BEMÆRK

Arbejdsopgaver Hver uge Hver måned Hvert år Ved behov
Visuel kontrol                                        X                                                                                                                                                                  
Børstning                                               X                                                                                                                                                                          X
Overflade rengøring                                                                               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


