
  
  

 

 

Manual for løbende kontrol af klatrevægge fra Waterplay. 

 

1. Svømmehallen foretager ugentlig visuel kontrol af klatrevæggens hejsesystem 

i forbindelse med brug. Fungerer hejsesystemet og klatrevæggen som den 

skal? Forekommer der uregelmæssigheder? 

 

 

2. Svømmehallen varetager løbende hver 1. – 3. måned følgende visuelle kontrol: 

 

• Fungerer spillet uden mislyde? 

• Kører træklinen efter hensigten gennem blokkene? 

• Sider nødstoppet rigtigt på træklinen, så spillet stopper på rette 

sted? 

• Hænger klatrevæggen sikkert i bærelinerne og ikke i træklinen fra 

spillet? 

• Kan der konstateres slid på tovværket og splejsningerne? 

• Er der løse greb på klatrevæggen? 

• Fungerer spilaflasteren til sikkerhedslinen, som den skal? 

• På klatrevægge med ophal i bunden af klatrevæggen: Fungerer 

ophalet efter hensigten? Er der slid på linen?  

• Kan der konstateres uregelmæssigheder, lukkes klatrevæggen for 

brug og Waterplay kontaktes for udbedring. 

 

3. Én gang årligt – før den årlige opdatering af Tilsynsbogen – foretages 

hovedinspektion af alle funktionelle dele og sikkerhedselementer ud fra 

følgende testrapport. Testningen kan varetages af tekniker i svømmehallen, 

medarbejder fra Teknisk Forvaltning eller anden rådgiver, eller Waterplay 

tilbyder også at udføre opgaven som del af en serviceaftale. 

 

  



 

 

Kontrolskema til årligkontroltjek af klatrevægge 

 

Punkt Emne Godkendt 

1. Kontrol af elspil – mislyde, fungerer autostoppet, 
løber træksnoren uden vanskeligheder? 

 

2.  Kontrol af træklinen på spillet: løber linen uhindret 
gennem blokkene? 

 

3. Kontrol af bæreliner: Hænger klatrevæggen sikkert 
og solidt i bærelinerne? Er der sket slid på 
forankringen af bærelinerne i klatrevæggen? 

 

4. Kontrol af loftsbeslag: Er loftbeslaget fastspændt? Er 
der rust i beslagene? 

 

5. Kontrol af tovværk: Kan der konstateres slid på 
tovværket og på splejsningerne? 

 

6. Kontrol af klatregreb: Er der ødelagte eller løse greb 
på klatrevæggen? 

 

7. Kontrol af sikkerhed: Er spilaflasteren intakt? Er 
sikkerhedslinen slidt omkring spilaflasteren? 

 

8.  Andre bemærkninger:  

   

   

Kontrolskemaet skal kunne forevises ved den årlige godkendelse af Teknologisk 

Institut. 

Kontrollen er foretaget fra: Sæt kryds: 

Visuelt fra bassinkant____ 

Visuelt med fotodokumentation fra bassinkant _____ (Fotos vedlagt) 

Visuelt med drone ______ (Fotos vedlagt) 

 

Kontrollen er foretaget den   /   - 192 

 

Kontrollen er foretaget af: navn og stilling ________________________________ 

 

 

_____________________ 

Underskrift   

     


