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Opgradering af legepladsen i Frederiksberg Have  

 

Baggrund og forudsætninger 

Frederiksberg kommune (FK) har taget initiativ til at indlede dialog om 

muligheden for at opgradere legepladsen i Frederiksberg Have, så 

legemulighederne bliver bedre. Dette ønske er i overensstemmelse med hvad 

flere brugere har givet udtryk for. Etablering af legepladser i slotshaverne er 

ikke en del af Slots- og Kulturstyrelsens (SLKS) kerneopgave. Derfor skal der 

både i relation til anlægsudgifter og øgede driftsomkostninger tilvejebringes 

eksterne midler. SLKS vil fastholde det niveau for driftsudgifter til 

legepladsen, der anvendes p.t.. De potentielle ændringer af legepladsen skal 

ske indenfor det eksisterende areal inkl. den bagved liggende legeskov. 

Legepladsens areal er ca. 1.650 m².  

 

Målgruppe: 

I dag anvendes legepladsen af 0-6-årige. Fremadrettet er det ønsket, at 

målgruppen er 0-6 samt 6-10 årige. 

 

Eksisterende forhold 

På den nuværende legeplads er der belægning af slotsgrus. Der er 5 

hængekøjer, en sandkasse, vandlegeareal, en pavillon og klatrestammer med 

bøjler. Ved legepladsen findes en toiletbygning. Den bagvedliggende 

skovbevoksning anvendes som legeskov. 

 

Projektidé: 

Det foreslås, at legepladsen omlægges totalt, og gives en helt anden 

udformning og fortælling. Legepladsen foreslås anlagt, så disponeringen 

afspejler en grundplan af Frederiksberg Have – Slotsgartner Peter Petersens 

plan fra omlægningen i 1798-1804. På den måde kan havens historie 

formidles til havens yngste brugere. Den romantiske haves primære 

elementer anvendes som temaer for legeelementerne. 

 

I forbindelse med legepladsens udvidelse skal det overvejes om der skal 

etableres flere toiletter.  

 

Det er et krav, at nye elementer har høj ’legeværdi’. Elementerne skal styrke 

børns motorik, koordination og balance. Elementerne skal tale til børnenes 

fantasi, og skabe mulighed for udvikling af rollelege. Legepladsen skal være 

sikker, og overholde BR-18, der henviser til gældende legepladsstandarder. 

Det vil bl.a. sige, at  der skal være faldunderlag, hvis der etableres elementer 



 

Side 2 

med faldhøjde over 60 cm eller med tvungen bevægelse. Det kan være 

faldsand eller gummibelægning. 

Ud over dette skal legepladsen fremtræde på et højt æstetisk niveau eventuelt 

med inddragelse af ”kunst i børnehøjde”. 

 

Bygværkerne ’Det Kinesiske Lysthus’ og ’Apistemplet’ kan fortolkes til 

legehuse, evt. med rutsjebane, klatremuligheder, hængebroer eller 

tilgængelige platforme og huler. Kanalen kan illuderes materialemæssigt med 

trækfærgen som bevægeligt element. Bygningerne placeres, så de ligger som i 

haven, med en tydelig sammenhæng, og med akserne fremhævet. Det 

Kinesiske Lysthus kan placeres på en ø med broer til, hvor kanalen illuderes 

af sandkasser eller belægning. Alt sammen indrammet af en varieret 

beplantning, der kan tåle den formodentlige høje brugsintensitet. I legeskoven 

kan evt. placeres en kopi af rådhustårnet, og ligeledes kan det overvejes om 

zoo-tårnet kan indgå for at fremhæve den oplevelse, som man får i haven i 

dag.  

 

Økonomi 

Anlæg 

Anlægsomkostningerne skal søges fondsfinansieret med FK som afsender og 

SLKS som samarbejdspartner. Da opgaven ligger udenfor SLKS’s 

kerneområde kan styrelsen ikke stå som primær afsender på 

fondsansøgninger. 

 

Som første fase skal der tilvejebringes midler til at et rådgiverteam skal 

udarbejde et skitseforslag, der skal danne grundlag for prospektet til 

fondsansøgningen. 

 

Drift 

Det er en forudsætning for projektet, at der ikke genereres nye omkostninger 

til drift for SLKS. De øgede driftsomkostninger, der knytter sig til 

legefunktioner må finansieres enten af FK eller via alternative 

finansieringskilder. Det foreslås at der indgås en driftsaftale med kommunen, 

hvori disse aspekter afklares, fx med udgangspunkt i en brugsaftale om 

legepladsen. 

 


