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FORORD 
 
Fra midt i 1990'erne har Skovskolen udbudt et 2-ugers kursus i 
'Naturlegepladser'. Gennem alle årene er blevet efterspurgt et me-
re konsistent undervisningsmateriale end de sammenbragte hand-
outs vi har haft til rådighed. Dette hæfte er det første bud på et 
sådant materiale.  
 
En væsentlig del af kurset går med at designe og fremstille lege-
redskaber; i samklang hermed er størstedelen af hæftets indhold 
centreret om de praktiske sider såsom valg og behandling af ma-
terialer, håndværk mm. 
 
Der er tilføjet et afsnit med eksempler på redskabsideer i forskelli-
ge udformninger, alle udført på kurserne.  Forhåbentlig kan disse 
tjene til inspiration udover den relativt snævre kreds af kursusdel-
tagere. 
 
Det er mit håb, at også rekvirenter af legeredskaber kan finde 
hjælp til at opstille krav og specifikationer overfor leverandører, så 
de får den ønskede kvalitet. 
 
Der er ikke redegjort detaljeret for fremgangsmåder og arbejds-
teknik. Det skyldes disse overvejelser: For det første: der kan ikke 
anvises en egentlig standard-fremgangsmåde, eftersom det indi-
viduelle præg netop er en væsentlig pointe. For det andet: samtli-
ge deltagere på kurserne er rutinerede brugere af motorsav, som 
er det oplagt mest uundværlige stykke værktøj til formgivning af 
legeredskaber i ubehandlet træ. Det er også et meget farligt styk-
ke værktøj, og vi ønsker ikke at friste mindre øvede brugere til at 
forsøge sig med at følge en detaljeret køreplan for fremstilling af et 
redskab. Vi vil i stedet opfordre til, at man allierer sig med en erfa-
ren bruger, eller selv skaffer sig den fornødne uddannelse. 
  

 
 
Begrebet 'Naturlegeplads' er slået stærkt an både i og udenfor de 
pædagogiske miljøer i de sidste 15 – 20 år. Desværre er det i 
samme periode blevet stort set tømt for indhold, og kan betyde 
næsten alt mellem himmel og jord. Vi foretrækker termen 'lege-
redskaber i naturmaterialer' eller 'legeredskaber i rundtræ', udtryk 
som, selv om de mangler Schwung, i det mindste dækker det de 
skal.  
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Legepladsen som kategori, dvs. det afgrænsede, til tider afspær-
rede, område med det formål at holde børn beskæftiget, har været 
kendt i det meste af 150 år, men er først for alvor slået igennem 
efter 1. verdenskrig. I Danmark har vi stolte traditioner for at tænke 
i interessante og udviklende legepladser. Dansk Legepladssel-
skab blev stiftet i slutningen af 1940'erne af pionerer fra det pæ-
dagogiske miljø. En specialitet som byggelegepladser er helt 
igennem dansk, og også når det gælder udviklingen af legered-
skaber gjort af naturmaterialer har Danmark haft en central positi-
on. Det er en interessant detalje i denne sidstnævnte forbindelse, 
at helt nye bidragydere ud over de pædagogiske har spillet en stor 
rolle. Dette kræver en lille forklaring, som kommer her, og lad det 
være sagt med det samme: det er ikke sikkert den holder vand 
100 %. 
 
Hen imod slutningen af 1980'erne havde elmesygen fået rigtig 
godt fat over det meste af Danmark. Der blev fældet enorme 
mængder, og der var ingen industri som kunne aftage så meget. 
Elm brænder ganske udmærket, og store mængder blev arbejdet 
op til brænde. Enhver, der har været beskæftiget med kløvning af 
elm, som er ganske ekstraordinært sejt at flække, må have grebet 
sig selv i at tænke: det må kunne bruges til noget andet. Altså stod 
vi pludselig dér med en hel masse træ, som var billigt, som fand-
tes i rigelige mængder og som blev udbudt i store dimensioner. 
Omtrent samtidig skete der 
blandt landets pædagogiske 
personale hvad der må be-
tegnes som et paradigme-
skift: man begyndte at blive 
en lille smule træt af de 
festligt farvede krydsfiner-
plader som prægede lege-
pladsens redskaber og 
havde gjort det i snart man-
ge år, gule, røde og blå. 
Aha! En kundekreds til alt 
vores træ.  
Men der var ingen producenter, som beskæftigede sig med at lave 
legeredskaber af elmetræ. De skulle først lige i gang, og så gik det 
hurtigt. Før nogen kunne nå at sige 'naturlegeplads' var der med 
ét et stort antal producenter af netop det, og det de lavede, var li-
ge så forskelligt som de selv var. Der var noget der var virkelig 
godt, der var noget der var elendigt, og der var en masse der var 
lala. Det var ikke så mærkeligt, for hvor det før havde været en 
branche domineret af ganske få og meget professionelle aktører, 
var der nu en hel masse glade amatører. Uden overdrivelse kan 
det fastslås, at der blev tilført området stor kreativitet. Der blev 
selvsagt også produceret ting som var decideret farlige. På nuvæ-
rende tidspunkt har denne situation stabiliseret sig med et beher-
sket antal nye firmaer, som arbejder med råt og i hvert fald delvist 
ubehandlet træ.  
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LOVE OG REGLER 

 

Love 

 
Lovgrundlaget for etablering og drift af legeredskaber og legeplad-
ser skal findes flere forskellige steder, i Produktsikkerhedsloven, i 
Bygningsreglementet (Byggeloven) og Retssikkerhedsloven. Der-
udover har Danmark i lighed med de fleste europæiske lande til-
trådt de europæiske standarder for legepladssikkerhed, og endelig 
findes en særlig dansk standard for naturlegepladser.  
Disse regler, love og standarder gælder for offentligt tilgængelige 
legepladser. 
 
