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“Børn er en slags indikatorart. 

Hvis vi kan bygge en vellykket by for børn, vil vi have en 

succesrig by for alle mennesker.”
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OP & NED er på en mission i krydsfeltet 
mellem kunst, design og arkitektur.  
Vi benytter design og indretning af
uderum som aktive redskaber til at 
skabe positive forandringer for byens 
børn.

Vi skaber børnebyrum, der er smukke, 
fantasifulde og nyskabende i sam- 
arbejde med nogle af verdens bedste
legepladsmagere, byudviklere og  
eksperter – børnene selv. 

For at sikre at det altid er den bedste idé, 
der realiseres, har vi et stort netværk af 
dygtige samarbejdspartnere blandt 
eksperter i børnevidenskab, håndværk-
ere, producenter og arkitekter.

INNOVATIVE LØSNINGER



FNs VERDENSMÅL
FNs verdensmål nr 11: GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, 
ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE.

Vi arbejder med FNs verdensmål og har  specielt fokus på nummer 11,  der handler om inkluder-
ende byer. 

I 2030 vil  75% af verdens børn have hele deres barndom i byerne. Det er radikalt anderledes end 

de fleste nuværende voksnes barndom. Og denne store del af befolkningen (de 0-18 årige udgør 

op mod 25% af byernes befolkning) har længe være en glemt gruppe med anderledes behov 

end voksne. Det adresserer OP & NED og kommer med løsninger til at ændre. 

I din by, i dit kvarter, i dit område.





Børn lærer gennem leg. Og det de lærer påvirker os alle og former 

vores samfund. Derfor har gode børnebyrum en nøglerolle for det 

bredere samfund.  

Det offentlige rum er nemlig et af de vigtigste redskaber for små 

børn at socialisere med andre, udforske, skubbe til egne grænser og 

begrænsninger og begynde deres livsrejse på den, for et barn, mest 

optimale måde.

Med fokus på kreativitet og samskabelse omsætter OP & NED idéer 

til fysiske elementer og skaber rum og udemiljøer, der gør hverdagen 

mere legende for børn i byen.

PLAY 





Vi oplever at der er mange udfordringer for kommunerne, når de skal tænke leg ind i byen: 
Ofte er leg endt med at blive allokeret til de mest ubebyggelige dele af byen eller et hjørne af 
parken.

Ældre børns behov bliver som ofte ignoreret og tit ender det med, at legepladsproducenter, med 
større interesse i salg af deres egne produkter end børns trivsel, kommer til at dominere børns 
uderum i byen. 

I OP & NED mener vi at leg i byen skal højt på dagsordenen i kommunerne. Leg skal 
gennemtænkes, være godt designet og også godt finansieret. 

Vi designer derfor efter følgende principper:

OP & NEDs børnebyrum:

	 •	Passer	til	lokalsamfundet

	 •	Er	tilgængeligt	for	børn	indenfor	en	passende	gangtid	

	 •	Placeres	på	åbne,	indbydende	steder

	 •	Trafik	skal	ledes	udenom

	 •	Placeres	på	land	med	naturlig	topografi	eller	andre	naturlige	finurligheder

	 •	Tilgængelig	med	stier	med	en	fast	overflade	for	transport	med	egne	køretøjer

	 •	Forsynet	med	integreret	plads	til	hvile	for	børn	og	voksne

	 •	Designet	til	at	give	en	stimulerende	og	udfordrende	legoplevelse,	med	mulighed	for	balance,	
 klatring, hængeaktiviteter, glidning, svingning, hopning, gyngning, rotering, fantasifuld leg, social  
 leg, leg med naturlige materialer, som sand og vand, boldspil, hjulområder eller andre aktiviteter.

DESIGN PRINCIPPER



Vores arbejde er fokuseret på at skabe legende byrum, 
der tilskynder til udforskning, inklusivitet og en følelse af 
tilhørsforhold for alle brugere, uanset deres evne eller 
alder. 

Når det er muligt stræber vi efter at designe på en 
kontekstuel, bæredygtig måde og tilbyde robuste 
design, der skaber glæde lokalt og giver lyst til ophold 
og sammenhold.

Vi er glade for at arbejde på både større og mindre pro-
jekter. Vi kan tage det fulde ansvar, udvikle  designet og 
sørger for al tilknyttet dokumentation, eller vi kan 
arbejde sammen med jer i en mere rådgivende 
funktion. 

