
Variation med belægninger
Oplevelser i fladen ved hjælp af naturmaterialer og spændende belægninger

Legepladsen må gerne give et væld af san-
selige oplevelser. Blandt andet ved at ska-
be variation i fladen ved hjælp af forskel -
lige belægninger, kan man skabe en mere
oplevelsesrig legeplads.

materialernes muligheder
For børnene kan det være en god erfaring
at mærke forskellen på at gå på henholdvis
beton eller asfalt og en ujævn belægning af
sten– eller at mærke, hvor meget sværere
det er at køre på cykel henover en ujævn
belægning. 

sansning
Det er godt for børn at sanse forskellen på
de hårde sten og det blødere træ, og at op-
leve at sten kan være meget kolde i skyg-
gen og varmere i solen. 

når det regner
Når det regner er det spændende at se de
ellers grå sten live op og vise farvespil i rø-
de, blå og gule farver. Regnvandet kan le-
des i åbne render, som vil kunne bruges til
leg.Ved at bruge forskellige naturmateria-
ler vil man få en legeplads, som forandrer
sig med vind og vejr. 

nyanlæg
Ved anlæg af nye legepladser kan man frem
for at arbejde i store ens flader, indtænke
sanseoplevelser – skabe en legeplads, der in-
viterer til at man går på opdagelse.

eksisterende legepladser
På eksisterende legepladser skal der ikke
meget til, for at bryde en monoton flise-
overflade. Man kan f.eks visse steder tage
enkelte fliser op, og lægge en anden belæg-
ning i felterne.

Feltet af træ og sten giver
anledning til mange forskel-

lige lege, samtidig med at
træernes rødder  beskyttes.

Foto Eva Seebach

Smukke sten kan bygges ind i et fliseområde.
Foto Lene Nielsen

En vandrende som gennem sin
 udformning sikrer at vandet
løber hurtigere. 
Foto Katrine uesen

To små passager bliver spændende, 
ved hjælp af sten stubbe og belægning. 

Foto tv. Dina Ingerslev Heldt. Foto th. Lene Nielsen
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Lene Nielsen
er landskabs-
arkitekt og
 lege plads-
 planlægger i
Københavns
Kommune, og med i LEGE -
PLADSENS redaktion.

Sti af røde tegl i samme farve
som huset, liver op på en ellers
kedelig grå flade. Foto Lene
 Nielsen

En stenslange af chaussesten, midt i byrummet, opfordrer til leg. Foto Dina Ingerslev Heldt

Oplevelsen af at gå op ad disse to trapper er vidt for skellig, men
begge giver god udfordring til balance og  opmærksomhed. 
Foto øv. Lene Nielsen Foto ned. Dina  Ingerslev Heldt

Et slynget bånd af gule, røde og sorte
teglsten. Båndet er skåret ned i eksi-
sterende betonflade Foto Dina Inger -
slev Heldt

I form og størrelse som chaussesten.
Det er stentøj, der er specialfremstil-
let. Foto Dina Ingerslev Heldt

Relief flise i indfarvet beton. 
Foto Lene Nielsen

Relief i insitu-
støbt beton -
flade. Vand
samler sig i ril-
lerne. Foto Dina
Ingerslev Heldt
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