I det følgende gennemgås reglerne i korthed. 
 

Før etablering 

 
Legeredskaber, som skal etableres eller som står foran større 
ændringer, skal byggesagsbehandles; det betyder, at 
 

der skal søges om byggetilladelse hos 
kommunen forud for opstilling/større æn-
dring 

 
redskaberne ikke må anvendes før der fo-
religger en ibrugtagningstilladelse fra 
kommunen 
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Krav til legepladser & legeredskaber 

 
Salg af legeredskaber er omfattet af produktsikkerhedsloven, der 
administreres af Sikkerhedsstyrelsen. Produktsikkerhedsloven 
fastsætter, at man kun må sætte sikre produkter i omsætning. Sik-
re produkter defineres i loven som produkter, der ikke indebærer 
en sundheds- og sikkerhedsfare for personer, når det anvendes til 
det forudsatte formål. Af loven fremgår, at et produkt anses for 
sikkert hvis det er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse 
med de sundheds- og sikkerhedskrav, der er fastsat i lovgivnin-
gen. Hvis der ikke ved lov er fastsat sundheds- og sikkerheds-
mæssige krav kan produktets sikkerhed vurderes i forhold til: 
 
En dansk standard, der er baseret på en harmoniseret europæisk 
standard eller i mangel heraf 
En dansk standard eller i mangel heraf  
det aktuelle tekniske niveau samt den sikkerhed, som brugerne 
med rimelighed kan forvente, eller i mangel heraf 
God forretningsskik inden for det pågældende område. 
 
 
Bygningsreglementet fra 2015 (BR/15) stadfæster, at legeplads-
redskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så der 
opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold 
mod personskader. Som følge heraf skal legeredskaber og lege-
pladser overholde reglementets bestemmelser for at være lovligt 
opført. I Bygningsreglementets vejledningstekst henvises der til de 
europæiske standarder DS/EN 1176 del 1-11, som de sikkerheds-
krav, der er god praksis for en forsvarlig stand for legeredskaber. 
En legeplads og et legeredskab, der opfylder standarderne, anta-
ges således af myndighederne som værende sikkert. Andre tekni-
ske specifikationer kan imidlertid lægges til grund, hvis de giver 
tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. 
 

 
Stolte kursister efter veludført arbejde. Bemærk snoren med pinden. Den er efter standardens definition en gynge, 

og skal således leve op til kravene i 1176-2. Det er en umulighed, og derfor et godt eksempel på, at andre sikker-

hedskrav end standardernes kan lægges til grund. Ansvaret for det trufne valg påhviler ejeren af legepladsen. 
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I Drift 

Ansvar 
 

I korthed kan det slås fast, at det er ejeren som har ansvaret for, 
at legepladsen og legeredskaberne overholder de gældende reg-
ler. Dette ansvar er også gældende udenfor en eventuel åbnings-
tid. Dette skyldes, at reglerne udelukkende omhandler legered-
skaberne og hverken tager højde for brugere eller tidspunktet for 
brugen. 
 
 

Kommunale legepladser 

 
Kommunen har som ejer ansvaret for alle de kommunale lege-
pladser, herunder legepladser tilknyttet offentlige institutioner. Det 
daglige ansvar for børnenes sikkerhed er placeret hos lederen af 
den pågældende institution og i de konkrete situationer hos per-
sonalet, der varetager arbejdet med børnene. Hvis der sker en 
personskade ved brug af legeredskaber på kommunens ejendom, 
vil kommunen kunne gøres ansvarlig, medmindre det med sikker-
hed kan fastslås, at uheldet hverken skyldes redskabernes indret-
ning, uagtsomt forhold hos kommunale medarbejdere eller mang-
lende tilsyn. 
 

Boligforeninger og lignende 

 
Ansvaret for legepladser i boligforeninger ligger hos boligforenin-
gen, som vil være repræsenteret af en bestyrelse. Det påhviler 
bestyrelsen at sikre, at legepladserne er i forsvarlig stand således, 
at børn ikke kommer til skade. 
 

 

Andre private legepladser med offentlig adgang 

 

Det påhviler ejere af private legepladser, herunder campingplad-
ser osv. med tilknyttede legepladser, at sørge for, at legepladser-
ne holdes i forsvarlig stand. Det vil imidlertid ligeledes være så-
dan, at opsynspligten med børnene og dermed deres sikkerhed på 
private legepladser er placeret hos barnets forældre eller den per-
son, der tager vare på barnet. 
 

Regler 

For enhver som arbejder med legepladser, det være sig som pro-
ducent eller driftansvarlig, er kendskab til standarderne en uom-
gængelig delforudsætning. 
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De gældende standarder for sikkerheden på landets legepladser 
hedder EN/DS 1176, 1-11 samt  EN/DS 1177.  
 
