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Omlægning af Stovesberg Parkarealer 
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Indledende bemærkninger 
Alt arbejde er beregnet på en effektiv og holdbar løsning, både under udførelse og med henblik på 

vedligehold. 

Alle materialer og inventar er udvalgt med ”parkkvalitet” og leverandør forpligter sig derfor til at give 

mange års holdbarhedsgaranti, svarende til produktet. Priserne er derfor også derefter og kan ikke 

sammenlignes med private indkøb fra f.eks. Silvan eller Jem og Fix. 

Der bruges kun lokale underentreprenører og danske virksomheder. Alt inventar og materialer er som 

udgangspunkt dansk produceret og kommer fra bæredygtige producenter med fokus på miljø. 

Legeredskaber og inventar har særlige krav når der er offentlig eller delvist offentlig adgang og kommer 

derfor fra godkendte leverandører. Der er pålagt krav om faldunderlag under alle legeredskaber hvor det er 

en risiko at falde ned fra. 

Alt arbejde udføre efter Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde og alle levrede og indbyggede 

materialer overholder Dansk Standard 

Alt indhold er inklusiv levering, etablering og montering med mindre andet er beskrevet. 

Alle priser er her og nu priser, der skal derfor forventes en regulering løbende, som arbejdet skrider frem. 

Det er muligt at spare penge hvis flere opgaver løses i samspil, det vil også blive dyrere hvis de enkelte 

arbejder ikke kan udføres i hele etaper, da dette er en forudsætning for priserne. 



3 Pris:      ca. kr. 910.000  inkl. moms

Indhold 
Stadie 1

1. Thujahæk – Frugtespalier

2. Runde bænke og tomandsgynge

3. Vende indgang på skur

4. Rense og male skur

5. Højbede flyttes

6. Renovering af grillområde

7. Isoleret aflåselig boks

8. Nye fodboldmål + bolde

9. Træer reddes fra klatreplanter

Pris: ca. kr. 300.000 inkl. moms

Stadie 2

1. Siddeplinter på halvmur ved parkering

2. Gyngestativ med babygynge i nordhaven

3. Lyskæde i det store træ ved skur el. bålhytte

4. Områder med ”vilde” blomster som afskærmning mod vejen

5. Forskønnelse af bede foran skur i stil med espalier ved legeplads

6. Sanseområde enden af sydhaven med insekthotel, solsejl og   børnevenlige planter

7. Vild med vilje områder i alle 3 haver

Stadie 3.

1. Bænke foran skur ved siden af ny indgang

2. Tilføjelse af sandkasse m. låg og vandleg ved sansehave i sydhaven

3. Bakke med rør og rutsjebane samt legeplads med trampoliner

4. Opsætning af hængekøjer i grillområde

5. Vild med viljeområder i midterhavens lukkede sider

6. Opsætning af lyskæde med bevægelses sensor i skur el. bålhytte.

7. Orangeri med flisebelægning

8. Fitnessområde med naturlook og vejrbestandige skilte med beskrivelser

9. RobotplæneklipperPris:

Pris:      ca. kr. 425.000  inkl. moms
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Læsevejledning 
Hele materialer er udført med mange billeder og så lidt tekst som muligt. Projektet er delt i 3 stadier med 

tilhørende punkter. F.eks. Stadie 1 med punkt 1-9. Der er i kalkulationerne indlagt flere underpunkter som 

ikke fremgår i dette materiale, simpelthen for at gøre det muligt at rette/rokere og derved tilpasse priser i 

de enkelte arbejder skulle det blive nødvendig. Står der derfor f.eks. ”Stadie 1.2.” skal du se Punkt 2 under 

Stadie 1. (dette fremgår af overskriften på de enkelte afsnit) 

Således er materialet bygget op: 

A. Overskrift med nummer

B. Billede af punktets placering i området

C. En ultrakort beskrivelse

D. Billeder som referencer til materialer
E. Pris inkl. moms
F. Skitsetegninger er vedlagt som bilag (A3)
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Stadie 1 

1. Thujahæk – Frugtespalier

Se vedlagte skitsetegninger: ”Stadie 1.1. Thujahæk – Frugtespalier” 

