
Rutine for kontroll av lekeapparater: 

Alt ettersynet dokumenteres på egne sjekklister. 

 

Visuelt ettersyn: 

 Jevnlig (minimum hver 14. dag). Gjøres for eksempel samtidig som gressklipping. 

 Sjekk av at det ikke er oppstått synlige skader/hærverk av lekeplassutstyret, at huskene 

henger rett og at det ikke ligger stein, kvister eller spisse gjenstander under husker.  

 

Funksjonsettersyn: 

 Minimum to ganger per år (hovedettersyn regnes som en av disse). 

 Sjekk av at apparatene fungerer som tiltenkt og at lekeplassen er i god stand. Se sjekkliste for 

hovedettersyn. 

 For kontroll av apparatene - se egen sjekkliste for din lekeplass. 

 

Årlig hovedettersyn (årskontroll): 

Anbefalt utført på våren, ved sesongoppstart.  

Generelt: 

 Fallunderlag:  

o Stein, kvist eller spisse gjenstander fjernes. 

o Matter og gummidekke spyles rent.  

o Sand lukes fri for ugress, groper ved/under apparater jevnes ut. Sand etterfylles ved 

behov. 

 Treverk: 

o Sjekk av råte. Viktige punkt: mellom jord og luft og toppstokk. Stikk i trestolpen med 

en kniv/skrutrekker, hvis den gir etter er noe galt. 

o Tre er et levende materiale og det kan sprekke i større eller mindre grad. Større 

sprekker må tettes. 

o Pusse, male og olje gjøres iht beskrivelse for det enkelte apparat. 

 Forankring, skruer, bolter, oppheng osv: 

o Skruer, bolter, oppheng osv. må sjekkes og dras til minst en gang i året. 

o Sjekk at apparatet ikke er løst, og sitter godt fast i bakken. 

 Kjettinger og tau: 

o Skal til enhver tid være hele. Dette gjelder også hvis det er plasthylse på utsiden av 

kjettingen. 

o Påse at alle lagre er inntakte. 

 Lovlige åpninger og vinkler: 

o Kropp og hode: Åpninger mellom 9-23 cm er ikke lovlig over 60 cm fra bakken. 

Sirkelrunde hull kan ha en diameter på opptil 13 cm. 



o Fingre og trær: Åpninger mellom 8-25 mm er ikke lovlig over 1,2 m fra bakken på 

steder hvor fingre og tær kan sette seg fast. 

o Føtter: Åpninger på horisontale flater der det er naturlig å gå skal ikke ha åpninger 

over 30 mm. 

o Fare for snorfeste: Åpninger/ sprekker som snorer på jakker og gensere kan sette seg 

fast må ikke forekomme. Dette er det spesielt viktig å se etter ved inngang til sklie, i 

klatrestativ og lekehus. 

o Vinkler: V-formede åpninger hvor åpningen peker oppover skal ikke forekomme hvis 

vinkelen er spissere enn 60 grader og miste avstand mellom sidene er mindre enn 

4,5 cm. 

 Sikkerhetssone: 

o Sikkerhetssonen er minst 1,5 meter i alle retninger og øker med fallhøyden. 

o De enkelte apparatenes sikkerhetssoner er oppgitt på FDV-dokumentasjonen som 

følger med apparatet fra leverandør. 

 Fallhøyde: 

o Med fri fallhøyde menes den loddrette avstanden mellom et sted på lekeapparatet 

som er beregnet, eller som brukeren lett kan komme opp på ved en tilsiktet bruk av 

utstyret, og underlaget, en underliggende flate eller utstyrsdel. 

o I utgangspunktet regnes fallhøyden fr det punkt som gir kroppen støtte. Det vil si at 

på stå- og sitteflater regnes avstanden fra gulv eller setet til den underliggende 

falten. I klatrelek hvor brukeren henger, regnes fallhøyden fra det sted hvor brukeren 

holder seg fast til den underliggende flaten. 

o Det er viktig å merke seg at det er den tiltenkte leken som er utgangspunkt for 

fallhøyden. Ved for eksempel ringer er det ringenes høyde som skal benyttes og ikke 

tverrliggeren selv om det er mulig å klatre opp på denne. 

 Sand i sandkasse anbefales byttet årlig. 

 

 

 

 