EN betyder Europæisk Norm 
DS betyder Dansk Standard 
 
Her er en oversigt over disse standarders dækningsområder og 
ikrafttrædelsesår: 
 
   
DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav 2008 
DS/EN 1176-2 Gynger 2009 
DS/EN 1176-3 Rutschebaner 2009 
DS/EN 1176-4 Svævebaner 2009 
DS/EN 1176-5 Karruseller 2009 
DS/EN 1176-6 Vipper 2009 
DS/EN 1176-7 Vejledning til brug ved installation, installa-

tion, vedligeholdelse og drift 
2009 

DS/EN 1176-10 Fuldstændigt lukkede redskaber 2009 
DS/EN 1176-11 Tredimensionelle klatrenet 2009 
 
 
 

 
  

 
Den rent danske standard DS 1500 er ved samme lejlighed blevet 
nedgraderet til 'informations'-niveau. Som standard vil den ikke 
blive savnet. Dens anvendelsesområde omfattede bl. a. udtrykke-
ligt bålhuse, skønt disse ellers ikke er naturlegeredskaber ifølge 
standardens egen definition. Det fik den virkning, at et bålhus ikke 
må være højere end 4 meter, som er den maksimale byggehøjde 
efter DS 1500, og det vil igen sige, at det er overordentligt svært at 
få bålhuset til at virke efter sin hensigt, som er at trække røgen 
opad fra bålet.  
 
I modsætning til, hvad der var tilfældet med de hidtidige danske 
standarder, har de nye fælleseuropæiske nydt stor bevågenhed 
både i pressen og i de berørte miljøer; stort set alle ved at de fin-
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des, og det må regnes for entydigt positivt, at der på denne måde 
er skabt opmærksomhed om et sikkerhedsområde der hvert år af-
stedkommer tusindtallige større og mindre skader på børn. 
 
Når det er sagt, bør det også nævnes, at den øgede opmærksom-
hed iblandt har givet sig bizarre udtryk; legepladser er blevet ned-
lagt i stort tal, også i tilfælde hvor meget mindre kunne have gjort 
det, og der har været en tendens til, at pendulet er svinget for 
langt over, som det så ofte sker. Med Eva Zelanders rammende 
formulering: meningen med en legeplads er ikke længere, at den 
skal tjene til at udvikle børns motoriske og sociale færdigheder, 
meningen er at den skal overholde reglerne. 
 
For alle de nævnte standarder gælder, at de er vanskelige at læ-
se, til dels som følge af, at de er udtryk for kompromisser mellem 
25 forskellige landes traditioner. Der er uddannet et antal inspek-
tører til at udlægge teksten. Sædvanligvis vil ibrugtagnings-
tilladelse først blive givet, når der foreligger en anmærkningsfri in-
spektionsrapport fra en af disse inspektører. Det er en praksis 
som gør det nemt for kommunerne at holde deres ryg fri. Det er 
også en praksis som tydeliggør, at det officielle Danmark ikke er 
klar til den debat, som er nødvendig, hvis sikkerhedstemaet skal 
være andet og mere end overensstemmelse med paragrafferne i 

standarderne. Eksempelvis børns evne til risikovurdering, og det 
ønskelige i at den bliver trænet, er ikke noget tema i debatten. Det 
er en debat, som det vil være rart at få taget hul på; den er i gang i 
flere af landene rundt omkring os.  
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Inspektion og vedligeholdelse 

 
EN/DS 1176-7 beskriver rutiner for inspektion og efterfølgende 
vedligeholdelse som følger:  
 

a) Rutinemæssig visuel inspektion 

 
Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identifice-
re åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimati-
ske forhold, fx kan farerne bestå i ituslåede dele eller knuste fla-
sker. 
For legepladser, som er udsat for intens brug eller hærværk, kan 
en daglig inspektion være nødvendig. 
 
NOTE – Eksempler på punkter, som er relevante i forbindelse 

med visuel inspektion og driftskontrol, kan være renlighed, udstyrets 

frihøjde, underlag, blottede fundamenter, skarpe kanter, 

manglende dele, usædvanligt stort slid (af bevægelige dele) og 

konstruktionsintegritet. 

 

b) Driftsinspektion 

 
Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion for at kontrolle-
re udstyrets drift og stabilitet, især for slitage. Denne inspektion 
bør udføres med 1-3 måneders interval eller som angivet i produ-
centens vejledning. Permanent forseglede dele bør vises særlig 
opmærksomhed. 
 

c) Årlig hovedinspektion 

 
Den årlige hovedinspektion foretages med intervaller på højst 12 
mdr. med henblik på at skabe det generelle sikkerhedsniveau for 
udstyr, fundamenter og underlag, fx vejrets indflydelse, tegn på 
råd eller tæring, en evt. ændring 
i udstyrets sikkerhedsniveau som resultat af foretagne reparatio-
ner eller supplerende eller erstattede komponenter. 
Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed. 
 
NOTE 1 – Den årlige hovedinspektion kan kræve udgravning eller 

afmontering af visse dele. 

Denne inspektion af udstyret bør udføres af kvalificerede 

personer i nøje overensstemmelse med producentens instruktioner. 

NOTE 2 – Det ønskede kvalifikationsniveau vil variere alt efter opgavens art. 
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MATERIALER OG HÅNDVÆRK 

Valg af materialer/træarter. 

Der findes effektive metoder til at konservere træ, så det opnår 
lang varighed i udemiljøet. Imidlertid er alle disse metoder behæf-
tet med problemer i form af giftvirkninger eller formodninger her-
om; det gælder fx trykimprægnering eller kobbermidler.  

De fleste kunder til legeredskaber af træ foretrækker et materiale 
som efter endt brug kan genanvendes på legepladsens bålsted, 
og som der uden betænkeligheder kan ristes pølser over.  

At imødekomme dette ønske kræver, at producenten har et godt 
kendskab til træ som materiale, til ugiftig overfladebehandling og 
til konstruktiv træbeskyttelse.  