Rionets hegn med espalier af frugt og bær er en god løsning til en semigennemsigtig afskærmning af 

parkeringsarealet. Solbær og ribs dækker den nederste halvdel, pæretræer midten og stikkelsbærkiwi 

kravler op og dækker toppen. De sorte stolper og galvaniserede rionet skaber en rød tråd til skuret / 

bålhytten og rækværket omkring nedkørsel og kældertrapper. 
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Pris: kr. 82.651,25   inkl. moms 



8 
© NielsKristian Legind v. Tyrsbjerglund Anlægsgartner - rev. 02.09.2022 

2. Runde bænke og tomandsgynge 

  

Med runde bænke placeret central i de grønne områder bliver det muligt at trække væk fra de hårde flader 

og tage et hvil under træernes krone. Bænkenes ben funderes på fast underlag punktvist og græsset under 

får lov at gro og blive langhåret. Krydset markerer hvor tomandsgyngen / gyngesofaen opsættes, bemærk 

at hynder ikke er medregnet, men kan tilkøbes hvis det er ønsket. Ovenstående er kun et forslag til 

placering. Der er medregnet 6 stk. bænke og 1 stk. gyngesofa i alt. 

  

 

Pris: kr. 115.275,31  inkl. moms 
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3. Vende indgang på skur 

 

 
 Der er et generelt ønske om at holde uvedkommende fra at benytte skuret / bålhytte så vidt det er muligt, 

f.eks. ved at gøre det en smule mere utilgængeligt for offentligheden. Indgangen bør derfor flyttes så den 

ikke vender direkte ud mod den gennemgående sti. Væggen modsat eksisterende indgang afmonteres 

derfor og genbruges til at monterer på modsatte side mod stien.  

 

 

Pris: kr. 10.843,75  inkl. moms 
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4. Rense og male skur   

 

 

Pris: kr. 16.825,00  inkl. moms 
 

Ikke malede flader: 

 

Tag renses for mos og alger 

Tagrender tømmes og renses 

Aluminiumskant rengøres og pudses 

 

Malede flader: 

 

Det hele slibes og vaskes (alle malede 

flader) 

Alle sider males til dæk i den nuværende 

farve 

Loft males til dæk 

Underkanten males til dæk 

Der regnet med flere lag maling 

 

Farveprøver og rengøringsmidler er 

medregnet. 
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5. Højbede flyttes 

 

Eksisterende bede tømmes, flyttes til eksisterende terrasser i græsplænen og fyldes op igen med muld. 

 

 

Pris: kr. 8.852,50  inkl. moms 
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6. Renovering af grillområde 

 

Fundering og rep. af bærende stolper:   
U.E. Tilbud Ranch Tømrerfirma 

- 3 stolper på 95x95 i trykimprægneret træ monteres og støbes.    

Levering af solsejl og lyskæde:     
led lyskæde, 100 meter med 800 pære (EU)   

U.E. Tilbud Munck forsyningsledninger (El-installation)   

Solsejl, vandafvisende – skræddersyet (3 stk)    

Opsætning af solsejl og lyskæde:   
U.E. Tilbud Ranch Tømrerfirma   

Gennemgang og kvalitetskontrol   

Jorbrugsteknolog - Landskab og Anlæg   

   
Bemærk at rep. eksisterende kabler og   
lamper ikke er medregnet, men det er en   
forudsætning for arbejdet at eksisterende    
ledninger fungerer. 
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Pris: kr. 30.988,75  inkl. moms 
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7. Isoleret aflåselig boks 

 

- Boksen bliver 190 cm høj, 160 cm bred, 50 cm dyb. (Boksen Monteres på væggen)  
- Taget laves i tagpap. Med minimum 5 cm fald og et udhæng på 20 cm.  
- Boksen laves i 95 mm regler med sporplader udvendig. (Plader males/olieres)  
- Isoleres med 50 mm isolering.  
- 3 hylder monteres.  
- Der monteres hængsler, skudrigle og hængelås på låger. 

Kan placeres efter ønske, men bør monteres op ad en mur eller lignende hvor bagsiden holdes mere 

eller mindre tør. Den præcise placering er ikke fastlagt, men det bør placeres central for at bevare en 

mental allemandsret. 

