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VELKOMMEN  |  OP & NED

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 forandring. 

Vi skaber børnebyrum, der er smukke, fantasifulde og 

nyskabende i samarbejde 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 egen produktion i træ samt tætte samarbejder 

med dygtige leverandører i andre materialer.

I 2030 bor 75% af verdens børn i byerne. (I 

Danmark gælder det ca. 55%) Det kræver 

nye, udfordrende miljøer til børn, deres 

lokalområde og byen. Med fokus på kreativitet 

og samskabelse omsætter vi idéer til fysiske 

elementer og skaber rum og miljøer, der gør 

hverdagen mere legende for børn i byen.

Med udgangspunkt i et område og dets 

borgeres fortællinger samt den type brugere, 

som er netop der, skaber OP & NED levende 

byrum som udfordrer og opfordrer til 

bevægelse.

Det er vigtigt fordi børn har lyst og behov 

for bevægelse -også andre steder end på de 

traditionelle legepladser.

HVORFOR BØRNEBYRUM? DET BEVÆGELIGE BYRUM
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SARA MIKKELSEN

Arkitekt MAA med 
speciale i legepladser 

Kreativ arkitekt med særlig sans for 
det skæve, det ekstaordinære, det 
skøre og det legesyge.

Hun har års erfaring fra en 
af landets mest anerkendte 
legepladsarkitektfirmaer og har 
desuden udviklet projekter i egen 
virksomhed samt arbejdet med 
udvikling af byrum i inkluderende 
sammenhænge.

SIGNE HARTWICH 
OLSEN
Cand. mag. i 
Læringsprocesser og Leg

Signe er ekspert i samskabelse med 
børn. 

I hendes workshops løftes børnenes 
kreativitet og bliver sat ind i en 
fortolket virkelighed, så de skaber 
mening for både børn og voksne som 
levende byrum. 

Signe og Marie har sammen startet 
en af Københavns mest succesfulde 
billedskoler for børn og kunst: 
Østerbro Billedskole.

TEAM WORK

MARIE ASTRUP

Admin. direktør, 
BA ID & BA ling. merc 

Med 12+ års erfaring i ledelse med 
fokus på forretningsudvikling, pro-
duktudvikling og salg/branding i 
kreative virksomheder har Marie 
startet OP & NED, fordi der efter 
hendes mening mangler legende 
rum i byen.

Hun kommer med erfaring fra 
anden legepladsvirksomhed og 
fra virksomheder med industrielt 
design.

VANESSA JULIA 
CARPENTER
Future Technologies 
Expert, PhD Design/Tech.

Vanessa (CA) has spent the past 15 
years working with a design centric 
approach to hardware, prototyping, 
and product development within 
domains ranging from medical 
devices, to children›s toys, to IoT 
devices. 

Her ambition is to help our 
customers explore their potentials 
for future technologies while 
considering the impact these 
technologies have.
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MISSION: OP & NED
MISSIONEN: I 2030 bor 75% af verdens børn i byerne*. 

De kommer til at bo tættere end nogensinde før. I små lejlighe-

der, små parker, små uderum. Hvor skal de gemme sig, hvor 

skal de udfordre sig selv, hvordan skal de udvikles?

Byens rum er også børnenes. 

Derfor skaber vi fantastiske børnebyrum, der inspirerer til 

magiske lege, giver fysiske udfordringer og skaber socialt rum 

med andre børn.

Legepladstanker: Forestil dig at du kun måtte bevæge dig i det samme afgrænsede 

område? Det bliver hurtigt for småt. I OP & NED vil gøre det muligt at lege overalt 

(hvor der er sikkert). fordi børn i byen udfolder sig fysisk i byen.

* Ifølge statistik fra FN: www.globalis.dk/Statistik/
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 Bakkerutsjebanen støbt i glat cement 

IKKE FLERE STANDARDER. Vi laver 
legescenarier, der giver mening for børn og 
voksne og som gør lokale stolte af og glade for 
deres nærområde. 
Børnebyrum er alles byrum, de er blot mere 
legende, fantastiske og morsomme end de 
andre byrum! 

Nedenfor: Gynger med lys (og evt lyd) fra vores 

samarbejdspartner Daily Tout Les Jours i Canada

DEMOKRATISK DESIGN: Børnenes byrum er 
faktisk ikke kun til børn. De benyttes også af 
ældre, unge, pædagoger, forældre, bedste-
forældre, hundeejere, kommunens renholds-
team, viceværten og gartnerne m.fl.. OP & 
NED vil skabe indhold og mening for alle 
brugere af børnenes byrum. Vi baserer os dog 
på børnenes ønsker og de er oftest gode!