Ejeren af legepladsen må på sin side være omhyggelig med de 
løbende tilsyn og skånselsløs når det kommer til kondemnering og 
sløjfning af redskaber.  

Ellers ender legepladsen med at være et farligere sted end selv de 
mest probate midler kunne gøre den til. 

Hvis de to parter hver især lever op til deres del, kan der fremstil-
les fine og sikre legeredskaber af træ, som er ukonserveret eller 
blot overfladebehandlet med milde, traditionelle midler. 
 
 
Træ nedbrydes gennem tiden af flere forskellige typer af påvirk-
ninger: 
 

 Photokemisk, dvs ved sollys 

 Thermisk, dvs ved afbrænding 

 Mekanisk, dvs ved slid 

 Kemisk, dvs ved visse syrer og baser 

 Biologisk, dvs ved aktivitet af dyr, svampe og bakterier 
 
Det er den sidstnævnte der især har betydning for legeredskaber 
af træ, og af de nævnte er bakterier og især svampe de mest be-
tydningsfulde. (Af de i Danmark forekommende træskadende in-
sekter regnes i almindelighed kun den almindelige borebille som 
plagsom, og det kun i begrænset omfang.)  
 

 
 

 
 

Anobium punctatum  
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Et stort antal svampe angriber træet, men 
kun nogle få regnes for egentligt vedned-
brydende. Skimmelsvampe misfarver, men 
svækker ikke i sig selv træet; dog kan de 
skabe et fugtigt og surt miljø på overfla-
den, som letter adgangen for andre svam-
pe. 

  skimmel skæmmer  

 

 
 
 
Nedbrydning ved bakterier og svampe fordrer den samtidige til-
stedeværelse af disse faktorer: 
næring, fugt, varme og luft.  
 
Hvis blot en enkelt mangler, vil nedbrydningen blive sat i bero. 
 
 

1. Næring; - eftersom næringen i dette tilfælde er selve træets 
bestanddele, er der ikke noget at hente her. 

 
2. Fugt; træ eksponeret for vejrliget kan kun i begrænset 

omfang holdes tørt, men svampene foretrækker et højt 
vandindhold i træet, mindst 20 %.  

3. Varme; de fleste vednedbrydende svampe er inaktive ved 
temperaturer under 3 °C og over 45 °C. Hurtigst går det ved 
25 – 30 °C. 

4. Luft; adgangen til ilt mindskes jo længere man kommer i 
jorden; træ som konstant holdes under vand, angribes ikke 
af de vednedbrydende svampe (pilotering). 

 
Af ovenstående kan udledes:  
 
for at sikre så lang varighed som muligt kræves to vidt for-
skellige sæt af foranstaltninger afhængig af, om træet befin-
der sig  
 
over jorden og derfor ikke er konstant opfugtet,  
 
eller om det er i jordkontakt og derfor konstant er opfugtet. 
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Uden jordkontakt og uden stadig opfugtning. 

 
Fx beklædningsbrædder vil ikke kunne undgå lejlighedsvis opfugt-
ning; afgørende for svampeaktiviteten er derfor, hvor hurtigt bræd-
tet slipper fugten igen. Det kan altså være en fordel med tynde 
brædder frem for tykke.  
 
Konstruktiv træbeskyttelse kan her gå ud på at  

 Mindske fugtoptagelse, fx ved udhæng, dækbræd-
der, skrå afskæring, dryptud; desuden endeforseg-
ling. 

 Lette fugtafgivelse ved valg af tyndt skåret træ hvor 
det er muligt. 

 

Egnede træarter til beklædning. 

 

I Baltikum og andre steder er det kendt, at man som tagspån bru-
ger asp, der ellers normalt regnes for cirka lige så varigt som la-
kridskonfekt, og at det holder 50 til 100 år.  

Fra Danmark kendes det legendariske kvalitetsforsøg som skulle 
sammenligne varighed mm for henholdsvis dansk og svensk rød-
gran; forsøget anlagdes i 1896 som en serie af huse opbygget af 
rafter og enkelte af disse huse står endnu i 2007. 

I begge disse tilfælde må de gode egenskaber tilskrives træ-
ets evne til og mulighed for hurtigt at slippe af med den op-
tagne fugt igen. 

Der kendes ikke til gode erfaringer med ask, bøg, birk, ahorn, lind, 
pil eller el som udvendig beklædning, og det harmonerer fint med 
EN 350. Almindelig eg er velegnet. 

Derimod synes nåletræarterne at være egnede som ubehandlede 
beklædningsbrædder, dog ikke splint af fyrrearter. 
 
Der er etableret forsøg ved Teknologisk Institut som skal vise 
de forskellige danske træarters egnethed til udendørs brug, 
ubehandlet og fri af jordkontakt. Indtil resultaterne heraf fore-
ligger, er der ikke megen forskning at få forstand af; erfarin-
gen vil være den bedste rettesnor. 



 

 

15 

I jordkontakt og dermed under stadig opfugtning 

 

EN/DS 1176-1, 4.1.3 henviser til EN 350-2 når det gælder træartsvalget ved kontakt med jord; af 

almindelige danske træarter kan alene eg bruges (Quercus robur eller petraéa). DS 1500 har en 

længere positivliste, men husk på, at 'naturlegeredskab' her er defineret som: et element der uden 

væsentlig bearbejdning af den naturlige form i sig selv udgør en aktivitet. 

 

På legepladsen vil træ i kontakt med jorden oftest tilhøre den ene 
af disse to kategorier: stolper som er gravet ned, eller stammer 
der ligger på jorden. 

