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Inledning
Skötselplanen bygger på tidigare producerade skötselplaner samt befintlig litteratur (huvudsakligen Skötselmanual 98). Utgångspunkten i Gröna Faktas Skötselmanual 98 är att utemiljön delas upp i olika typer av objekt (objektklasser), vilka i sin tur är indelade olika skötselprodukter – en liknande uppdelning återfinns i Geosecma for Arcgis – Park och grönyta men
då med benämningen Objektklass respektive Subtyp. Gräs är exempelvis en objektklass som
kan delas in i skötselprodukterna/subtyperna; Prydnadsgräsmatta, Bruksgräsmatta, Äng och
så vidare. I en djupare indelning kan exempelvis subtypen Äng delas in i olika typer; såsom
Ettårig (annuell) blomsteräng, Flerårig (perenn) äng etcetera.

Allmän skötselanvisning
Grönområden omfattar bland annat parker, tätortsnära skogar, vattendrag, träd, parkeringsplatser, med mera. För att åstadkomma en mer precis beskrivning av kvalitet är grönområden uppdelat i olika skötselobjekt/ytor. En rimlig fördel med denna uppdelning ligger i
dess exakthet i gränsdragningar mellan olika enskilda komponenter. Verksamheten består
av såväl skötsel av levande växtmaterial (buskar, träd, gräs, etc.) som underhåll av material
(beläggningar, bänkar, lekplatsutrustning, etc.) samt renhållning. Grönyteskötseln är definitivt avgörande för hur de gröna ytorna och objekten utvecklas, vilket föranleder till att
skötseln av de olika skötselobjekten/ytorna skall utföras professionellt och fackmannamässigt i enlighet med objektets/ytans karaktär och kvalitet. Samtidigt bör skötseln inte orsaka
skador på planteringar, utrustning och omgivande anläggningar. De objekt- och ytspecifika
skötselnivåer och frekvenser som anges i denna skötselplan är beräknade efter ett normalläge det vill säga då temperatur och väderförhållanden inte avviker från det som för årstiden
anses som normalt. Till de allmänna kvalitetskraven, som gäller för alla grönytor och parkobjekt om inget annat anges, hör park- och grönyteskötsel i syfte att ge ett städat och vårdat
intryck. Vedartade växters livskraft, art- och sortegenskaper skall främjas. Skötseln skall ske
utan bekämpningsmedel, med mekanisk ogräsbekämpning. Dispens finns för bekämpning
av jätteloka. Avfall måste hanteras i enlighet med gällande regler och omhändertas/lämnas
vid godkänd återvinning/deponi. Generella riktlinjer gällande olika verktyg och maskiners
säkerhetsföreskrifter skall tillämpas såsom säkerhetsavstånd vid arbetsutförande på 15 meter
för maskiner i allmänhet och 50 meter för gräsklippare i synnerhet.

Allmän skötselanvisning beträffande tillgänglighet och siktbeskärning
Buskar, träd och annan tänkbar växlighet placerade intill trafikleder (gäller för motortrafik,
gång- och cykeltrafik) likt korsningar, ut‐ och infarter får inte vara högre än 0,8m. En höjd
som måste efterlevas inom den så kallade sikttriangeln (10 meter från korsningen). Skyltar
och belysningsarmatur ska hållas fria från skymmande eller överväxande vegetation. Frihöjden som skall efterlevas för gångbana är 2,5 m, cykelbana 2,5 m och körbana 4,5 m.
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Etableringskedet
Etableringsskötsel av olika objektklasser med respektive skötselprodukter behöver i en del
fall specificeras, t.ex. för att räkna ut en anläggningskostnad samt ha vetskap kring vilka
skötselmoment som bör ske under garantitiden (dvs om skötsel under en garantitid ingår i
en anläggningsentreprenad). Förevarande skötselbeskrivning omfattar inte etableringsskedet utan tar vid när etableringstiden är över. Nedan presenteras, översiktligt, olika ytor och
parkobjekts etableringstid.
Gräsytor: Etableringstiden för en gräsyta är normalt kortare än ett år (en växtsäsong). Därefter utförs samma skötselmoment som för en etablerad gräsyta
Buskar och häckar: Etableringsskötseln (ogräsbekämpning och vattning) är betingad den
jordkvalitet som används i samband med plantering, vilket innebär att etableringsskötseln
pågår så länge som omfattningen skiljer sig från andra ytor med liknande växtmaterial.
Rabatter: Vår- och sommarblommor saknar etableringsskötsel i den meningen att de är
annuella (ettåriga). Däremot bör särskild omsorg ägnas åt rabatter som är nyplanterade
och som ingår i fortlöpande drift och underhåll. Perennrabatter och rosrabatter bör ha en
särskild etableringsskötsel under de första 1-2 åren och eventuellt efterföljande beroende på
planteringsavstånd, växtval i förhållande till ståndort, vattentillgång med mera.
Träd: Träd har normalt en etableringstid på två till tre år, vilket kräver en etableringsskötsel
såsom vattning och ogräsbekämpning och i en del fall uppbyggnadsbeskärning.
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Vägledning – Mall till skötselplanen
Objektbeskrivning
Specifikation som på ett övergripande sätt
beskriver och anger typiskt uttryck, användning samt syftet med skötseln av det
givna objektet/ytan

Bild
Bild som illustrerar objektet och som samtidigt
visar ett typiskt uttryck

Kvalitetskrav
Krav baserat på tänkt målbild, vilken beskriver hur objektet skall se ut under skötselutförandet. Fokus ligger på beskrivning av objektets/ytans utseende, således är inte skötselmetoden
fastslagen. Kvalitetskravet måste alltid bibehållas.

Utförande – vägledande skötselmetod
Vägledande beskrivning som redogör för vilka arbetsmoment som förväntas för att uppnå
kvalitetskravet.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Baseras i arbetsprocessen och beskriver vad och vilken kvalitet utförandet ska ske. Kompletterande skötselmetoder bestäms och verkställs i den dagliga driften
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G - Gräsytor
Gräsytorna utgör ett av de viktigaste och samtidigt mest frekvent använda materialen i
kommunens anläggningar. Eftersom gräs utgör ett levande växtmaterial är skötseln av stor
betydelse för att uppnå angivet kvalitetskrav och karaktär för respektive ytklassificering.

Tillsyn
-

Tillsyn skall utföras för att klarlägga att alla gräsytor, beroende på klassificering,
uppnår kvalitetskraven.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.
Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning.
Rensning av brunnar utförs vid behov.

Allmän skötselanvisning
-

-

-

Buskar, träd och markutrustning belägna i samband med gräsytan får inte skadas vid
skötselutförande.
Gräsytor bör inte klippas då det finns risk (exempelvis i samband med sämre väderoch markförhållanden) för att ytorna kan ta skada av den maskin som används vid
skötselutförandet.
Arbetsutförandet skall verkställas så att gräsklippet inte sprutas i eller över
omgivande ytor och parkobjekt.
Högst en tredjedel av gräslängden får klippas vid ett och samma klipptillfälle. Klipps
mer än en tredjedel bort påverkas balansen mellan rot och grönmassan, vilket kan
leda till sämre vitalitet och tillväxt.
Vårstädning, vilket inbegriper uppsamling och bortforsling av främmande föremål,
skall ske av samtliga gräsytor.

G - Gräsytor
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G1 - Prydnadsgräsmatta
Prydnadsgräsmattan karakteriserar, som
benämningen antyder, en gräsmatta med
högt prydnadsvärde och hög skötselintensitet. Därmed är prydnadsgräsmattan
inte, till skillnad från bruksgräsmattan,
avsedd att användas för rekreation, lek och
andra aktiviteter. Prydnadsgräsmattan
skall vara en frisk, tät, städad och välvårdad gräsyta – den ska inte uppvisa några
tecken på missväxt och skador.

