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Gennemgang af RVP legepladser 

Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. 

Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er 
tillige så dyre at få totalrenoveret (så de levet helt op til DS/EN 1176), at det 
ikke kan betale sig: Etablering af faldunderlag alene for en gynge koster 10-
15.000 kr + moms). En ny gynge (inkl. faldunderlag koster 25-30.000 kr. + 
moms). 

En foreløbig konklusion er derfor at sigte på at nedlægge samtlige (eller 
næsten alle) gynger på legepladserne og satse på at legepladserne kun 
indeholder lave ting for de helt små børn (sandkasse, legehus, lille ruchebane, 
vippedyr, mv.). Som konsekvens af dette bør vi satse på færre legepladser og 
så i stedet have Lunden som areal for høje legeredskaber som gynger og høje 
strukturer (borge mv.). 

Renovering af ældre gynger inkluderer: 

1. Gyngestativ checkes for råd med skruetrækker ca. 10 cm. under 
græsplan. Er der råd her i blot en af pælene skal hele gyngen nedtages. 

2. Alle sjækler skiftes een gang ca. hvert år. Der må ikke sidde sjækler 
midt på kæderne kun ved kædens fastgørelse til gyngestativet. 

3. Kæden skal evt. justeres: Der skal være min. 40 cm. fra gyngens sæde 
til græs/faldunderlag. 

4. Der må max være 2 gynger i stativet og de må kun placeres mellem 
afstiverne. Der skal derudover være god afstand imellem de to gynger. 

5. Alle fritstående gevind afskæres v. bolt og bolt dækkes med 
plasthætte. 

6. Skråstivere i metal udgør ”hovedklemfælde” og skal dækkes med 
plade eller andet. 

7. Trekantet liste eller andet skal dække de skarpe hjørner øverst ved 
skråstiverne: De udgør såkaldte ”anoraksnorsfælder”, hvor snore v. 
tøjet eller fx et halstørklæde kan sætte sig fast. 

8. Afstanden mellem kæderne på en gynge skal være større. Dette vil dog 
indebære at der bores nye huller til kæderne hvilket vil svække 
overliggerens styrke. 

9. Faldunderlag skal have en udstrækning på 8 m. hele gyngestativets 
bredde og være 30 ca. dybt med godkendt faldsand. 

Punkt 1-4 kan vi evt. selv sørge for. Punkt 5-7 kræver arbejdsdag eller 
professionel hjælp (Punkt 1-7 koster ca. 4.000 kr. + moms) Punkt 8-9 er nok 
urealistisk at gennemføre (punkt 9 alene koster ca. 10-15.000 kr. + moms). 
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De 4 fotos viser hhv. hovedfælde, anoraksnorfælde, gyngestativ med råd i, 
samt farligt fritstående gevind. 

 

 

Nedenfor gives kommentarer for alle 14 legepladser. Kommentaren 
”Gyngestativ renoveres” svarer til punkt 1- 9 overnfor. 

D 9-15 

 

• Gyngestativ renoveres. 

• Legehustrappe påføres plade bag trappetrin. Udstikkende søm og 
skruer fjernes 
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• Hovedklemfælde øverst ved siderne af ruchebane dækkes med plade. 

• Vippedyr sættes ordentlig fast 

• Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne 
brædder udskiftes. 

 

D 17-21 

 

• Gyngestativ renoveres. 

D 36-48 

 

• Gyngestativ renoveres. 

• Liste påsættes øverst på legehustag (evt. fjernes også listerne på siden 
af taget). En tagkant rettes evt. af. 

• Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne 
brædder udskiftes. 
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D 55-59 

 

• Gyngestativ renoveres. NB: Sjækler udskiftes ASAP! (de er helt 
gennemslidt) 

• Stativ (nu halvt inde i buskene og delvist råddent) nedtages. 

• Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne 
brædder udskiftes. 

D 72-88 

 

• Det anvendte faldsand er ikke en ”korrekt” type man bruger i dag. 

• Vippedyrene bør flyttes lidt længere væk fra gyngen og placeres med 
in lidt større indbyrdes afstand. 
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P 38-46 

 

• Gyngestativ renoveres. NB: 2 yderste gynger skal fjernes (må ikke 
sidde uden for afstiverne. 

• Liste påsættes øverst på legehustag (evt. fjernes også listerne på siden 
af taget). 

P 48-60 

 

• Gyngestativ renoveres.  

P 77-89 

 

OK (!) 
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P 91-113 

 

• Gyngestativ renoveres.  

• Legehus påføres liste hvor tag møder huset (hovedklemfælde) 

P 98-108 

 

• Legepladsen nedtages (er besluttet) 

• Sandkasse fjernes 

• Ruchebane kan forsøges flyttet til anden legeplads: Dog er ruchebanen 
lidt angrebet af svamp (dvs. delvis rådden) og kan måske ikke klare 
flytningen. 

P 110-126 
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• Gyngestativ renoveres. NB: Sjækler + gynger udskiftes. Gyngestativ 
OK. 

• Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne 
brædder udskiftes. 

• Ruchebane OK 

• Reb på legehus fastgøres for neden eller nedtages helt (kræver faktisk 
faldunderlag). Flise ved hjørne af legehus flyttes. 

H 10-16 

 

• Gyngestativ renoveres. NB: Brudstyrken i overlæggeren er nok for lille. 
Gyngerne hænger for tæt. Henka vil ikke renovere dette gyngestativ! 

• Der blev ikke taget stilling til det sjove hus i baggrunden af billedet. 

H 18-30 

 

• Gyngestativ renoveres. NB: Henka vil ikke renovere dette gyngestativ!  

• Tårn med ruchebane nedtages: Trappe, bundplade og ruchebane skal 
skiftes – og der mangler faldunderlag. Pris for renovering ca. 10-16.000 
kr. (ekskl. faldunderlag). Nyt tilsvarende kan fås for ca. 25.000 kr. 
(ekskl. faldunderlag). 

• Sandkasses nedtages (er tidligere besluttet). 
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H 84-94 

 

• Gyngestativ nedtages ASAP!: Ene afstiver næsten helt gennemrådnet 
ved græskant 

• Rucehbane nedtages (rådden). 

• Vippe kan beholdes (som det eneste her). 