 

Herover er et eksempel på nedgravede stolper, der ikke udsættes for stor belastning. Når de er ædt op af 

svampe, falder de enkelte triller fra hinanden uden at udsætte børnene for fare. Her kan anvendes andre træarter 

end de mest varige. 

 

 

Herunder en klatreopstilling. Der er nogen belastning på grene, grenfæster og samlinger; derfor må hele 

opstillingen jævnligt prøvebelastes af (gerne overvægtige) voksne, møtrikker må strammes og grene kortes af, når 

de viser svaghedstegn. På grund af belastningen er kun eg1 anvendelig til dette redskab. 
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Her er tale om store belastninger på stolperne, på den korte, men især på den lange led. Ud over 

en grundig befæstelse i jorden (se afsnittet om håndværk) kræves en passende dimensionering 

(kernediameter  > 15 cm) og kun egetræ1 er brugbart. Den ophængte bom kan derimod godt være 

af nåletræ. 

 

 

 

 

Det er lige i jord/luft-zonen, fra lidt over til lidt under 

jordskorpen, at den voldsomste nedbrydning sker. Her 

forekommer de længste sammenhængende perioder, hvor 

de nødvendige forudsætninger for svampenes virke er til 

stede: passende temperatur og fugtighed samt tilgængelig 

ilt. Det kan ikke undgås, og derfor må stolper, som 

udsættes for (især) dynamiske belastninger, være af en 

sådan dimension, at de kan forventes at holde i mindst 

fem år. 

 

                                            

1 læs: 'eg eller bedre', dvs importeret træ af varige arter som fx robinie vil også kunne 

bruges 
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HER SES EKSEMPLER PÅ HENHOLDSVIS EGS OG ELMS 

NEDBRYDNINGSMØNSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en skive skåret af en elmetrille, som stod op. Både splinten hele vejen rundt OG kernen i overfladen 
og cirka 5 cm ned, er hård og klangfuld; lige inden under kan træet pilles fra hinanden med fingrene. 
Nedbrydningen foregår til dels i det skjulte. Elm kan kun bruges til ganske lave konstruktioner og ved små 
styrkekrav. DERUDOVER MÅ BRUGEN AF ELM IKKE FINDE STED! 

 

 

Egs nedbrydning er nem at forstå: først forsvinder splinten som er lidet varig. Kernen holder endnu adskillige år, 

og det er til at følge med, så man kan vide, hvornår redskabet skal sløjfes. 
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Udover den store mængde af erfaringer som er gjort gennem 
mange år med hegnsstolper mm, findes der et antal større under-
søgelser af de forskellige træarters egnethed som stolper. I grove 
træk stemmer erfaringer og forskningsresultater overens, og vi vil 
tillade os at opsummere: 

UDEN JORDKONTAKT OG UDEN KONSTANT OPFUGTNING 
gælder det, at små dimensioner har længere varighed end store. 
Afhængig af styrkekrav kan mange træarter anvendes. De rødker-
nede nåletræer samt eg vil have længst varighed, men også pi-
cea-arterne er brugbare, specielt som beklædningsbrædder. 

I JORDKONTAKT er af de almindelige danske træarter kun eg 
anvendelig som stolpemateriale på legepladsen. Dimensionerin-
gen skal stå i forhold til belastningen, men i de fleste tilfælde bør 
kernediameteren ikke være under 15 cm. Store dimensioner har 
længere varighed end små. Træet skal være tørret. 

Metoder til ugiftig forlængelse af stolpers varighed 

(Indtil videre uvidenskabelige) 

Der skabes et surt miljø ved de nedbrydende organismers aktivi-
tet, og det har givet anledning til den antagelse, at man ved at 
hæve reaktionstallet vil kunne forsinke nedbrydningen. 

Fyrkathuset ved Hobro er en rekonstruktion af et langhus fra Ha-
rald Blåtands tid; det støt-
tes på nedgravede, flæk-
kede egepæle, hvis ned-
brydning man med nogen 
succes har forsinket ved 
at svøbe dem ind i BLÅ-
LER, som er iltfattigt og 
alkalisk. Vi har endnu til 
gode at høre om andres 
erfaringer med denne 
teknik. 

Ved at bruge KALK som stampemateriale vil tilsvarende forsurin-
gen kunne udsættes og varigheden antageligt øges; også dette 
mangler indtil videre dokumentation. 

VEJRING OG LAGRING har gennem mange år været en fast del 
af skovenes håndtering af egepæle til hegnssætning; det er ikke 
ualmindeligt at høre det udsagn fremsat, at varigheden alene her-
ved øges med en faktor 2. De nævnte forskningsresultater peger 
ikke entydigt i den retning. 

Fra udgravninger af gamle bosættelser er det kendt, at man har 
anvendt SVIDNING  af stolpeenderne som kom i jorden. Der er 
meget afvigende synspunkter på nytten af en sådan foranstalt-
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ning, og der er forskningsresultater som viser en regulær nedsæt-
telse af varigheden.  

Her skal det være usagt om det nytter, og om en eventuel effekt, 
god eller dårlig, skyldes det ene eller andet af de forhold som of-
test nævnes i denne forbindelse:  

at der etableres en næringsfri zone af kulstof, som vil have 
en hæmmende effekt, og 

at veddets egenbeskyttelse i form af svampehæmmende 
stoffer koncentreres i en yderbræmme.  