Kvalitetskrav
Gräsytan skall vara tät och sammanhängande, välvårdat utseende.
Bara jordytor utan gräs får ej förekomma.
Högsta tillåtna gräshöjd är 4 cm.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.
Grenar och lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.
Gräsklipp som samlats i klumpar får inte förekomma.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Gräsklippning utförs mellan april och november.
Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och
skräp, vilket bör ske innan ytan klipps för att undvika sönderdelning och spridning.
Putsning kring hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, träd, etc.) till lika
utseende som gräsytan i övrigt utförs vid varje klippning under högsäsong.
Höststädning och vårstädning inbegriper bland annat uppsamling av löv, grenar, stenar
och gräsklipp.
Reparation av uppkomna skador utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning före första klippningen på våren.
Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning. Rensning av
brunnar utförs vid behov.
Kantskärning skall utföras mot rabatt-, platt-, asfalt-, grusytor eller liknande.
Gödsling utförs så att gräsytan är i tillräckligt god kondition för att uppnå kvalitetskraven.
Vattning ska utföras vid behov så att gräsmattan är tät och grön under hela växtsäsongen.
Luftning och sanddressning skall utföras årligen.

G - Gräsytor

Utförande – kompletterande skötselmetoder
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G2 - Bruksgräsmatta
Bruksgräsmattan är avsedd för vistelse,
lek, rekreation och andra aktiviteter.
Bruksgräsmattan kännetecknas som en
städad och välvårdad gräsyta – en tättväxande gräsyta som möjliggör olika aktiviteter och användningsområden. Bruksgräsmatta är en ytbeteckning för gräsytor vilka
återfinns i parker, grönområden, bostadsområden, runt skolor med mera.

Kvalitetskrav
Gräsytan skall vara tät och sammanhängande, vårdat utseende.
Högsta tillåtna gräshöjd är 6 cm. Klipphöjden får inte understiga 4 cm.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.
Större grenar och större samlingar med löv och gräsklipp får inte förekomma utan måste
avlägsnas. Måttliga mängder löv och organiskt material kan få ligga kvar – om de efter sönderdelning lätt kan brytas ned.
På förskolor, skolor och liknande anläggningar där det förkommer kraftigt slitage är det acceptabelt att gräsytan inte framstår som tät och sammanhängande över hela ytan.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Kantskärning där så erfordras, utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning.
Gödsling utförs så att gräsytan är i tillräckligt god kondition för att uppnå kvalitetskraven.

G - Gräsytor

Gräsklippning utförs mellan april och november där en normal frekvens för utförande är 1
gång per vecka (beroende på väderförutsättningar).
Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och
skräp, vilket ska ske innan ytan klipps för att undvika sönderdelning och spridning.
Putsning kring hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, träd, etc.) till lika
utseende som gräsytan i övrigt utförs vid varannan klippning.
Höststädning och vårstädning inbegriper bland annat uppsamling av löv, grenar, stenar
och gräsklipp.
Reparation av uppkomna skador utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning före första klippningen på våren.
Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning. Rensning av
brunnar utförs vid behov.
Fördröjd skötsel. Där det finns lökar och knölar planterade i gräsytan skall först bladverket
få möjlighet till att vissna ned innan ytan klipps med gräsklippare.
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G3 - Gräsplan
Gräsplaner är avsedda att tjäna som yta
för sportaktiviteter, vilket innebär att de
ska tåla belastning och samtidigt uppvisa
ett vårdat utseende, vara fria från hål och
ojämnheter. Gräset skall vara kort, tätt och
sammanhängande och ytan skall vara slät
för att möjliggöra olika typer av aktiviteter
och samtidigt förebygga risk för skador.
Skötseln styrs av aktiviteternas slitage och
riktas för upprätthållande av en jämn och
tät gräsyta med sund grästillväxt.

Kvalitetskrav
Gräsytan skall vara tät och sammanhängande, välvårdat utseende.
Gräset får inte vara högre än 4 cm. Klipphöjd 2,8-3,2 cm.
Gräs omkring stolpar och andra hinder får inte vara högre än 8 cm.
Bara jordytor utan gräs, större än 10x10 cm får ej förekomma.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.
Grenar och lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Gräsklippning utförs mellan april och november, utförs 1-3 gånger per vecka. Gräsklippning skall utföras i olika riktningar för varje klipptillfälle. Vidare bör en gräsklippare med
rullar för trumling tillämpas.
Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och
skräp, vilket bör ske innan ytan klipps för att undvika sönderdelning och spridning.
Sådd/hjälpsådd av kala gräsfria fläckar 2-3 gånger per år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

G - Gräsytor

Höststädning och vårstädning inbegriper bland annat uppsamling av löv, grenar och gräsklipp.
Reparation av uppkomna skador utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning före första klippningen på våren.
Luftning skall utföras en gång per månad på ett djup om 10 cm.
Djupluftning skall utföras i samband med vår- och höststädning, 2 gånger per år på ett djup
om 25 cm.
Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med vår- och höststädning. Rensning av brunnar utförs vid behov.
Gödsling/gödning utförs så att gräsytan är i tillräckligt god kondition för att uppnå kvalitetskraven alternativt årligen doserat till 3-3,5 kg N / 100 m2.
Vattning ska utföras vid behov så att gräsmattan är tät och grön under hela växtsäsongen.
Sand/Toppdressning skall utföras årligen.
Sjukdoms- och skadedjursbekämpning såsom tillförsel av Fe för att motverka snömögel
1-2 gånger per år.
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G4 - Högvuxen (extensiv) gräsmatta
Högvuxen (extensiv) gräsmatta har mellanhögt till högt gräs som sköts extensivt
dvs med liten resursinsats men som samtidigt inte har ett ovårdat uttryck. Denna
typ av gräsyta återfinns bland annat på
sidoytor och restytor vars användning är
sporadisk och därmed inte kräver intensiv skötsel. Kan ha inslag av blommande
örtskikt.

Kvalitetskrav
Gräsytan skall framstå som en jämn yta utan större ojämnheter, vilket innebär att större
hjulspår, mullvadshögar och liknande bör utjämnas.
Högsta tillåtna gräshöjd är 20 cm. Klipphöjd 8-10 cm.
För gräsgångar eller så kallade beträdor/gångstråk gäller högsta tillåtna gräshöjd är 6 cm,
klipphöjden får inte understiga 4 cm.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.
Gräsklipp skall fördelas jämnt i samband med skötselutförande.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Reparation av uppkomna skador utförs vid behov alternativt årligen i samband med vårstädning före första klippningen på våren.

G - Gräsytor

Klippning (slagning) utförs med slaghack varpå gräsklippet lämnas därefter utan vidare
åtgärder.
Klippning med gräsklippare för att åstadkomma gångstråk genom/över gräsytan och längs
gångvägar samt tomtgränser. Utförs enligt beskrivning för bruksgräsmatta, dvs mellan april
och november med högsta tillåtna gräshöjd på 6 cm samtidigt som klipphöjden inte får
understiga 4 cm.
Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och
skräp, vilket bör ske innan ytan klipps för att undvika sönderdelning och spridning.
Putsning skall i samband med slaghackning ske i naturliga kantzoner och runt hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, buskar, träd, etc.) till lika utseende som gräsytan i övrigt utförs vid varje klippning under högsäsong.
Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning. Rensning av
brunnar utförs vid behov.
Fördröjd skötsel. Där det finns lökar och knölar planterade i gräsytan skall först bladverket
få möjlighet till att vissna ned innan ytan klipps.
Höststädning och vårstädning inbegriper bland annat uppsamling av större samlingar av
löv, grenar, stenar och gräsklipp. Måttliga mängder löv och organiskt material kan få ligga
kvar – om de efter sönderdelning lätt kan brytas ned.
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G5 - Äng (perenn) flerårig
En äng är en kultur- och naturpräglad
gräsyta, utvecklad under långvarig extensiv skötsel. Särskiljande, sett till övriga
gräsytor, är att ängsytor i första hand är
avsedda att bestå av vacker ört- och gräsväxt, vilket innebär att skötsel är anpassad för att gynna blomning och återväxt.
Ängsytor återfinns på naturpräglade ytor
och i parker där det finns en önskan om
annorlunda biotoper för växter och djur
samt karaktärsskapande skönhetsvärden
genom långvarig och stark blomning.
Ängsytor är inte avsedda för lek och spel
före slåttern.