Uanset hvad jeres krav til børnebyrummet er, kan vi 
normalt tilbyde en vis merværdi. 
Vi elsker at være involveret i leg!

SOCIAL 
ARKITEKTUR



Kun de bedste materialer og finish er brugt til vores designede elementer for at sikre både det 
æstetiske udtryk og lang levetid i alle miljøer:

“Hos OP & NED er vi opmærksomme på at naturressourcerne er knappe. Vi tager 
derfor ansvar for de materialer og processer, der bruges til at fremstille vores legeelementer.  
Af hensyn til nuværende og kommende generationer ønsker vi at arbejde på en bæredygtig 
måde. Grundlæggende vælger vi altid materialer med lang levetid og høj kvalitet.”

MATERIALER

Maling
Malingen, der bliver brugt til vores legeelemnter, er i overensstemmelse med de nyeste europæiske og 
amerikanske standarder for produkter til børn.

Vi vælger kun overfladebehandlinger der er i overensstemmelse med den europæiske EN1176 
legepladsstandard og de amerikanske CPSC-standarder.

Al anvendt maling er ikke-giftig, blyfri og sikker til brug på børns legepladser. Vi bestræber os på at 
bruge svanemærket overfladebehandling når det er muligt.

Træ
Vores træ er lavet af Superwood og robinia. Superwood er dansk fyrretræ med minimal 
imprægnering, der giver den en lang levetid og sikre et smukt udseende.

Robinia er et tempereret hårdttræ, dyrket i Europa med den modstand og holdbarhed, der typisk kun 
findes i tropisk hårdtræ som teak og iroko. Det dyrkes bæredygtigt, er FSC-godkendt og bruges hvor 
træet skal have jordkontakt.

Reb
Vi bruger hovedsageligt 16mm og 20mm stålkerne reb fra Berliner Seilfabrik, der er  eksperter 
indenfor smukke reb til leg. Ståltrådene er galvaniserede, og de udvendige rebstrenge er 
dækket med polyamid- eller polyestergarn, hvilket sikrer et godt greb, maksimal slidstyrke og 
fantastisk farveægthed.





Selvom vi ikke leverer legepladser, men leg i byrummet vil 
vi gerne sikre vores brugere størst mulig sikkerhed. Derfor 
overholder OP & NED  EU standarden for legeredskaber EN 
1176 og tilhørende undergrupper.

De europæiske standarder for legepladsredskaber og 

SIKKERHED

Ønskes legeelementer leveret til en privat brug uden henblik 
på offentlig brug, kan vi sikre legepladsen bliver CE mærket 
efter Sundhedsstyrelsens anvisninger for legetøj istedet.

Vi anbefaler dog altid at EN 1176 vedrørende sikkerheden i 
legeelementer overholdes,  selvom det ikke er lovkrav.

underlag indeholder både generelle sikkerhedskrav samt 
specifikke krav for bl.a. gynger, rutsjebaner, svævebaner, 
karruseller, vipperedskaber og legepladsunderlag.

Elementer leveret af OP & NED, overholder alle EN 1176 / 
1177 standarder og godkendes af en certificeret 
legepladsinspektør inden levering.



OP & NED tilbyder en komplet design og produktionsløsning og fuld projektstyring i hele 
kontraktens varighed. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til hvert eneste projekt, og vi sigter 
mod at opbygge spændende, forfriskende, børnefokuserede byrum, der kombinerer maksimal 
legeværdi med størst mulige glæde og interesse for alle borgere.

Vi kan også arrangere inspektion efter installationen for at sikre, at jeres legeplads overholder de 
relevante sikkerhedsstandarder. 

SAMARBEJDE MED OS

Vi samarbejder sammen med både ingeniører, arkitekter, borgmestre og børn og har forståelse for 
jeres proces, hvorfor vi arbejder fokuseret og også med korte deadlines. 

Vi er medlemmer af brancheforeningen for designere og arkitekter FAOD, tilknyttet CoC - Capital of 
Children (og deres børnetestere), Upcycling Forum, vi er leverandører til C40 topmødet i 
København og støttet af  Innovationsfonden. 

Vi har erhvervsansvar- og rådgiverforsikring hos RTM.

Vi arbejder med en klassisk design thinking model, når vi udvikler et nyt byrum / udeareal. 

Og vi kommunikerer tydeligt, hvor vi er i alle faser. 

1: IDE 2: DESIGN 3:PRODUKTION 3: INSTALLATION
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