 

Det skal dog nævnes, at selve OPVARMNINGEN med stor sand-
synlighed har en god effekt som svampehæmmer, derved at suk-
kerstofsammensætningen i veddet ændres i en for svampe mere 
uappetitlig retning ved en kontrolleret opvarmning.  

Dette forhold er der en del europæiske, kommercielle operatører 
som arbejder med, heriblandt i det mindste en enkelt dansk. 
  
DESVÆRRE HAR VARMEBEHANDLINGEN DEN BIVIRKNING, 
AT TRÆETS BRUDSTYRKE FALDER DRASTISK. DET KAN 
ALTSÅ KUN BRUGES TIL KANTAFGRÆNSNINGER ELLER 
LIGNENDE, IKKE HVOR DER ER BELASTNING I FORM AF 
TRYK ELLER TRÆK. 

 

 

 
Et par solide fingre af egetræ 
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En overraskende virkning kan muligvis opnås med LINOLIE.  

Et forbløffende sammenfald af tilfældigheder førte til opgravningen 
af disse to pæle, som var sat i jorden på samme tid og havde stået 
i fem år.  

De er skåret lige der hvor de gik i jorden. Pælene er 5 x 5 ” ege-
kerne; den ene er ubehandlet, den anden er blevet smurt gentag-
ne gange med linolie uden tilsætning af fungicid, før den blev sat, 
og ikke siden. 

Træ som be-

handles med 

linolie uden tilsat 

fungicid angribes 

af denne skim-

melsvamp som 

ender med at 

farve veddet 

sort. Tilsynela-

dende har olien 

nedsat fugtind-

trængningen, og 

derved udskudt 

nedbrydningen 

på ubestemt tid. 

 

 

 

 

Her på den ube-

handlede ses 

begyndende tegn 

på nedbrydning; 

den 'fede' egeker-

ne er mere porøs  

i det lyse område. 

Træet er dog 

stadig ved nær-

mest fuld styrke 

efter fem år i 

jorden. Læg også 

mærke til den 

karakteristiske 

stjerneform: ved 

hjørnerne tørrer 

træet hurtigere. 
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Håndværk og finish 

 

KONSTRUKTIV TRÆBESKYTTELSE 

 

 

 

DÆKBRÆT 
 

 

 

 

Det vil altid være 
nemmere at skifte 
et dækbræt end 
hele plankeværket 

 

 

 

SKRÅ  AFSKÆRING 

 

 

Selv om endefladen får et 
større areal, er det allige-
vel en fordel at vandet kan 
løbe af, især hvis der er 
smurt, fx med linolie 
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SKRÅ AFSKÆRING/DRYPTUD 
 

 

 

Beklædningsbrædder skæres skråt 
og holdes på en afstand af min. 10 
mm fra terræn, gerne noget mere 

 

 

ENDETRÆS-FORSEGLING 

 

Med fordel reduceres endetræ-
ets vandsugende evne ved at 
forsegle det, fx med en PVA-lim 
eller linolie(fernis) 

 

KLIMASKÆRM 

 

Næsten alle revner vil komme 
på vrangsiden; vend derfor ret-
siden udad mod vejrliget  
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SPORING 

For at undgå, at et bræt slår sig 
og krummer, kan man spore 
det på vrangsiden 

 

SPORING 

 

Samme teknik anvendt på lege-
redskabet ’surfbrættet’. 

 

 

 

SAMLINGER 

 
 

EN/DS 1176-1 nævner om træsamlinger, at de skal udfor-
mes på en sådan måde, at vand drænes bort.  
 
Når egetoppe 'sys' sammen til klatreredskaber er der behov 
for ordentlig tilpasning. Der bør ikke være revner som bør-
nene kan få fingrene i klemme i, og vandet skal kunne løbe 
af, dvs 'skåle' skal vende nedad.  



 

24 

 

Udhulningen af skålen sker nemmest med motorsav; opstregnin-
gen er enklest med en scriber, et klassisk lafteværktøj forsynet 
med en moderne libelle: 

 

Først kalibreres værktøjet, så blyantspids og følerspids er lodret 
over hinanden; derefter overføres formen af den nederste stamme 
som en stregtegning på den øverste. Med motorsaven hules ud 
efter stregen.  
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Afhængigt af belastningen 
holdes de to stokke 
sammen med en nagle, 
eller oftere med en 
gennemgående bolt. 
Hovedet på denne 
forsænkes og der sluttes 
af med en prop (ved 
pilen). 
 

 

 

 

 

Specifikt om stiger af træ siger EN/DS 1176-1, at trinene skal 
sænkes ind i vangerne, så det ikke er skruerne der bærer belast-
ningen; det er en overvejelse som fortjener større udbredelse: ved 
at lade træets fibre selv bære belastningen, så skruer eller bolte 
alene skal holde delene samlet, opnår man den fordel, at man kan 
se hvornår det er på tide med en udskiftning. Bolten vil knække 
pludseligt, træet synke sammen lidt efter lidt. 