Kvalitetskrav
Ängsytorna ska domineras av gräs och blommande örter.
Klipp-/slåtterhöjd på minst 10 cm.
För gräsgångar eller så kallade beträdor/gångstråk gäller högsta tillåtna gräshöjd är 6 cm,
klipphöjden får inte understiga 4 cm.
Gräsytan skall framstå som en jämn yta utan större ojämnheter, vilket innebär att större
hjulspår, mullvadshögar och liknande bör utjämnas.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Reparation av uppkomna skador utförs vid behov.

G - Gräsytor

Slagning & upptagning. Slagning med Slåtterbalk/slaghack varpå gräsklippet/höet avlägsnas. Utförandet bör ske efter blomning och frösättning. Antal utförande 1-2 gånger per år,
helst en gång i mitten av juni och en gång i september. Vid enbart ett utförandetillfälle bör
det ske i månadsskiftet augusti-september.
Klippning med gräsklippare för att åstadkomma gångstråk genom/över gräsytan och längs
gångvägar samt tomtgränser. Utförs enligt beskrivning för bruksgräsmatta, dvs mellan april
och november med högsta tillåtna gräshöjd på 6 cm samtidigt som klipphöjden inte får
understiga 4 cm.
Putsning skall i samband med slåtter/slaghackning ske i naturliga kantzoner och runt hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, buskar, träd, etc.) till lika utseende som
gräsytan i övrigt.
Tillsyn av brunnar belägna i gräsytan bör ske i samband med varje klippning. Rensning av
brunnar utförs vid behov.
Säsongsstädning inbegriper bland annat uppsamling av större samlingar av löv, grenar,
stenar och gräsklipp. Måttliga mängder löv och organiskt material kan få ligga kvar – om de
efter sönderdelning lätt kan brytas ned. Utförs 1-2 gånger per år.
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G6 - Äng (annuell) ettårig
En annuell ängsyta är i första hand är avsedd att bestå av vacker ört- och gräsväxt,
vilket innebär att skötsel är anpassad för
att gynna blomning. De annuella ängsytorna återfinns på särskilt utvalda platser/
ytor där det finns en önskan om annorlunda biotoper för växter och djur och,
kanske framförallt, karaktärsskapande
skönhetsvärden genom långvarig och stark
blomning under hela växtsäsongen. Den
annuella växtlighet som återfinns på dessa
ytor frösås, alternativt kompletteringssås, varje vår för att nå optimal blomning
under följande växtsäsong. Ängsytorna är
främst avsedda som ett dekorativt element
i det offentliga rummet.

Kvalitetskrav
Ängsytorna ska domineras av gräs och blommande örter.
Klipp-/slåtterhöjd på minst 10 cm.
Gräsytan skall framstå som en jämn yta utan större ojämnheter, vilket innebär att större
hjulspår, mullvadshögar och liknande bör utjämnas.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Bevattning av ängsytorna skall utföras i samband med sådd samt under de tre efterföljande
veckorna. Eventuell kompletterande bevattning av ängsytorna skall även utföras i samband
med torrperioder.
Slagning & upptagning. Slagning med Slåtterbalk/slaghack varpå gräsklippet/höet avlägsnas. Utförandet bör ske efter blomning och frösättning.
Putsning skall i samband med slåtter/slaghackning ske i naturliga kantzoner och runt hinder (exempelvis lyktstolpar, bänkar, papperskorgar, buskar, träd, etc.) till lika utseende som
gräsytan i övrigt.
Ogräsrensning och borttagning av avarter skall utföras 1 - 2 gånger per säsong efter samråd
med arbetsedare, alternativt då urskiljning av oönskade växter tydligt framgår.
Städning av ytan.
Säsongsstädning inbegriper bland annat uppsamling av större samlingar av löv, grenar,
stenar och gräsklipp. Måttliga mängder löv och organiskt material kan få ligga kvar – om de
efter sönderdelning lätt kan brytas ned.
Sådd/kompletteringssådd av fröer utförs under våren alternativt hösten.
Luckring/kultivering Ängsytorna skall luckras/kultiveras med harv alternativt annan typ av
kultivator för att gynna tillväxt för fröer och hämma ogrästillväxt.
Gallervält skall framföras över ängsytorna efter sådd/kompletteringssådd.
Jordkomplettering med rotogräsfri jord, utförs i samband med sådd och kultivering.
Gödsling av ytorna utförs en gång före sådd, i mars, och en gång under sommartid, i juni/
juli.
Reparation av uppkomna skador utförs vid behov.

G - Gräsytor

Utförande – kompletterande skötselmetoder
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G7 - Flerårig (Perenn) lökplantering i gräsyta
Avser gräsytor vari blommande lökar och
knölar utgör ett markant inslag under
våren. Det finns inga utförandekrav för
skötsel av ytan under blomningsperioden.
Det är först efter blomningsperioden som
ytan skall skötas enligt omgivande gräsytas kvalitetskrav.

Kvalitetskrav
Samma kvalitetskrav som omgivande gräsyta.
Klippning utförs först efter nedvissnande av lökarnas och knölarnas blomställning och bladverk.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Bortförande av gräsklipp efter säsongens första klippning.
Städning av ytan skall utgöras för att uppnå kvalitetskraven.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Plantering/komplettering av lökar och knölar utförs under hösten alternativt våren, beroende på art/sort. Grässådd (enligt aktuell gräsyta) på bara jordytor kvarvarande efter planteringsmomentet.
Gödsling och jordkomplettering kan bli aktuellt för att uppnå kraftigare blomning samt
utjämnande av yta i samband med plantering.
Reparation av uppkomna skador utförs vid behov.

G - Gräsytor
15

B - Buskar och häckar
Avser rabatter eller solitärer av vedartade växter såsom bruksbuskage, prydnadsbuskage,
klippt och friväxande häck samt klätterväxter. Växter med omgivande vegetationsytor sköts
så att växterna bibehåller god kondition och utvecklas enligt artens eller sortens villkor.

Tillsyn
-

Tillsyn skall utföras för att klarlägga att alla ytor, beroende på klassificering, uppnår
kvalitetskraven.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn
Tillsyn krävs för att klarlägga behov av ogräsrensning och borttagning av avarter.
Tillsyn skall utföras för att klarlägga behov av: beskärning,
påkörningsskador, tilläggsplantering, justering av ytnivå, bevattningsbehov.

Allmän skötselanvisning
Ytor och objekt skall uppvisa ett välvårdat, städat och ogräsfritt uttryck. Slutna buskage och
häckar skall vara ogräsfria i kantzoner. Ogräsbekämpning skall ske mekaniskt kontinuerligt
för att förhindra spridning av frö- och rotogräs. Vildskott och rotskott skall avlägsnas eller
beskäras så nära markytan som möjligt. Avklippt och bortrensat växtmaterial får ej ligga
kvar. Beskärning skall utföras med hänsyn till artens blomning, fruktsättning, form och helhetsintryck. Slentrianmässig beskärning får under inga omständigheter utföras.

Tillgänglighet och siktbeskärning

B - Buskar och häckar

Växter beskärs för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter. En
beskärning som måste utföras då stark tillväxt inskränker på trafikanters möjlighet till sikt
samt möjligheten att se/nyttja belysning. Vidare bör även utstickande grenar och dött växtmaterial avlägsnas för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom. Buskar, träd
och annan tänkbar växlighet placerade intill trafikleder (gäller för motortrafik, gång- och
cykeltrafik) likt korsningar, ut‐ och infarter får inte vara högre än 0,8m. En höjd som måste
efterlevas inom den så kallade sikttriangeln (10 meter från korsningen). Skyltar och belysningsarmatur ska hållas fria från skymmande eller överväxande vegetation.
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B1 - Bruksbuskage
Buskage som i anläggningar har funktioner för lek, rest- och sidoytor och som
rumsskapande/rumsavgränsande eller
läskapande element. Bruksbuskage kan
vara planterade som solitärer eller som
sammanhängande grupper med differentierad artsammansättning. De kan utgöra
viktiga biotoper för växt- och djurliv samtidigt som vissa prydnadsvärden såsom
blomning, växtsätt eller bladverk karaktäriserar buskagen.

