
Drift- og vedligeholdelsesvejledning
Legeredskaber af beton

Vedligeholdelse

For at forebygge uheld og bevare legepladsens sikkerheds- og funktionsniveau bør ejeren foretage 
rutinemæssig inspektion og vedligeholdelse af redskaberne. Se inspektionsskema nedenfor.

Vedligeholdelse inkluderer også en grundig rengøring af hele redskabet mindst en gang om året, 
især legetårne og klatreredskaber (herunder Parkour).
Afrensning gennemføres for at fjerne smuds og begroning fra overfladen. Foretages afrensning 
nænsomt og omhyggeligt, kan der ofte opnås et udtryk og egenskaber af de behandlede 
overflader der svarer til de oprindelige. 
Den mest skånsomme måde at afrense en betonoverflade på er manuelt, med blød børste, vand 
og sæbe. Metoden vil ikke kunne fjerne alle former for smuds og begroninger, ligesom den er relativt 
langsom og arbejdskrævende (dyr). Til gengæld kræves der ikke særligt udstyr, og man skader 
heller ikke betonoverfladen. 
Både mos og alger kan også fjernes med de i handlen gængse midler mod grønne belægninger.
Rengøringen af redskabet kan med fordel gøres i forårsmånederne efter vinterens hårde vejr.

Det frarådes at afrense med højtryksrenser, da dette kan beskadige overfladen og strukturen på 
betonen.

Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende indsats som udføres i forbindelse 
med den årlige hovedinspektion. Forbedrende vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til 
afhjælpning af fejl eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legeredskaber. 
Sådanne foranstaltninger omfatter følgende:

•	 Rengøring	af	legeredskaber	
•	 Efterspænding	af	løsnede	dele,	især	bolte,	beslag	og	ophæng	som	er	fastgjort	til	betonen.
•	 Evt.	udskiftning	af	defekte	bygnings-	og	konstruktionsdele

Bemærk
Ved udskiftning af defekte eller slidte dele skal der altid anvendes originale reservedele fra 
producenten, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.

Elverdal	 anbefaler	 følgende	 terminer	 for	 vedligeholdelse	 af	 legeredskaber	 af	 stål:	 Beregn	
gennemsnitlig 0,5 time om måneden pr. område som levetidsomkostning.
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Inspektion af legeplads

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige mangler eller fejl, som udgør en sikkerhedsmæssig 
risiko, bør redskabet 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.
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