DET GIVER MENING AT LEGE SAMMEN: 
I OP & NEDs børnebyrum opfordres brugerne 
til at lege sammen. For legen bliver dobbelt så 
god, når én tager imod og én sender afsted. 
Eller når nogle svarer i den anden ende. Eller 
når nogen vil være ræv og andre hunde i den 
underjordiske hule... 

EN LOKAL STOLTHED RELEVANT

SOCIALT

Ovenfor: ”Telefonrør” i metal bliver designet i OP & 

NED og produceret i Hvidovre.
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SAMSKABELSE MED BØRN
I OP & NED arbejder vi med en samskabelsesproces, hvor børnenes oplevelser og brug af deres fysiske lokalmiljø 

bliver brugt til at udforme børnenes eget børnebyrum. OP & NED tager altid et børneblik (eller låner børnenes) for 

at sikre den videre designproces det unikke udtryk som børnene dér, netop efterspørger.De tilrettelagte børnewDe 

EN VERDEN AF LEG

Børn er kreative, har 

ufærdige, krøllede tanker 

og en legende tilgang til 

de udfordringer, de får. Det 

fører ofte til nye spændende 

idéer, opfindelser og 

perspektiver.
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BØRNEWORKSHOPS SAMSKABELSE

De tilrettelagte workshops vil gennem lege, 

børnebyvandringer og kreative aktiviteter have fokus 

på at afdække, hvad børnene finder finder fantasifuldt, 

spændende, hemmeligt, sjovt og i det hele taget vigtigt 

at have af steder som barn i ens byrum, både når man 

leger sammen og hver for sig. 

Børnene får mulighed for at fortælle om deres yngling-

steder, -lege,  og -former og mange andre tanker, disse  

omsættes så, i samarbejde med vores kyndige arkitekt, 

der omdanner drømmesteder til konkrete 

børnebyrum.
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RELEVANT & 
LOKALT

KUNSTLEGEPLADSER: En særlig afart af legepladser og børnebyrum opstår 
når kunst og legeelementer blandes sammen. Hos OP & NED laver vi gerne 
børnebyrum med anerkendte kunstnere, forfattere og andre idémagere.

Svage områder, hvor børn ikke har lyst at være er oftest også dårlige 
områder at være i, for unge, voksne og ældre. OP & NED mener at et 
børnebyrum, der både er smukt, vildt, anderledes og modigt kan skabe 
samhørighed i et område og gøre det mere attraktivt.

Multikulturelle områder er spændende og fyldt med forskellige 
nationaliteter. Når misforståelser opstår skyldes det oftest, at vi ikke 
forstår hinanden helt grundlæggende. OP & NED laver legepladser der 
synliggør kulturelle forskelle og dyrker glæden i detaljeforskellen.

STOLT AF MIT KVARTER SKAL VI DELE KULTUR?
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EN LET PROCES: IDÈ - DESIGN - PRODUKTION
Når du indgår et samarbejde med OP & NED, får du først og fremmest unikke idéer til dit børnebyrum. 

Vores idéer præsenterer vi på en kunstnerisk måde, så du kan se hvilket udtryk de enkelte dele kommer til at få. 

Vores proces er ganske simpel: Ide-design-produktion og installation. Du kan vælge hvad du har brug for, vi 

hjælper, hvor behovet er.

Det er vigtigt vores kunder er tilfredse 

og får det de vil have. Derfor bruger vi 

halvdelen af vores fire måneders 

produktionstid på ideen og designet. Den 

anden  halvdel bruges på godt håndværk 

og fysisk produktion af vores ideer. Alt 

er muligt.

1. LEVERING ER EN TEGNING

2. LEVERING ER FYSISKE 

ELEMENT
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Marie Astrup, CEO, er certificeret 

legepladsinspektør efter nyeste 

EN 1176 standard* og er dermed 

garant for at alle elementer og 

legepladser leveret fra OP & NED 

er sikre og lever op til alle 

gældende lovkrav for offentlig 

tilgængelige legepladser.

SIKKERHED & CERTIFICERING
Det er muligt at undgå de fleste risici for alvorlige skader på legepladsen ved at sikre sig, at legepladsen 

overholder EU standarden for legeredskaber EN 1176 og tilhørende undergrupper.