Kvalitetskrav
Bruksbuskage skall ge ett städat och vårdat intryck. Buskagen skall vara slutna och täcka
angiven yta och samtidigt ha en frodig och välutvecklad framtoning.
Synligt ogräs får ej förekomma.
Buskage med omgivande vegetationsytor sköts så att växterna bibehåller god kondition och
utvecklas enligt artens eller sortens villkor.
Buskage skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter,
särskilt vid korsningar och in- och utfarter. Tillgänglighet och siktbeskärning.
Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för
förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Föryngringsbeskärning bör utföras efter behov, vilket skall ske enligt artens eller sortens
villkor och i samråd med arbetsledare.
Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare
Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotogräsfri jord,
enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord
Marktäckning kan vid behov och i samråd med arbetsledare appliceras på ytan, vilket kan
göras med 10 cm tjockt lager barkmull.

B - Buskar och häckar

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och
avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.
Underhållsbeskärning skall utföras efter behov för att upprätthålla avsedd funktion och
karaktär. Tidpunkten för beskärning varierar och bör utföras med utgångspunkt i artens eller sortens villkor, dvs med hänsyn till exempelvis blomningstid, förmåga till skottutveckling
med mera.
Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.
Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i
samband med tillsyn.
Höststädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter
samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp
samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.
Vårstädning omfattar uppsamling och bortforslande av samtliga främmande föremål och
skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas
ned. Bör utföras i samband med bladutspring dock senast i april.
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B2 - Prydnadsbuskage
Prydnadsbuskage upplevs primärt i kraft av
deras blomning, bladverk, höstfärger, växtsätt, frukter eller annan utmärkande karaktär.
Enskilda plantors växtsätt och framtoning är
av stor betydelse. Skötseln sker därför på en
individbaserad nivå enligt överenskommelse
med artens eller sortens krav och behov. Prydnadsbuskage kan vara planterade som solitärer
eller som sammanhängande grupper, ofta i ett
rumsligt tema och samklang med andra växter.
Prydnadsbuskage kan utgöra viktiga biotoper
för växt- och djurliv.

Kvalitetskrav
Prydnadsbuskage skall ha en frodig och välutvecklad framtoning.
Synligt ogräs får ej förekomma.
Buskage med omgivande vegetationsytor sköts så att växterna bibehåller god kondition och
utvecklas enligt artens eller sortens villkor.
Beskärning skall utföras med hänsyn till artens blomning, fruktsättning, form och helhetsintryck.
Buskage skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter,
särskilt vid korsningar och in- och utfarter. Tillgänglighet och siktbeskärning.
Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för
förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Föryngringsbeskärning bör utföras efter behov, vilket skall ske enligt artens eller sortens
villkor och i samråd med arbetsledare.
Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare
Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotogräsfri jord,
enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord
Marktäckning kan vid behov och i samråd med arbetsledare appliceras på ytan, vilket bör
göras med 10 cm tjockt lager barkmull/flis.

B - Buskar och häckar

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och
avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.
Underhållsbeskärning skall utföras efter behov för att upprätthålla avsedd funktion och
karaktär. Tidpunkten för beskärning varierar och bör utföras med utgångspunkt i artens eller sortens villkor, dvs med hänsyn till exempelvis blomningstid, förmåga till skottutveckling
med mera.
Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.
Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i
samband med tillsyn.
Höststädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter
samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp
samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.
Vårstädning omfattar uppsamling och bortforslande av samtliga främmande föremål och
skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas
ned. Bör utföras i samband med bladutspring dock senast i april.
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B3 - Häck klippt
Klippta häckar skapar rum, inramar, avgränsar eller skapar lä. Beteckningen häck klippt
avser buskar av samma sort, brukligen planterade i 1-2 rader, som årligen klipps för att
skapa/förvalta en enhetlig, tät och bestämd
form. Skötseln består i att upprätthålla/nå en
bestämd höjd, bredd och form genom klippning av sidor och topp.

Kvalitetskrav
Klippta häckar skall ha en enhetlig, tät och sammanhängande framtoning.
Häckarna får inte förlora täthet över sidorna och toppen får inte, efter klippning, vara bredare än basen.
Det bör inte förekomma fröplantor av träd eller buskar av annan art i häcken, s.k. avarter.
Synligt ogräs får ej förekomma.
Buskage skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter,
särskilt vid korsningar och in- och utfarter. Tillgänglighet och siktbeskärning.
Skötseln består i att upprätthålla/nå en bestämd höjd, bredd och form genom klippning av
sidor och topp.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare
Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotogräsfri jord,
enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord
Marktäckning kan vid behov och i samråd med arbetsledare appliceras på ytan, vilket bör
göras med 10 cm tjockt lager barkmull.

B - Buskar och häckar

Klippning av häckar skall utföras i anslutning till midsommar samt i september. Häckar
som uppnått slutgiltig storlek och form skärs tillbaka till föregående års beskärning för att
bibehålla form och utseende. Häckar som ännu inte nått slutgiltig storlek skall släppas upp
med 10-20 cm per säsong beroende på art, (vissa arter såsom exempelvis bok får inte toppbeskäras förrän de har nått slutgiltig höjd).
Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och
avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.
Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.
Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i
samband med tillsyn.
Höststädning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.
Vårstädning omfattar uppsamling och bortforslande av samtliga främmande föremål och
skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas
ned. Bör utföras i samband med bladutspring dock senast i april.
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B4 - Häck friväxande
Kännetecknas av friväxande buskar av
samma sort, med högst två rader i bredd,
som inte klipps. Tjänar som avgränsare
i trädgårdsrum och parker eller används
som utfyllnad.

Kvalitetskrav
Friväxande häckar skall ge ett städat och vårdat intryck. Häcken skall vara sluten och täcka
angiven yta och samtidigt ha en frodig och välutvecklad framtoning.
Synligt ogräs får ej förekomma.
Häcken skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter,
särskilt vid korsningar och in- och utfarter. Tillgänglighet och siktbeskärning.
Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för
förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Höststädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter
samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp
samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.
Föryngringsbeskärning bör utföras efter behov, vilket skall ske enligt artens eller sortens
villkor och i samråd med arbetsledare.
Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare.
Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotogräsfri jord,
enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord.
Marktäckning kan vid behov och i samråd med arbetsledare appliceras på ytan, vilket bör
göras med 10 cm tjockt lager barkmull.

B - Buskar och häckar

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att det inte finns
några missprydande ogräs och särskilt inte några avarter. I slutna häckar bör kanter och
kantzoner ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs
och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.
Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.
Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i
samband med tillsyn.
Vårstädning omfattar uppsamling och bortforslande av samtliga främmande föremål och
skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas
ned. Bör utföras i samband med bladutspring dock senast i april.
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B5 - Klätterväxt
Omfattar klängande och klättrande växter,
vilka innefattar allt från relativt småblommande växter till växter med stort omfång
som täcker in hela eller delar av husfasader,
spaljéer, murar, etc. Klätterväxter är i stort
dekorativa växter, vilkas form, färg och
blomning i samspel med växtstöd kan skapa
scenografier och frodighet på platser där
andra växtslag hämmas eller inte är möjliga
att använda. Skötseln riktas mot att bibehålla växtens hälsa, frodighet och reglering
av tillväxten

Kvalitetskrav
Växten skall framstå som frodig och välutvecklad.
Synligt ogräs får ej förekomma.
Växterna får inte växa in över tekniska anläggningar, fönster, dörrar, tak och liknande.
Beskärning, klippning och uppbindning skall utföras med hänsyn till artens karaktäristiska
tillväxt och form.
Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för
förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Vattning utförs vid behov.
Föryngringsbeskärning bör utföras efter behov, vilket skall ske enligt artens eller sortens
villkor och i samråd med arbetsledare.
Växtkomplettering utförs i samband med höst- eller vårstädning och i samråd med arbetsledare
Jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med rotogräsfri jord.
Utförs under första veckan i maj.