Pris: kr. 18.687,50  inkl. moms 
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8. Nye fodboldmål + bolde 

 

Målene leveres og kan fastgøres med jordspyd hvis ønsket, den præcise placering er dog ikke fastlagt, men 

de bør placeres central for at bevare en mental allemandsret. 

 

Størrelse: 300 x 200 x 120 cm 

Ramme: Ø76 mm, godstykkelse 1 mm 

Bagstivere: Ø32 mm, godstykkelse 0,8 mm 

Materiale: Galvaniseret stål 

Kraftigt net, Ø2,5mm, 700 g 

Jordspyd til fastgørelse 

Vægt: 23 kg 
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Champion 300 x 200 Fodboldmål - My Hood stk 2 

fodbold SELECT inkl. lev.   stk 5 

boldpumpe med slange inkl. lev.  stk 1 

overtrækstrøjer - rød   stk 5 

overtrækstrøjer - blå   stk 5 

skumbold SELECT Play09   stk 5 

Pris: kr. 7.851,25   inkl. moms 
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9. Træer reddes fra klatreplanter 

  

Pris: kr. 6.857,50   inkl. moms 
 

Hedera fjernes fra Kirsebærtræ (sydhave) 

anlægsgartner svend 

anlægsgartner   

trailerlift   

servicebil + trailer  

Hedera fjernes fra Æbletræ (Nordhave) 

anlægsgartner svend 

anlægsgartner   

trailerlift   

servicebil + trailer  

Bortkørsel er inkluderet  
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Stadie 2 

1. Siddeplinter på halvmur ved parkering 

 

Bænkene håndlaves og tilpasses muren, billedet er kun vejledende for at give en ide om udseende. 
- Bænkene bliver lavet i finslebet teaktræ.  
- Bænkene vil cirka gå 40 cm ned langs begge sider på stenvæggen. En siddehøjde på ca. 45 cm. 
- Laves i 175cm længde.  
- Bænken laves som traller, med smalle teaktræ lister.  
- Bænken monteres med karmskruer eller ekspansionsskruer i stenvæg. 

Der er medregnet 3 stk. uden armlæn og 3 stk. med armlæn, altså 6 stk. i alt. Bænkene kan placeres 

efter ønske og behov, dog kun oven på naturstensmuren omkring parkeringspladsen. 

 

Pris: kr. 67.218,75   inkl. moms 
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2. Gyngestativ med babygynge i nordhaven

Kaldenavn: Gyngestativ med 1 alm. og 1 babygynge Sikkerhedsareal: 750 x 400cm 

Varenummer: RN5001  Total højde: 225cm 

Aldersgruppe: +1 år Fri faldhøjde: 135cm 

Placering af gyngen er ikke fastlagt, og er kun markeret på kortet som et forslag. En anden placering vil ikke 

ændre prisen. 

Pris: kr. 30.788,75   
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3. Lyskæde i det store træ ved skur el. bålhytte

  

Levering og opsætning af lyskæde fra lift. 

LED lyskæde, 100 meter med 800 pære 

(EU stik) 

Kabelarbejde og montering af udtag dvs. 

Elkabel til nedgravning, trækrør og 

dækbånd inkl. lev. + etablering. 

U.E. Tilbud Munck forsyningsledninger 

(El-installation) 

Strøm trækkes som udgangspunkt fra 

skur. 
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4. Områder med ”vilde” blomster som afskærmning mod vejen

Se vedlagte skitsetegning: ”Stadie 2.4. Områder med blomster i forskellige niveauer som afskærmning mod 

veje” 
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Levering af muld til bakker  

gartnermuld (naturlig muld m. ler, sten osv)  

Udlæg., formning, finplanering af bakker  

Gravemaskine og håndkraft  

Tilplantning af forhøjninger  

Sargentæble (busk) 

Surbær (busk)  

Vild kaprifolie/alm. gedeblad (klatreplante)  

runde stolper i forskellige længder til klatreplanter 

(sorte) 

Blå bjørnegræs 

Sandrør 

Lampepudsergræs 

Solhat 

Pupursolhat  

Storkenæb 

Krybende timian 

Kinesiskt sankthansurt 
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5. Forskønnelse af bede foran skur i stil med espalier ved legeplads

Dette indebærer det samme arbejde som ”1.1. Thujahæk – frugtespalier”, men adskiller sig ved ikke at have 

pære og i stedet have skovjordbær som bunddække. Desuden repareres kummerne, da de er ved at skride 

ud pga. blandt andet rodtryk fra buskene. 

