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Skötselråd träningsutrustning i tryckimpregnerat virke 
 

Material 

Tryckimpregnerat trä är trä som behandlats med kemikalier för att motverka röta 
som uppkommer när virke används i fuktiga miljöer vilket gör att livslängden är 
längre än om ingen behandling sker.  
NTR-impregnering är en garanti för att tryckimpregneringen är rätt utförd och en 
garanti för ett långvarigt skydd mot främst röta. 
 

Allmänna skötselinstruktioner 
Vill man behålla det fräscha utseendet, kan man bestryka det med träolja. Det 

hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, typ sprickbildning, i utsatta 

lägen som altaner, bryggor mm. Är träet smutsigt eller missfärgat, tvätta med 

trärengörare. 

 

Tillsyn 

Avsedd säkerhet ska upprätthållas och säkerställas genom besiktning och 
underhåll av träningsutrustningen. Om en produkt eller komponent behöver bytas 
ut och/eller är en säkerhetsrisk så måste åtgärder vidtas för att begränsa tillträdet 
till parken tills komponenten eller produkten har blivit utbytt. 
 
Med tiden och intensiv användning kan vissa skruvar lossna och leda till 
produkter som är lösa och vingliga. Lösa komponenter kan leda till farliga ytor 
som kan ge kläm-, kross- eller skärskador. Det är därför viktigt att alla muttrar, 
bultar och skruvar inspekteras regelbundet. Använd gärna monterings-
anvisningarna som medföljt leveransen som stöd vid inspektionen.  
 

 Rutinmässig visuell besiktning:  
Besiktning skall utföras varje vecka avsedd att identifiera uppenbara risker, 
t ex trasiga, lösa eller saknade delar,  som kan vara ett resultat av normal 
användning, vandalism eller väderförhållanden. 
För träningsutrustning som är utsatt för intensiv användning eller 
vandalisering, kan daglig besiktning vara nödvändig. 
Exempel på punkter som ska genomgå visuell besiktning och 
funktionskontroll är: renhet, mellanrum mellan utrustning och underlag, 
underlagets beskaffenhet, friliggande fundament, skarpa kanter, delar som 
saknas, omfattande förslitning (av rörliga delar) och mekanisk hållfasthet. 

 Funktionskontroll:  
Denna tillsyn skall varar mer ingående än den rutinmässiga visuella 
tillsynen, för kontroll av träningsutrustningens funktion och stabilitet.  
Kontrollen bör utföras med 1 till 3 månaders mellanrum beroende på hur 
intensiv användningen är. 
 



 
 
 
 
 

 

 

 Årlig besiktning:  
Besiktningen är  avsedd att fastställa utrustningens skick med avseende på 
driftsäkerhet.   
Särskild uppmärksamhet bör ägnas "permanent inneslutna" delar och 
utrustning vars stabilitet är beroende av en stolpe.  
Vid den årliga besiktningen kan det vara nödvändigt att gräva fram eller 
demontera vissa delar. 
Resultatet av inspektionen bör sammanställas i en rapport där man även 
anger alla åtgärder som vidtagits efter inspektionen. 

 

Återvinning 

När virket har tjänat ut måste det hanteras som farligt avfall vilket innebär att det 
inte bör eldas upp annat än under mycket kontrollerade förhållanden.  
Stål sorteras som metall i återvinningen. 