B - Buskar och häckar

Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att det inte finns
några missprydande ogräs och särskilt inte några avarter. Flerårigt ogräs och avarter skall
avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.
Beskärning och uppbindning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.
Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.
Borttagning av vildskott från rotstammar skall utföras vid behov, dock rimligtvis bäst under sommartid.
Städning och borttagning av skräp och dött växtmaterial bör ske kontinuerligt och direkt i
samband med tillsyn.
Säsongsstädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av
växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och
skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas
ned.

21

T - Träd
Kommunens trädbestånd kan tillskrivas många funktioner för utemiljön. En av dessa funktioner utgörs av trädens ekologiska betydelse, dvs. uppbyggnaden av kommunens biotoper,
och därmed kommunens totala variation av biotoper – biologisk mångfald. Att träd kan ses
som utemiljöns viktigaste arkitektoniska element genom rumsskapande förmåga kan även
ses som en av funktionerna som träd har.

Tillsyn
-

Tillsyn skall utföras för att klarlägga att alla ytor, beroende på klassificering, uppnår
kvalitetskraven.
Tillsyn skall ske årligen.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.
Tillsyn krävs för att klarlägga behov av ogräsrensning och borttagning av avarter.
Tillsyn skall utföras för att klarlägga behov av: beskärning,
påkörningsskador, tilläggsplantering, justering av ytnivå, bevattningsbehov.

Allmän skötselanvisning
Ytor och parkobjekt i anslutning till träden skall uppvisa ett välvårdat, städat och ogräsfritt uttryck. Grönyteskötseln skall utföras för att säkerställa att träden är i god kondition
och utvecklas normalt för arten/sorten. Trädens kondition får inte äventyra omgivningens
säkerhet. Döda, sjuka eller stormskadade träd måste åtgärdas skyndsamt. Stamskott och
rotskott skall avlägsnas eller beskäras så nära markytan som möjligt. Avklippt och bortrensat växtmaterial får ej ligga kvar. Beskärning skall utföras med hänsyn till artens blomning,
fruktsättning, form och helhetsintryck. Slentrianmässig beskärning får under inga omständigheter utföras. Uppbindningar skall kontrolleras och justeras under vår och höst under
de två första åren. Brutna trädstöd och uppbindningsband skall bytas ut. Uppbindningsanordningen kan avlägsnas då trädet bedömts stabilt dock tidigast först två år efter plantering.
Trädstöden kan få stå kvar om de utgör ett lämpligt skydd mot påkörningsskador av gräsyteskötsel.
Den bästa årstiden för beskärning är under sensommaren Juli, Augusti och September, JASbeskärning. Under JAS-perioden har träden ett aktivt försvarssystem och stort energiförråd,
vilket är fördelaktigt då trädet ska bilda sårved och försvarszoner som skydd. Träd kan, då
beskärning inte utförs under JAS, även beskäras under vårvintern, (februari – april), dock
inte vid lägre temperaturer än -10 grader C vid beskärningstillfället. För träslag som har savstigning under våren kan beskärning leda till mer eller mindre starkt savflöde, vilket innebär
att beskärningstillfället enbart ske under JAS. Följande träslag bör och skall inte beskäras
under vårvintern: avenbok, björk, falsk akasia, korstörne, lönn, magnolia, Prunussläktet
(körsbär, plommon, hägg, m.fl.), valnöt, vingnöt. Trädbeskärning, uppbyggnadsbeskärning
och formklippning skall ske av personal med adekvat yrkeskompetens för trädbeskärning.

T - Träd

Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven. Träden skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter. En beskärning som
måste utföras då stark tillväxt inskränker på trafikanters möjlighet till sikt samt möjligheten
att se/nyttja belysning. Vidare bör även utstickande grenar och dött växtmaterial avlägsnas
för att minska skaderisken för förbipasserande och egendom. Allmänna riktlinjen med en
kronhöjd om minst 2,5 meter fri höjd för GC-vägar och 4,5 meter fri höjd för motortrafikerad väg.
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T1 - Formklippt träd
Formklippta träd avgränsar trädgårdsoch stadsrum eller används för dekorativa
ändamål, där varje enskilt träd har stor
betydelse för miljöns helhetsintryck. De
skall hållas i god och jämn växt och kondition. Formade träd är träd som genom
beskärning, sporrbeskärning, klippning
eller styrning formas till ett bestämt och
kontrollerat uttryck och i vissa fall för artspecifik givet ändamål, såsom fruktträd.
Syftet med skötseln är att nå eller upprätthålla ett givet uttryck och/eller understödja trädets blomning/fruktsättning.

Kvalitetskrav
Trädet skall vara frodigt och välutvecklat, det skall hållas i god och jämn växt och kondition.
Trädet skall efter beskärning/klippning framstå efter individens på förhand valda form.
Trädet får inte lida brist på vatten.
Synligt ogräs får ej förekomma runt trädstammen.
Trädet skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter,
särskilt vid korsningar och in- och utfarter.
Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för
förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Visuell bedömning av trädets hälsotillstånd bör utföras 1 gång per år.
Formklippning/formbeskärning skall utföras av personal med adekvat yrkeskompetens för
trädbeskärning. Formklippning och olika slags beskärning är varierande och beror på art
och form. Skall utföras (beroende på art och form) mellan 2 gång per år och 1 gång vartannat år.
Uppbindningar skall kontrolleras regelbundet, så länge de behövs ska uppbindningarna ses
till så att de inte ”stryper” träden. När träden etablerat sig tas trädstöd och uppbindningar
bort, kontroll utförs i mars och augusti.
Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och
avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.
Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.
Säsongsstädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av
växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och
skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas
ned.
Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar, en gång/år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

T - Träd

Vattning utförs vid behov.
Växtkomplettering utförs i samband med säsongsstädning och i samråd med arbetsledare.
Gödsling och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med
rotogräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödsling
kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.
Vägsalt Formklippta träd i gatumiljö bör i möjligaste mån skyddas från gatusalt, t ex genom
att inte sprida salt intill träden. Se till att smältvatten från saltade ytor inte rinner ner i trädgroparna samt att det inte står pölar med smältvatten i körbanan som bilarna stänker upp på
träden.
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T2 - Gatuträd
Avser träd stående i hårdgjorda ytor och
miljöer eller andra för trädet fysiskt stressande miljöer, vilka exempelvis kan vara
torg, gator eller bostadsgårdar. Varje enskilt gatuträd utgör en viktig beståndsdel
för utemiljöns helhetsintryck och kräver
därmed extra omsorg. Gatuträden bidrar
till den offentliga miljöns gröna struktur
som ramar in och mjukar upp gatumiljön
samt förbättrar lokalklimatet. Ska ge städat och vårdat intryck.