Rydning af eksisterende beplanting samt levering og etablering af rionetshegn + plantning af: 

- Stikkelsbærkiwi

- Solbær

- Skovjordbær (økologisk dyrket)

Se eventuelt skitsetegning ”Stadie 1.1. Thujahæk – 

Frugtespalier”   
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6. Sanseområde enden af sydhaven med insekthotel, solsejl og børnevenlige planter 

 

Etablering af sanseområde af træ: Robinie, Eg og brunimprægnerede terrassebrædder. Trekantede felter 

med sansebelægning, i form af standsand, majssten, pinjebark og mos, og balancestubbe. Jorden, der 

fjernes fra hjørnet, bliver genbrugt i højbede hvor der plantes Duftsnebolle, Citronverbena og Lavendel, der 

alle har en dejlig duft, samt Blåaks og Sandrør, der er prydgræsser, som skærmer for- og fremhæver lyden 

af vinden. Et stort insekthotel og sejlsejl er også indtænk. Tilsammen aktiveres og stimuleres både syn, føle, 

lugte og høresanser. Området med den lune glød fra trædækket, summen fra hotellet og dufte fra planter 

og sansebelægninger indbyder til ophold og hvile. 

Se skitsetegning ”Stadie 2.6. Sanseområde til børn med insekthotel, solsejl og børnevenlig planter”  

   

     

Pris: kr. 145.639,38  inkl. moms  
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7. Vild med vilje områder i alle 3 haver

Pris: kr. 59.021,25 inkl. moms 

Flerårig blomsterblanding: 

Adonis aestivalis , Sommeradonis, Rød 

Calendula officinalis high, Morgenfrue   

Chrysanthemum carinatum, Okseøje flerfarvet 

Convolvulus tricolor, Jomfruskørt 

Cynoglossum amabile, Kinesisk hundetunge 

Eschscholtzia californica, Californisk valmue 

Gilia leptantha Blåhoved 

Godetia grandilfora, Atlaskblomst 

Gypsophila elegans White, Brudeslør 

Iberis (Amara) coronaria, Sløjfeblomst 

Iberis umbellata, Skærmsløjfeblomst 

Centaurea cyanus, Kornblomst  

Nigella damascena, Jomfru i det grønne 

Trifolium incarnatum, Blodkløver 

Cosmos bipinnatus, Stolt kavaler 

Helianthus annuus dwarf, Solsikke 

Placering af stier og opholdspladser er ikke 

fastlagt endnu, og kan først planlægges når der er 

endeligt styr på arealernes indhold. 
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Stadie 3 

1. Bænke foran skur ved siden af ny indgang 

 

Der laves flisebelægning langs med skur så der er plads til en bænk på hver side af den nye indgang, der 

leveres desuden to lange bænke af Teaktræ (samme mærke som de runde bænke omkring træer og i 

samme stil som siddeplinterne), så man kan sidde tæt på adgangsvejen og nyde udsigten over parkarealet i 

sydhaven, også selvom man er gangbesværet. Flisebelægningen laves af 40x40x5 cm alm. beton. 

 

Pris: kr. 20.983,13  inkl. moms  
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2. Tilføjelse af sandkasse m. låg og vandleg ved sansehave i sydhaven 

 

Levering, fundering og opsætning af sandkasse og vandlegsinventar, herunder udgravning til- og levering 

samt indbygning af faldsand. 

  

Pris: kr. 91.468,13  inkl. moms  
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3. Bakke med rør og rutsjebane samt legeplads med trampoliner 

 

Opdeles i 3 størrelse:  

Stor som indeholder 1RU TÅRNSYSTEM 22, 1RU LEGEHUS LILLE, TRAMPOLIN HEXO 3B, Bakke med Sort PVC-

rør Ø800mm, 1RU RUTSJEBANE EMMA og faldunderlag i hele arealet (faldsand). 

