
Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie 
rutsjebaner type DPP og Basic 

________________________________________ 

Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn.  

Forord 
Her får du informationer om hvordan en rustfri rutsjebane skal installeres, anvendes 
og vedligeholdes korrekt og sikkert. Vi anbefaler at gennemlæse brugsanvisningen 
grundigt og at følge den.   

I anvisningen respekteres europæiske standarder EN 1176 – 3, EN 1176 – 7 og EN 1177, 
som har mål at mindske risiko for skader på rutsjebaner mest muligt. Forudsætning er ikke 
kun en korrekt installering, vedligeholdelse, men også brug. Disse anvisninger kan aldrig 
dække alle situationer, der kan opstå, men de fastsætter basis vilkår for børnenes sikkerhed 
på rutsjebanen og i dens omgivelser.  

Rutsjebaner TS og TS SCANDI er produceret af rustfrit stål og de er beregnet til udendørs 
brug (eller indendørs). Er de udsat for omgivelser, der er kemisk aggressiv (kemi brugt i 
swimmingpooler, saltvand) garanterer anvendt materiale ikke dets bestandighed og 
modstandsdygtighed mod korrosion.   

 

 



Basisregler for placering af rutsjebanen 

Stødområde / faldrum  

Afhængigt af højde af mulig frifald skal omkring rutsjebanen dannes et stødområde udformet 
ifølge tegninger. Fri faldhøjde beregnes som den højeste vinkelrette distance mellem 
rutsjebanens flade og faldstedet.  

 Materiale af stødområde se tabel 

 

Materiale 

 

Beskrivelse  

Mindst 
lagtykkelse  

 [mm]  

Anbefalet 
lagtykkelse 

 [mm]  

Max. 
faldhøjde 

 [mm]  
Græsplæne    ≤ 1 000  

Træflis 

 

Mekanisk brudt træ, 
kornstørrelse 5-30 mm 200  400  ≤ 3 000  

Bark  
Brudt bark, kornstørrelse 20-80 
mm 200  400  ≤ 3 000  

Sand  
Vasket sand, kornstørrelse  
2-8 mm 200  400  ≤ 3 000  

Grus 
Rund og vasket grus, 
kornstørrelse 4-8 mm 200  400  ≤ 3 000  

Syntetisk overflade 
Se anbefalinger af 
materialets producent 

  
≤ 3 000  

 

Vores anbefalinger 

              Ved rutsjebaner med faldhøjde indtil 1 
m kan græsplænen forblive omkring rutsjebanen. Der, hvor der er risiko for, at 
græsplænen bliver gennem tiden til nedtrampet jord, f. eks. på frekventerede 
børnelegepladser, anbefaler vi at løsne jord ved at grave eller hakke den af og til. 
Rutsjebaner højere end 1 m kræver stødområder ifølge tabel eller specialle 
overflader. En bekvem løsning er specielle bløde faldunderlag.  



Landnings- träffytornas storlek 

Typen 
 

(H)  
Model Afgrænsning Perron 

510,  
 

1010  

 
 
 
 
 
DPP, 
Basic 

 

 

 

 

515, 
 

1015  

 
 
 
 
DPP, 
Basic 

 

 

 

 

520, 
 

1020  

 
 
 
 
DPP, 
Basic 

 

 

 

 

525, 
 

1025  

 
 
 
 
DPP, 
Basic 

 

 

 

 



Frit rum 

Frit rum er et rum , hvor ingen hindring bør 
forekomme, eller pludseligt tilfældigvis 
dukke op (gynger, klatrereb osv.).  

  

Forankring af rutsjebanen 

 

Kun forankret rutsjebane er en sikker 
rutsjebane! Terræn rutsjebaner er 
beregnet til fastgørelse i terræn på 
betonfødder. At sætte rutsjebanen på 
højen uden forankring er ikke tilladt. I 
dette tilfælde overtager producenten ingen 
ansvar for sikkerhed, stabilitet og 
konstruktionsintegritet af rutsjebanen.  

 

Fastgørelse af en selvstændig rutsjebane til andre konstruktioner  

Rutsjebanen kan blive fastgjort til forskellige 
konstruktioner på legepladsen . I dette tilfælde, 
hvor adgang er mulig også fra en anden 
retning end fra direkte udgang, skal over for 
startdelen af denne kombinerede rutsjebane 
være fastgjort et håndtag ifølge tegningen.  

.  

 



Monteringsvejledning 
Arbejde med opsætning af rutsjebanen er for 2 – 3 
personer. I hvert fald er det ikke muligt at opsætte 
rutsjebanen med ét menneske. 

Opsætning af fundamentfødder  

Rutsjebaner er beregnet til forankring med stålankre 
på 2 betonfødder i dybde 300 mm under overfladen. 
Hver fod skal have minimal størrelse 750 x 300 og 
højde ca. 300 mm. Fødder kan erstattes f. eks. med 
kantsten eller en anden præfabrikat. Under fødderne 
skulle være et lag grus eller sand. Begge øvre 

fodflader skal være vandrette (se 
tegningen). Rutsjebaner er 
produceret sådan, at de efter 
forankring på begge sider har 
korrekte hældninger og vinkler.  