Kvalitetskrav
Trädet skall vara frodigt och välutvecklat, det skall hållas i god och jämn växt och kondition.
Trädet får inte lida brist på vatten.
Synligt ogräs får ej förekomma runt trädstammen.
Trädet skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter,
särskilt vid korsningar och in- och utfarter.
Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för
förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Visuell bedömning av trädets hälsotillstånd bör utföras 1 gång per år.
Uppbindningar skall kontrolleras regelbundet, så länge de behövs ska uppbindningarna
ses till så att de inte ”stryper” träden. När träden etablerat sig tas stöttor och uppbindningar
bort, kontroll görs i mars och augusti.
Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Kanter och kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs och
avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.
Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.
Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar, en gång/år.
Säsongsstädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av
växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och
skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas
ned.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

T - Träd

Växtkomplettering utförs i samband med säsongsstädning och i samråd med arbetsledare.
Gödsling och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med
rotogräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödsling
kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.
Vattning utförs vid behov.
Vägsalt Gatuträd bör i möjligaste mån skyddas från gatusalt, t ex genom att inte sprida salt
intill träden. Se till att smältvatten från saltade ytor inte rinner ner i trädgroparna samt att
det inte står pölar med smältvatten i körbanan som bilarna stänker upp på träden.
Beskärning skall utföras av personal med adekvat yrkeskompetens för trädbeskärning. Beskärning utförs efter årlig behovsbedömning och anpassad till varje arts karaktär och individens utvecklingstakt. Underhållsbeskärning och/eller etablerings kan vara aktuellt.
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T3 - Park- och prydnadsträd
Avser dels friväxande träd med kronutveckling
som sker utan konkurrens från andra träd,
dels träd i grupper med gemensam kronutveckling. Gemensamt för objekten är att träden
omges av gräsytor och/eller busk-/rabattytor.
Träden är värdefulla för stadsmiljön och ska
därför behandlas varsamt. Träd skapar lä
samt binder damm och partiklar som finns i
luften samtidigt som de ger svalkande skugga
på sommaren och jämnar ut temperaturväxlingar. Skötseln skall ske med utgångspunkt i
det enskilda trädet och hänsyn skall tas till art,
ålder, omgivning med mera.

Kvalitetskrav
Trädet skall vara frodigt och välutvecklat, det skall hållas i god och jämn växt och kondition.
Trädet får inte lida brist på vatten.
Synligt ogräs får ej förekomma runt trädstammen.
Trädet skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter,
särskilt vid korsningar och in- och utfarter.
Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för
förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Visuell bedömning av trädets hälsotillstånd bör utföras 1 gång per år.
Uppbindningar skall kontrolleras regelbundet, så länge de behövs ska uppbindningarna
ses till så att de inte ”stryper” träden. När träden etablerat sig tas stöttor och uppbindningar
bort, kontroll görs i mars och augusti.
Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov. Längs kanter och
kantzoner bör ses över och rensas med mer noggrann precision och frekvens. Flerårigt ogräs
och avarter skall avlägsnas med hela rotsystemet. Utförs i maj – november.
Siktbeskärning skall vid behov utföras för att uppnå kvalitetskraven.
Säsongsstädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av
växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och
skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas
ned.
Borttagning av stamskott utförs på stamträd och träd med flera stammar, en gång/år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

T - Träd

Beskärning skall utföras av personal med adekvat yrkeskompetens för trädbeskärning.
Beskärning utförs vid behov efter årlig behovsbedömning och anpassad till varje arts karaktär och individens utvecklingstakt. Underhålls- och/eller etablerings beskärning kan vara
aktuellt. Utförs sällan och då endast efter artkaraktär och utvecklingstakt, 1 gång vart 4:e år.
Vattning utförs vid behov.
Växtkomplettering utförs i samband med säsongsstädning och i samråd med arbetsledare.
Gödsling och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med
rotogräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödsling
kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.
Vägsalt Gatuträd bör i möjligaste mån skyddas från gatusalt, t ex genom att inte sprida salt
intill träden. Se till att smältvatten från saltade ytor inte rinner ner i trädgroparna samt att
det inte står pölar med smältvatten i körbanan som bilarna stänker upp på träden.
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R - Rabatter
Rabattytornas ändamål är att berika utemiljön med bland annat färg, prydnad och växtglädje. Ytorna ska vara vackra, frodiga och välskötta, vilket innebär att de skall ge ett vårdat
och ogräsfritt intryck. Varje art, planterad i dessa ytor, ska ha sitt karaktäristiska utseende
och växternas utbredning skall inte begränsas så till vida att en art konkurreras ut av en annan. Rabattytornas goda kondition är inte enbart begränsad till sommaren utan även under
vintern bör ett vårdat intryck återges. Ogräsbekämpning skall ske mekaniskt och kontinuerligt för att förhindra spridning av frö- och rotogräs. Ytorna ska ge ett vårdat och ogräsfritt
intryck.
Tillsyn
Tillsyn skall utföras för att klarlägga att alla ytor, beroende på klassificering, uppnår
kvalitetskraven.
Tillsyn skall ske var 15:e dag under växtsäsongen för att klarlägga eventuella behov
om: vattentillgång, växtkomplettering, ogräsrensning och borttagning av avarter.
Kraftig nedskräpning och krossat glas skall avlägsnas direkt vid tillsyn.

Allmän skötselanvisning
Ytor och objekt skall uppvisa ett välvårdat, städat och ogräsfritt uttryck. Ogräsbekämpning
skall ske mekaniskt kontinuerligt för att förhindra spridning av frö- och rotogräs. Vildskott och avarter skall avlägsnas eller beskäras så nära markytan som möjligt. Vårstädning
innebär beskärning (rosor), nedklippning av föregående säsongs döda växtmaterial och
borttagning av kvarvarande lövmängder i ytan. Avklippt och bortrensat växtmaterial får ej
ligga kvar. Skötseln skall utföras med hänsyn till artens blomning, fruktsättning, form och
helhetsintryck. Slentrianmässigt utförande gällande ogräsrensning och borttagande av, för
rabattens gestaltning, felaktiga arter/sorter får under inga omständigheter utföras.

R - Rabatter
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R1 - Säsongsblommor (annueller)
Avser växter som årligen planteras ut för
att berika utemiljön med färgupplevelse och
växtglädje. Rabatter som planteras med våroch sommarblommor skall vara välskötta,
ogräsfria och framstå som ett karaktäristiskt friskt och nytt element. Rabatterna bör
därav bestå av täta planteringar och förvaltas så frodigheten och blomningen bibehålls.
Perenna knölar och lökar kan i en del fall
planteras i gräsytor, där gräsytan är att betrakta som gräsyta och inte som rabattyta.

Kvalitetskrav
Plantorna skall täcka hela ytan och skall framstå som frodiga och välutvecklade.
Perenna ogräs får ej förekomma.
Vissna blommor, gamla stjälkar och fröställningar får inte förstöra helhetsintrycket.
Skadade och döda växter får inte förkomma.
Plantorna får inte lida brist på vatten.
Plantorna får inte välta.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov, en gång var annan
vecka under säsongen.
Putsning/städning utförs vid behov så att rabatten är prydlig och fri från störande och
vissna växtdelar.
Uppbindning utförs vid behov.
Vattning utförs vid behov, 1-2 gånger per vecka alternativt vid färre tillfällen beroende på
plats och väderlek. Vid vattning bör även tillsyn av ogräs utföras samt gödsling.
Säsongsstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Växtkomplettering utförs i samband med säsongsstädning och i samråd med arbetsledare.
Gödsling utförs vid behov, vid vartannat eller var tredje vattningstillfälle.

Årscykel för vår- och sommarblommor (ettåriga annuella rabatter)

Årscykel för vårblommor (fleråriga perenna rabatter) i gräsytor
Vår: Eventuell gödsling, när blasten från knölarna/lökarna har vissnat ned klipps ytan enligt
angivet kvalitetskrav.
Sommar: Gräsklippning.
Höst: Gräsklippning, utplantering/nysättning av lökar/knölar sker september-december (beroende på tjälen).

R - Rabatter

Vår: Gödsling och ev. utplantering i samtliga rabatter, Penséer planteras ut i mars.
Sommar (maj/juni): Vårblommor och blomsterlökar tas bort samt byte av jord och luckring. Sommarens växter planteras ut.
Höst (oktober): Sommarens växter tas bort. Jorden luckras och fylls på med ny jord. Blomsterlökar sätts och höstens växter planteras.
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R2 - Perenner
Perennrabatter är tänkta att skapa sinnliga
upplevelser genom blomning, doft, färg,
form och andra skönhetsvärden spridda
över hela året. Perenna rabatter är ett intensivt skötselobjekt, där skötseln är helhetsorienterad och siktar till välmående, frodighet i
rabatten samtidigt som kontroll och reglering av artsammansättningen krävs för att
säkerställa tilltänkt komposition. Perenner
kan behöva glesas eller delas beroende på
sort för att uppnå optimal utveckling.