 

 
Denne samling er fra et 
gyngestativ. Det er bolten som 
bærer hele belastningen. Det er 
ikke i 
modstrid 
med 
standardens 
krav, men 
bedre er det 
at gøre 
bladene (= 
de flade 
stykker) så korte, at de støtter på 
siderne af den modsatte stamme, 
som det kan anes på det lille 
billede. 
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TAPSAMLINGER 
 

Tapsamlinger kræver forskellig udformning, om taphullet vender 
op eller ned; et opadvendt taphul kan eventuelt forsynes med et 
borehul i bunden, men der kan også gøres meget for at hindre ind-
trængning af vand: 

 

 

 

 

   1 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2 

Et par eksempler på gode løsninger ved tapning 
op i overligger:  
i 1)  er jævnet en større anlægsflade til 
tapstykket;  
i 2)  er tapstykket skåret til ('skuldret') og ligger 
an mod en mindre flade (som på foto) 

 

Ved tapning ned i 
underligger må 
tapstykkets sider følge 
den underliggende 
stoks form, enten 
dens oprindelige form 
(som foto), eller en på 
forhånd skåret sadel 
(som i 3), så vandet 
har mulighed for at 
løbe af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Med omhu og rutine kan både tap og taphul skæres med 
motorsav.  
 
Som regel vil det være en fordel at skære taphullet som det 
første. Så kan der måles ordentligt ud, og tappen kan skæ-
res så den har et lille overmål. 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sæt et mærke på sværdet til markering af dybden; når de fi-
re sider er skåret, slås klodsen løs med en hammer. 
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Befæstelse i jord 

 

'Jo større belastning, des dybere i jorden' – denne indly-
sende grundregel må man holde sig for øje. 
 
Til de simple redskaber som 'hop fra stub til stub' eller 
'vadestedet', vil de bredeste fliser eller triller blot kunne 
lægges på jorden (1) eller stikkes en smule ned og stampes 
fast (2). 

1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Ved større belastninger må stolperne dybere i jorden. Et 
gyngestativ som det her viste vil kræve gravedybder på omkring 
1,25 m; til gengæld overflødiggøres støbning eller lignende ved 
hjælp af konstruktionen med de hældende stolper.
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Det store behov for befæstelse opstår hvor der er direkte træk 
mellem stolperne, som på disse redskaber: 
  

 
Gravedybden skal igen være stor, 1,25 m, og det er utilstrækkeligt 
at stampe jorden omkring stolperne nok så hårdt. 
 
 
Støbning med beton er en mulighed; den er effektiv hvis rigtigt ud-
ført, relativt billig og enkel i sin udførelse. Ulempen er bortskafnin-
gen når redskabet skal udskiftes. 
 
 
En anden mulighed er et underjordisk kryds, som vist på tegnin-
gen; det boltes på siderne af stolperne under jorden. Dimensione-
ringen af træet som indgår i krydset kan foretages under hensyn-
tagen til, at nedbrydningen foregår i et langsomt tempo på grund 
af det iltfattige miljø.  
Hvis belastningen er entydig mellem stolperne, kan krydset erstat-
tes af en afstandspæl øverst, suppleret med en skraldesurring ne-
derst; det giver den fordel, at man kan stramme wirerne op ved at 
spænde skralden. 
Begge disse løsninger kræver ekstra gravearbejde. 
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FALD OG STØDABSORBERENDE 
UNDERLAG 
 
FALD indgår som komponent i størsteparten af de 20 – 30 tusinde 
hændelser, som hvert år sender børn på skadestue eller sygehus 
efter uheld på legepladsen. Over en længere årrække drejer det 
sig om 60 %.  
Der er derfor god grund til omhu med falddæmpning. 
 
 
EN/DS 1176-1 slår fast, at når den fri faldhøjde1 overstiger 600 
mm, så skal der udlægges støddæmpende materiale. Det samme 
gælder ved redskaber, som ’påfører brugeren en tvungen bevæ-
gelse’; her tænkes på 
gynger, rutsjebaner, vip-
per, svævebaner, karru-
seller og lign. I en note 
til samme afsnit næv-
nes, at vel vedligeholdt 
tørv (altså en græsplæ-
ne) erfaringsmæssigt 
kan yde effektiv stød-
dæmpning ved faldhøj-
der op til 1 m.  
 
 
Det udlagte materiales 
støddæmpende egen-
skaber skal dokumente-
res ved en særlig prøv-
ning, hvor man bruger 
ganske avanceret udstyr 
(foto) og måler stød-
energien efter den så-
kaldte HIC-skala. HIC 
står for Head Injury Cri-
teria, hovedskade-
kriterium, og man fast-
sætter værdien 1000 ef-
ter denne skala som den maksimalt tilladte værdi for stødenergien 
ved et fald. Op til denne værdi regnes det for usandsynligt, at et 
barn pådrager sig alvorlige mén ved et fald på hovedet. 
 
  

                                            
1 Den fri faldhøjde defineres som 'største vertikale afstand fra den tydeligt tilsigtede 

kropsstøtte til stødområdet nedenunder '(EN/DS 1176-1, 3.6) 
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Der findes forskellige principper for støddæmpning 
 

FASTE MATERIALER som gummimåtter 
LØST MATERIALE, der igen falder i to kategorier 

 
MINERALSK, som grus eller sand 
PLANTEDELE, flis af bark eller ved  

 
DE FASTE MATERIALER er relativt kostbare, men meget tyder 
på at de holder længe. De vinder stigende indpas, både på offent-
lige pladser, i parker og lignende, og i institutioner for handicappe-
de. 
 
FLIS har været meget brugt i forbindelse med de såkaldte naturle-
gepladser, som ofte er anlagt af folk med nem adgang til træ. 
Hvad enten flisen er af bark eller ved kan der sagtens opnås god 
dæmpning. Effekten skyldes hovedsageligt fjederkraft og i mindre 
grad materialeforskubning. Bark er i sig selv fjedrende, træflis har 
stor og uregelmæssig overflade i forhold til volumen, og stykkerne 
hænger gerne fast i hverandre. 
 