*Certificeringer fra DS i EN1176, er gældende for en treårig periode og skal så fornys. 
Denne certificering udstedes medio november 2018  gældende til medio november 2021
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EN 1176 / 1177 CE MÆRKNING

De europæiske standarder for legepladsredskaber og 

underlag indeholder både generelle sikkerhedskrav samt 

specifikke krav for bl.a. gynger, rutsjebaner, svævebaner, 

karruseller, vipperedskaber og legepladsunderlag. 

OP & NED leverer altid EN 1176 / 1177 standarder.

CE-mærkning er kun et krav til legepladser, der skal bruges 

privat, hvorved legeelementerne opfattes som legetøj. 

Ønskes legeelementer leveret til en privatperson uden 

henblik på offentlig brug, kan vi sikre legepladsen bliver CE 

mærket efter Sundhedsstyrelsens anvisninger.  Vi anbefaler 

dog altid at EN 1176 overholdes, selvom det ikke er lovkrav.
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MATERIALER
BÆREDYGTIGT OG TEKNOLOGISK: OP & NED laver 

børnebyrum i en kombination af gamle håndværksdyder og 

nye teknologiske løsninger. Legepladserne er i fortrinsvist 

naturlige materialer som træ, stål, cement, reb og med digitale 

tilføjelser der bliver brugt, når det er relevant .

Alle materialer lever op til standarderne for produkter til børn 

og er af højeste standard indenfor bæredygtige materialer.

MATERIALER: Vores holdning er at materialet skal passe til formålet og vi udvælger, 

indkøber og sammensætter materialer, der spiller sammen med det nærværende 

byrum.
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PRODUKTION
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Vores danske produktion er placeret i Hvidovre. Scott og hans crew har over 25 års 

erfaring med scenografier, udstillinger, prototyper og filmkulisser og er vant til at 

arbejde med nye retninger og vilde idéer!

Og så har hele crewet en dejlig afslappet tilgang til at få det hele til at gå op i en 

højere enhed. Det giver et samarbejde mellem arkitekt og tømrer/snedker der er 

helt unikt - og en kort produktionstid for vores kunder.

Når en idé ligger udenfor områderne træ, metal og elektronik samarbejder vi med 

de bedste indenfor forskellige områder: Japanske Toshiko MacAdam laver formida-

bel strik, hollandske Carve laver cementkonstruktioner vi kan lide, canadiske Daily 

Tout Les Jour laver kunst-byrumsinventar. Tyske Berliner Seilfabrik laver vores net 

på en hel fantastisk (dejlig gammeldags) måde. Kriminalforsorgen producerer vores 

grovere, danske naturlegepladser til favorable priser og med god samvittighed.

PRODUKTION I TRÆ, METAL OG ELEKTRONIK SAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBEJDE Med samarbejder undgår vi at gå på kompromis med vores idéer. Har et barn 
sagt «fuglereder» og har vores arkitekt tænkt «højt træ + rebkonstruktion + lange 
LED-rør» kan vi også fører det ud i livet. Både ved at være et team med mange 
forskellige kompetencer og gennem et tæt samarbejde med dygtige leverandører
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SOCIAL ANSVARLIGHED: OP & NED ønsker at udvikle, inspirere og danne rammer 

om den gode leg. Hvert år går 10% af OP & NEDs overskud fremadrettet til projekter, 

der styrker udsatte børns legemuligheder. Specielt i flygtningelejre, i krisecentre og 

på gaden har børn brug for den gode leg til at vokse og udvikle sig.

10% GÅR TIL UDSATTE BØRNS LEG 

10%
af overskuddet 

går til leg

28
mio. børn lever 
som flygtninge

33K
børn lever med 

vold i DK
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TIL INFO: Legepladserne afbilledet i dette katalog er alle lavet af eller i samarbejde med vores leverandører. Vores egen produktion er ny og vores første 100% 
selvproducerede legepladser etableres i løbet af 2019 forskellige steder i landet.

TAK
Tak fordi du ville læse om OP & NED og den mission vi er på. 

Vi håber du kunne tænke dig at være med til at gøre byerne i 

Danmark, Europa og verden lidt sjovere ved at investere tid, 

penge eller dig selv i børnebyrum. 

Vi glæder os til at samarbejde med dig.
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