Kvalitetskrav
Plantorna skall täcka hela ytan och skall framstå som frodiga och välutvecklade.
Perenna ogräs får ej förekomma.
Vissna blommor, gamla stjälkar och fröställningar får inte förstöra helhetsintrycket.
Skadade och döda växter får inte förkomma.
Plantorna får inte lida brist på vatten.
Plantorna får inte välta.

Utförande– vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Växtkomplettering och delning utförs i samband med vår- eller höststädning och i samråd
med arbetsledare.
Gödsling och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med
rotogräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödsling
kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.

R - Rabatter

Beskärning/nedklippning av föregående säsongs växtdelar skall utföras i samband med ny
växtsäsong.
Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov, en gång var annan
vecka under säsongen.
Putsning/städning utförs vid behov så att rabatten är prydlig och fri från störande och
vissna växtdelar, 6-8 gånger per år.
Uppbindning utförs vid behov, 6-8 gånger per år.
Vattning utförs vid behov, 1 gång per vecka alternativt vid färre tillfällen beroende på plats
och väderlek. Vid vattning bör även tillsyn av ogräs utföras samt gödsling.
Höststädning genom bortklippning av döda och skadade grenar, komplettering av växter
samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga främmande föremål och skräp
samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt material kan i mindre mängder myllas ned.
Vårstädning utförs i samband med ny växtsäsong vilket bör utföras senast i mars. Vårstädningen innefattar Beskärning/nedklippning av föregående säsongs växtdelar samt borttagning av främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv och organiskt
material kan i mindre mängder myllas ned.
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R3 - Rabattrosor
Avser storblommiga rosor och polyantha vilka ger en ge rik blomning. Rabattrosor utgör
ett intensivt skötselobjekt där skötseln syftar
till säkerställande av den enskilde växtens
sundhet och frodighet. Rabattrosor skall som
helhet framstå som överväldigande både
gällande blomprakt och doft. Rabattrosor
är ett prydnadselement som skall kunna
upplevas på nära avstånd samtidigt som de
i en större kontext kan bidra till ett områdes
upplevelsevärden.

Kvalitetskrav
Plantorna skall framstå som frodiga och välutvecklade (sjukdomstecken, skadedjur och vattenbrist måste åtgärdas).
Perenna ogräs får ej förekomma.
Vissna blommor, gamla stjälkar, frö- och blomställningar får inte förstöra helhetsintrycket.
Skadade och döda växter får inte förkomma.
Plantorna får inte lida brist på vatten.
Planteringsluckor får inte förekomma, utgånget växtmaterial måste återplanteras.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov, en gång var annan
vecka under säsongen.
Putsning/städning utförs vid behov så att rabatten är prydlig och fri från störande och
vissna växtdelar.
Höststädning och vintertäckning. Höststädning genom bortklippning av döda och skadade
grenar, komplettering av växter samt luckring/ogräsrensning i oktober – november. Samtliga
främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort, mindre mänger löv kan lämnas
kvar. Jorden kupas runt rothalsarna. Död ved avlägsnas.
Vårstädning innefattar borttagning av främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Jorden skall kultiveras och (kupad jord) utjämnas. Där det finns lökar planterade i
måste dessa först få vissna ned innan de klipps bort. Rabattrosor klipps/beskärs på våren i
samband med vårstädning.

Vattning bör utföras i förebyggande syfte vid långvarig väntad torka.
Växtkomplettering utförs i samband med vår- eller höststädning och i samråd med arbetsledare.
Gödsling och jordkomplettering skall vid behov och i samråd med arbetsledare ske med
rotogräsfri jord, enligt anläggnings-AMA, och blandas med befintlig jord. Behov av gödsling
kontrolleras genom jordprov vartannat till varje år.
Skadedjurs- och sjukdomsbekämpning

R - Rabatter

Utförande – kompletterande skötselmetoder
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MB - Markbeläggning
Ytor belagda med sten, tegel, betongplattor, asfalt, grus, sand kan återfinnas på mark eller i
anslutning till exempelvis byggnader, lekplatser, sportplaner för basket och fotboll samt även
på terrasser, uteplatser, altaner med mera. Markbeläggningar kan delas in i lösa (grus, sand
och singel) och fasta (asfalt, sten- och plattytor) beläggningar. Nedan följer allmänna skötselkrav för alla typer av markbeläggningar.
-

-

Skötsel och underhåll av dessa ytor skall utföras för att möjliggöra säker och
komfortabel förflyttning för brukare. Ytorna skall vara fria från skräp, ogräs, grenar,
främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda
dräneringsförhållanden.
Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning såsom
nedsjunkning, sidledsförflyttning. Justering kan bli aktuell.
Gräsklipprester som hamnat på markbeläggningar i samband med skötselutförande
för intilliggande gräsytor får inte ligga kvar.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort
omedelbart.
Brunnsbeteckningar får inte överstiga ytans höjdläge med mer än 2 cm. Justering av
lösa beläggningar kan bli aktuellt.
Om ytor av gatsten, betongsten eller kullersten sopas med maskin skall ytorna, efter
avslutad sopning, grusas med stenmjöl så att skarvarna är helt fulla med grus.

Fasta beläggningar:
Skall om möjligt maskinsopas en gång under våren och en gång under hösten. Där framkomligheten är begränsad för sopmaskinen skall ytorna blåsas rena. Sopning bör utföras vid
lämpliga väderförhållanden, dvs vid någorlunda torr väderlek och torra ytor.
Lösa beläggningar:
Skall vid behov ogräsrensas och utjämnas 2 gånger årligen, lämpligtvis en gång i början av
sommaren och en gång i mitten av september.

MB - Markbeläggning
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MB1 - Singelytor
Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med singel avsedda för gångytor täckning av rabattytor med mera.
Singelytorna skall vara fria från skräp,
ogräs, grenar, främmande föremål samt
löv för att säkerställa släta/jämna ytor
med goda dräneringsförhållanden.

Kvalitetskrav
Ytan skall vara jämn, inga större hål/fördjupningar får förekomma.
Perenna ogräs får ej förekomma.
Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.
Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.
Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.
Brunnsbeteckningar får inte överstiga ytans höjdläge med mer än 2 cm.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Komplettering och reparation av singelytor utförs i samband med vårstädning.
Harvning och pågrusning utförs årligen vid behov.

MB - Markbeläggning

Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfritt. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs
samlas ihop och fraktas bort.
Städning utförs vid behov, lämpligen i samband med ogräsbekämpning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.
Sladdning utförs årligen vid behov.
Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Singel
som hamnat på angränsande ytor bör sopas/skrapas tillbaka.
Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt
blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas
ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.
Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräningsförmåga.
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MB2 - Grusytor
Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med grus (naturgrus och
stenmjöl) avsedda för gångytor med mera.
Grusytorna skall vara fria från skräp,
ogräs, grenar, främmande föremål samt
löv för att säkerställa släta/jämna ytor
med goda dräneringsförhållanden.

Kvalitetskrav
Ytan skall vara jämn, inga större hål/fördjupningar får förekomma.
Perenna ogräs får ej förekomma.
Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.
Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.
Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.
Brunnsbeteckningar får inte överstiga ytans höjdläge med mer än 2 cm.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Komplettering och reparation av grusytor utförs i samband med vårstädning.
Harvning och pågrusning utförs årligen vid behov.

MB - Markbeläggning

Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfritt. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs
samlas ihop och fraktas bort.
Städning utförs vid behov, lämpligen i samband med ogräsbekämpning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.
Sladdning utförs årligen vid behov.
Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Grus
som hamnat på angränsande ytor bör sopas/skrapas tillbaka.
Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt
blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas
ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.
Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräningsförmåga.
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MB3 - Ytor med träflis/bark
Betecknar ytor, inklusive eventuellt
kantstöd, belagda med träflis eller bark
avsedda för gångytor, funktionsytor eller
marktäckning i större planteringar. Ytorna
skall vara fria från skräp, ogräs, grenar,
främmande föremål samt löv för att säkerställa släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.