Der er målt stærkt øgede koncentrationer af svampesporer ved 
børns leg på underlag af flis. Fra håndtering af brændselsflis ken-
des risikoen for allergi og luftvejslidelser. 
 
 
 

Vi må derfor uden forbehold fraråde brugen af flis som støddæm-
pende underlag på legepladsen; nøjes med at bruge det i bedene. 

 
 
 
GRUS OG SAND virker ved forskydning. For at have en god effekt 
må materialet være  
 

1) marint så kanter er slebet af (i modsætning til 
bakkegrus) 

2) sorteret til nogenlunde ensartet størrelse, fx 2 – 8 
mm, og vasket frit for ler  

 
alt efter det lokale kattetryks omfang, samt hastigheden hvormed 
materialet bliver blandet op med indblæst støv og blade, kan der 
gå kortere eller længere tid mellem udskiftningen. 
 
Løse materialer skal lægges ud i lag, som er 100 mm tykkere end 
det ved prøvning nødvendige (beskrevet i DS/EN 1177); det giver 
mulighed for forskubning under legen. 
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EKSEMPLER 
 

Den dynamiske balancebom er 
et af de meget populære red-
skaber, både blandt kursister-
ne og børnene. Ophænges 
den som her med stærkt vink-
lede wirer, så begrænses gyn-
gebevægelsen i bommens 
længdeplan, mens den fortsat 
er levende og vanskelig at balancere på, og dermed udmærket 
balancetræning. Dette redskab figurerer i de reviderede standar-
der, og dermed er dets tid muligvis ovre. Det er typisk et redskab 
som det er nemt at forestille sig voldsomme skadevirkninger af, og 
det har mange fjender blandt de voksne. De kalder redskabet 
'rambukken’, et udtryk som kun er dækkende, hvis bommen op-
hænges i lodrette wirer. Holdes bommens vægt under 25 kg er 
den ikke omfattet af de nye regler. 
 
Herunder ses et par fantasifulde, endeophængte varianter, som 
slet ikke er bevægelige i længderetningen. 
 
 

Surfbrættet er en lettere variant, som 
kan være særdeles vanskelig at gå på 
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At træ har en fin klang udnyttes i disse originale musikinstrumen-
ter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sammensyning af egetoppe giver endeløse muligheder, ikke to er 
ens 
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Ofte er disse helt simple  
redskaber særdeles populære  
og med til at sætte legen  
i gang; tilsvarende er kopier af  
hverdagsting som køretøjer  
og køkkentøj i høj kurs 
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FIND SELV PÅ MERE – og se dette tilbud: 
 
De fleste fotos i dette hæfte er fra Skovskolens eget arkiv. Efter 
hvert kursus får deltagerne en cd med cirka 800 fotos fra forskelli-
ge, hovedsageligt gode, legepladser. Hvis du kan bidrage med 
nyttig information i form af erfaringer der har direkte relevans til et 
af hæftets emner, så bytter vi med et opdateret eksemplar af den-
ne cd. 
 
 
Vi er interesseret i: 
 
 

 flere gode ideer til legeredskaber, gerne med fotos 

 at høre om erfaringer med træ i udemiljøet, uden stærke 
behandlingsmidler 

 gode tips og tricks i det hele taget 
 
 
 

Husk afsenderadresse og send til: 
 
att Arne Hebbelstrup 
Skovskolen 
Nødebovej 77 
3480 Fredensborg 
 
lettere gods kan mailes til: arh@ign.ku.dk 
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Links og litteratur  
 
om brugen af ubehandlet træ: 
http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/1997/03/87-7810-
741-5.htm  
 
om konstruktiv træbeskyttelse: 
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2000/87-7909-797-
9/html/helepubl.htm 
 
 
MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB ISBN 87-
7387-030-7 af Dorthe Klarskov Petersen 
Udgivet af Have & Landskabsrådet 
http://www.grontmiljo.dk/pdf/tr%C3%A6.pdf  
 
fra sikkerhedsstyrelsens side om legepladser:   
 
http://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/Love-
og-regler-for-produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyer-love-
og-regler/Legeredskaber-love-og-regler  
 
om flis på legepladsen:  
 
http://www.sst.dk/~/media/Sundhed%20og%20forebyggelse/Hygie
jne/Hygiejne%20i%20Daginstitutioner/baksfils_legepladsnotat_9jul
07.ashx  
 
 
til diskussionen om værdien af risikofyldt leg: 
 
http://dcum.dk/boernemiljoe/morgendagens-legeplads 
 
http://www.epjournal.net/wp-content/uploads/EP092572842.pdf 

 

 

http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/1997/03/87-7810-741-5.htm
http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/1997/03/87-7810-741-5.htm
http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3A%2F%2Fwww2.mst.dk%2FUdgiv%2Fpublikationer%2F2000%2F87-7909-797-9%2Fhtml%2Fhelepubl.htm&l=1922580&c=77&s=21&p=5
http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3A%2F%2Fwww2.mst.dk%2FUdgiv%2Fpublikationer%2F2000%2F87-7909-797-9%2Fhtml%2Fhelepubl.htm&l=1922580&c=77&s=21&p=5
http://www.grontmiljo.dk/pdf/tr%C3%A6.pdf
http://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/Love-og-regler-for-produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyer-love-og-regler/Legeredskaber-love-og-regler
http://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/Love-og-regler-for-produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyer-love-og-regler/Legeredskaber-love-og-regler
http://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/Love-og-regler-for-produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyer-love-og-regler/Legeredskaber-love-og-regler
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