
Hulgårdsplads 

UDKAST

Design af trivselsområder for vores yngste beboere

Om morgenen er 
luftkvaliteten ved 
legepladsen den samme 
som luftkvaliteten på 
Frederikssundsvej
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Hulgårdsplads Analyse Vision

Pladsen er meget 
aldersopdelt med 
flere børn i den 
sydlige del

Børn < Voksne

Børn > Voksne

Flest børn opholder 
sig på legepladsen 
om morgenen, når 
luftkvaliteten er værst

Luftkvalitet ved 
legepladsen er 
afhængigt af eksterne 
faktorer, som myldretid 
og  vindretning

Tid

Aktivitet

Legeplads UFP

Over 50% 
leger om 
morgen

Design Principper 
For at reducere eksponering af luftforurening

Konkrete Aktioner
For at reducere eksponering af luftforurening

Regulere børnenes 
udendørsaktiviteter 
efter vindretninger, 
luftforureningsdata og 
myldretidstrafik

Myldretidstrafikken 
Små børne udendørs

Kampagne om ‘renere 
ruter’ i området

Green walls 

Trees 

Buffer 

Buffer 

Buffer 

Buffer (min 2m) 

Grøn infrastruktur 
mod forurening fra 
Frederikssundsvej

Skiltning og info om 
hvor der er ren luft 
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Installere gennemsigtige, interaktiv afskærmning mod 
luftforurening i områder, hvor passiv overvågning er vigtig. 

Installere skiltning/vindinstallationer med digitalt info om 
luftforureningsdata, koplede til luftforurenings Apps og 
fremhæve legepladsens indgange

Tilplante pladsen langs Frederikssundsvej med nye 
stedsegrønne planter og skabe en grøn bufferzone mod 
luftforurening

Opgradere belysning over hele pladsen

Installere nye unikke legeredskaber (med indbygget 
beskyttelse mod luftforurening fra Frederikssundsvej hvor 
muligt)

Skab et nyt socialt hjerte (feks. et cafetårn eller lign.) som 
binder legeområdet og pladsen sammen, og som aktiverer/
belyser området om aftenen

Opdel legepladsen i aldersrelaterede zoner for at beskytte 
de små mod pladsens støj og dårlig luft

Udnytte de uudnyttede områder øst og vest for legepladsen 
og fjerne ‘gemmestederne’

Introducere flere planter i børnehøjde for at øge sanselige 
oplevelser og pladsens biodiversitet

Integrere skure i hegnet for at skabe mere plads til leg
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Manglende 
tryghed

For mange 
gemmesteder

Slidt inventar og 
udstyr 

Mange arealer uden 
funktion