Rejsning af rutsjebanen og 
forankring  

Rutsjebanen skrues sammen med 
trappen, hvis den er leveret 
sammen med rutsjebanen, i 
liggende position. Alle samlinger 
efterspændes omhyggeligt og 
bagefter rejses rutsjebanen og 
sættes på fødderne. På fødderne 
skal den centreres sådan, at den 
står symetrisk i centrum af 
fødderne. Tjek om den er lodret 
med et vaterpas. Pakninger kan 

eventuelt bruges. Forankringshuller markeres og 
udbores. I hullerne kommes stålankrer og rutsjebanen 
skrues til fødderne. 

Kontroller om hele konstruktion er lodret og efterspænd skruerne.  

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 
 
 



 
Overdækning af fødderne og overfladebehandling 

Efter forankring af rutsjebanen overdækkes fødderne helt til terrænoverflade. Det oprindelige 
materiale kan bruges. Udjævn fladen, mål højden af rutsjebanens udløbsdel fra terræn og 
påfyld den til krævet højde. Ved rutsjebaner 510 og 1010 maksimalt 200 mm. Ved 
rutsjebaner 515 (1015) – 525 (1025) maksimalt 350 mm. Der er tolerance og vinkel bør ikke 
måles.  

Men husk en enkel regel: vandet skal altid løbe væk!!! 

 

Montering af rutsjebanen til konstruktionen:   

Vi anbefaler at overlade arbejdet til fagmænd, fordi det er altid nødvendigt at bedømme 
stedet for ophængning og tilstanden af konstruktionen. Endvidere skal konstruktionen 
tilpasses til rutsjebanens ophæng og standardkrav. Ved indgreb i nuværende konstruktion 
skal kræves leverandørens eller producentens synspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inspektion- og vedligeholdelsesvejledning  

Visuel inspektion 

minimum én gang i 14 dage, ved udsatte steder gerne dagligt 

Det drejer sig om den mest vanlig inspektion, hvor man inspicerer konstruktions og 
rutsjebanens integritet. Om den ikke er beskadiget af hærværk, om der ikke dukkede 
uforventede hindringer eller farlige genstande omkring rutsjebanen. Hvis ja, skal de fjernes. 
Det er en god idé at prøve om fastgørelsen er fast, om rutsjebanen ikke vipper. 

Er man i tvivl, er det bedre at tage rutsjebanen ud af brug og ringe til producenten eller 
legepladsens ejer. Det er ikke nødvendigt at føre dokumentation om denne kontrol, men hvis 
man finder alvorlige mangler og man ringer til producenten eller ejeren, anbefaler vi, at dette 
faktum noteres.  

Vanlig inspektion 

én gang i 3 måneder 

Gælder de punkter beskrevet ved visuel inspektion og samtidigt inspiceres rutsjebanens og 
konstruktionens integritet, tilstanden af overflader, stabilitet og stivhed. Ikke tilladte er skarpe 
genstande, kanter, splinter, beskadiget maling eller skarpe rids i overflader. Endvidere er det 
nødvendigt at kontrollere samlinger om de er efterspændte og om de er overdækkede med 
dæksler, hvis det er nødvendigt. Samtidigt skal stødområde omkring rutsjebanen inspiceres, 
om dens sammensætning og karakter svarer til krævet overflade.  

Vi anbefaler at føre dokumentation om denne inspektion. Yderst nødvendig er at udføre 
inspektion og føre dokumentation efter et stort indreb i konstruktionen og rutsjebanen. (F. 
eks. del af et træ faldt, hærværk, bilstød osv.)  

Årlig inspektion 

én gang om året – vi anbefaler om foråret 

Under denne inspektion inspiceres samlinger, overflader, malinger og konstruktion. 
Omfangen svarer til en vanlig inspektion. Endvidere skal efter vinteren kontrolleres selve 
rutsjebane, dens position og adgangen til den. Det vil betyde at måle konstruktion, om den er 
lodret, rense faldrummet og eventuelt påfylde manglende materiale. Øget opmærksomhed 
skal rettes mod overgangen af konstruktion til jorden, hvor beskadigelser kan forekomme. Vi 
anbefaler at fjerne materiale omkring fødder og inspicere også forankringen og tilstanden af 
konstruktion under jorden. Det er passende at føje denne kontrol med vedligeholdelse, 
efterspænde alle skruer og slapheder.  

Det er nødvendigt at føre dokumentation om denne inspektion.  

 

 



 

Vedligeholdelse af rutsjebanen  

Er rutsjebanen korrekt installeret og brugt, begrænses vedligeholdelsen til inspektion af 
overfladen og slibning af overfladen af fin slibefleece. Slibefleece skal være nyt, ubrugt og 
beregnet til rustfrit stål. Korrosionen kan forekomme, hvis rutsjebanens overflade er 
beskadiget enten kemisk af en kemikalie ( kemikalier brugt i swimmingpooler) eller opkulning 
af en vanlig konstruktionsstål (slibning, savning, hammerslag osv.). Nemmest ødelægges 
overfladen ved at anvende slibemateriale, med hvilket blev der tidligere slebet vanlige 
kulstofstål. En anden mulighed for korrosion er aggressivt miljø ved stærkt forurenet luft.  

Eventuelle fejl på en lakeret konstruktion anbefales reparere og male over. Ved 
træelementer er det passende at slibe overfladen med slibepapir og følgende male med 
klarlak. 

 

 God fornøjelse! 
                                                              
                                                                          
 

 