Mellem som indeholder 1RU LEGEHUS LILLE, TRAMPOLIN HEXO 3B, Bakke med Sort PVC-rør Ø800mm og 

1RU RUTSJEBANE EMMA. 

Lille som indeholder 1RU LEGEHUS LILLE, Bakke med Sort PVC-rør Ø800mm og 1RU RUTSJEBANE EMMA. 
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Stor pakkepris kr. 494.178,75  inkl. moms  

Mellem pakkepris kr. 310.623,75  inkl. moms  

Lille pakkepris kr. 135.151,25  inkl. moms  
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4. Opsætning af hængekøjer i grillområde 

 

Opsætning af kraftig og vejrbestandig hængekøje inkl. materialer og opsætning. Kan monteres og 

afmonteres efter ønske. 

 

Pris kr.  2.188,75   inkl. moms PR. Stk. 
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5. Vild med viljeområder i midterhavens lukkede sider 

 

 

 

Pris: kr. 23.510,00  inkl. moms  
 

6. Opsætning af lyskæde med bevægelses sensor i skur el. bålhytte 

 

Samme princip som ”Stadie 1.6. og 2.3.” nu tilføjes der blot en bevægelses sensor og lyskæden kunne være 

en anden type med pære i stedet for dioder. 

Pris: kr. 6.216,25   inkl. moms  
 

Der bruges den samme blomsterblanding som i de 

øvrige ”vild med vilje” områder. 

Der tilføjes Sargentæble, Surbær og Vildkaprifolie m. 

tilhørende stolper til at klatre på. 

Stier og opholdspladser er ikke placeret da det i høj grad 

beror på placering af øvrige elementer. 

Se eventuelt skitsetegning:  

”Stadie 2.4. Områder med blomster i forskellige niveauer 

som afskærmning mod veje” 

Og afsnittet ”Stadie 2.7. Vild med Vilje områder” 
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7. Orangeri med flisebelægning 
Placeringen af dette er helt uvist, derfor blot en pris på flisebelægning af 40x40x5 cm alm. beton 1 meter 

bredere end selve drivhuset hele vejen rundt og levering og montering af JULIANA GRAND OASE 18,8 m2 

med en indgang. Udstyr, møbler og anden inventar er ikke medregnet. 

 

Pris: kr. 130.312,50  inkl. moms  
 

8. Fitnessområde med naturlook og vejrbestandige skilte med beskrivelser 
”Fitness- område med udstyr (elastikringe, trapez-ringe, boulder-klatrevæg, basket, bordtennis) Området skal være 
æstetisk tiltalende og ikke med diverse ‘maskiner’, men f.eks. udlægning af træklodser i forskellige størrelser (a la dem 
der bruges som siddepladser på legepladsen) med påsatte emaljeplader, hvor der er instrukser til hvilke øvelser, man 
kan benytte dem til. (Set på Faaborg Havn, hvor det er vældig populært blandt unge som gamle)” 

 

Det har desværre ikke været muligt at beregne en fast pris på et fitness-område alla det ønskede 

ovenstående. Jeg har selv set lignende i parker i Sverige, men det de er ret unikke og den gennemgående 

tråd er at få bevæget kroppen med ”naturlige” redskaber. En løsning kunne være at hyre en 

crossfitinstruktør og i samarbejde med en tømrer eller konstruktør udarbejde en plan for det forskellige 

indhold i et sådant område. Derfor afsættes her bare en realistisk budgetsum til at honorere instruktør, 

håndværkere og projektansvarlig samt udarbejde vejrbestandige skilte i tilfælde af at det er noget der skal 

arbejdes videre med. 

Pris: kr. 140.000,00  inkl. moms  
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9. Robotplæneklipper 
Da inventar og elementer i områder hvor der skal slås græs i stor grad afgør prisen for at etablerer robot 

plæneklippere kan dette ikke prissættes før alt er på plads. Når det så er sagt vil den mængde græs der skal 

klippes kræve 2-3 robotter. Som for eksempel typen nedenfor: 

 

Pris: IKKE Prissat 