Kvalitetskrav
Ytan skall vara jämn, inga större hål/fördjupningar får förekomma.
Perenna ogräs får ej förekomma.
Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.
Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.
Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.
Brunnsbeteckningar får inte överstiga ytans höjdläge med mer än 2 cm.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Komplettering och reparation. Justeringspåfyllnad utförs vid behov i samband med vårstädning.

MB - Markbeläggning

Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfritt. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs
samlas ihop och fraktas bort.
Tillsyn och städning utförs vid behov, lämpligen i samband med ogräsbekämpning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.
Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Grus
som hamnat på angränsande ytor bör sopas/skrapas tillbaka.
Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt
blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas
ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.
Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräningsförmåga.
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MB4 – Sandytor (Strid sand & Bakbar sand)
Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med bakbar eller strid sand
avsedda för lek. Strid sand tillämpas som
fallskydd kring lekutrustning och bakbar
sand används till sandlådor.

Kvalitetskrav
Ytor med strid sand skall uppnå anläggningsstandard gällande tjocklek, utbredning och
kvalitet. Ytan skall vara jämn.
Perenna ogräs får ej förekomma.
Främmande föremål, större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste
avlägsnas.
Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.
Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Komplettering och reparation av sandytor utförs i samband med vårstädning.
Byte av bakbar sand utförs vid behov.
Påfyllning av fallunderlag utförs vid behov där belastningen är som störst.

MB - Markbeläggning

Tillsyn och kontroll av anläggningsstandard på allmänna lekplatser enligt SS-EN 1177.
Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfri. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs
samlas ihop och fraktas bort.
Städning utförs vid behov, lämpligen i samband med ogräsbekämpning. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort.
Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Sand
som hamnat på angränsande ytor bör sopas/skrapas tillbaka.
Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt
blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas
ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.
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MB5 - Asfaltytor
Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med asfalt avsedda för
gång- och cykelvägar, parkeringsplatser,
körvägar, sportplaner med flera. Asfaltytorna skall vara fria från skräp, ogräs,
grenar, främmande föremål samt löv för
att säkerställa släta/jämna ytor med goda
dräneringsförhållanden.

Kvalitetskrav
Beläggningen skall vara körbar och säker.
Ytan skall vara jämn, inga större hål/fördjupningar bör förekomma.
Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.
Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.
Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Reparation, lappning och lagning av asfaltytor utförs vid behov.
Återfyllning av fogar efter maskinsopning bör ske med stenmjöl.

MB - Markbeläggning

Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas
bort.
Maskinsopning utförs vid behov. Där sopning inte kan utföras på grund av framkomlighetsproblem bör ytan sopas med mindre maskin alternativt blåsas av.
Vinterväghållning
Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas
bort. Innefattar även upptagning och bortförande av vintergrus.
Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt
blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas
ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.
Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräningsförmåga.
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MB6 - Sten- och plattytor
Betecknar ytor, inklusive eventuellt kantstöd, belagda med natursten, tegel eller
betongplattor. Sten- och plattytorna skall
vara fria från skräp, ogräs, grenar, främmande föremål samt löv för att säkerställa
släta/jämna ytor med goda dräneringsförhållanden.

Kvalitetskrav
Ytan och beläggningen skall vara jämn – hål/fördjupningar och trasiga plattor måste justeras
och bytas ut.
Perenna ogräs får ej förekomma.
Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.
Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.
Kantstöd och kantsten skall vara intakta och inte tillåtas förflyttning.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Reparation av ytan utförs vid behov.
Tillsyn och justering av kantstöd, kantsten och kantgränser
Återfyllning av fogar efter maskinsopning bör ske med stenmjöl.
Borttagning av alger, mossa och liknande som kan försämra framkomlighet och säkerhet.

MB - Markbeläggning

Ogräsbekämpning utförs kontinuerligt efter behov så att ytan är ogräsfritt. Ogräsbekämpning skall utföras mekaniskt och kontinuerligt så att ogräs inte uppkommer. Lösgjort ogräs
samlas ihop och fraktas bort.
Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas
bort.
Maskinsopning utförs vid behov. Där sopning inte kan utföras på grund av framkomlighetsproblem bör ytan sopas med mindre maskin alternativt blåsas av.
Vinterväghållning
Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas
bort. Innefattar även upptagning och bortförande av vintergrus.
Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt
blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas
ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.
Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräningsförmåga.
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MB7 - Armerat gräs
Betecknar ytor med gräsarmering konstruerade av betong eller hårdplast, vars
användningsområden exempelvis kan
utgöras av brandgator, parkeringsplatser,
släntbeklädnad med mera. Gräsarmering
används med andra ord på ytor som är
gräsberikade vars permeabilitet säkerställer lokal infiltration av dagvatten samtidigt som ytorna är körbara. Ytor med
gräsarmering skall vara fria från skräp,
grenar, främmande föremål samt löv för
att säkerställa släta/jämna ytor med goda
dräneringsförhållanden.

Kvalitetskrav
Ytan och beläggningen skall vara jämn – hål/fördjupningar och trasiga plattor måste justeras
och bytas ut.
Målet är uppnå och förvalta en likformig grön matta.
Gräshöjden får högt vara 6 cm. Klipphöjd 4 cm.
Gräshöjd runt hinder får inte överstiga 15 cm.
Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.
Gräsklipp som samlats i ytan får inte förekomma.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Reparation och Sådd Reperationssådd och lagning av utförs vid behov.
Tillsyn och justering av kantstöd, kantsten och kantgränser.

MB - Markbeläggning

Gräsklippning utförs mellan april och november.
Städning är ett moment som även innefattar borttagning av eventuella grenar, stenar och
skräp, vilket bör ske innan ytan klipps för att undvika sönderdelning och spridning.
Putsning kring hinder (exempelvis lyktstolpar, pollare, etc..) till lika utseende som gräsytan
i övrigt utförs vid varje klippning under högsäsong.
Vinterväghållning
Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas
bort. Innefattar även upptagning och bortförande av vintergrus.
Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt
blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas
ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.
Rensning av brunnar för att tillgodose ytans dräningsförmåga.
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MB8 - Gummiasfalt
Avser ytor med belagda med gummi, vars
användningsområde exempelvis kan
utgöras som fallskydd kring lekredskap.
Ytor med gummiasfalt skall vara fria från
skräp, grenar, främmande föremål samt
löv för att säkerställa släta/jämna ytor
med goda dräneringsförhållanden.

Kvalitetskrav
Ytan och beläggningen skall vara jämn – hål/fördjupningar måste lagas.
Större grenar och större lövsamlingar får inte förekomma utan måste avlägsnas.
Krossat glas och kraftig nedskräpning som upptäcks vid tillsyn skall tas bort omedelbart.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Reparation av ytan utförs vid behov.
Tillsyn och justering av kantstöd, kantsten och kantgränser.

MB - Markbeläggning

Tillsyn och kontroll av anläggningsstandard på allmänna lekplatser enligt SS-EN 1177.
Underhållsstädning utförs i samband med tillsyn av lekplatsutrustning. Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas bort.
Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas
bort. Ytan bör rengöras genom spolning av vatten eller enligt tillverkarens anvisningar.
Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt
blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas
ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit. Ytan bör rengöras genom
spolning av vatten eller enligt tillverkarens anvisningar.
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V - Vattenanläggning
V1 - Fontäner
Avser vattenarrangemang i parker eller på
torg, vilka har ett system som återanvänder vattnet. Fontäner har fasta/solida kanter och innehåller en mindre volym vatten
som saknar eller har mycket lite biologisk
aktivitet. Skötseln syftar till att upprätthålla konstant vattennivå, god funktion
och förhindra algtillväxt.

Kvalitetskrav
Skräp och främmande föremål får inte förekomma.
Pumpar och dränering måste vara funktionella.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Avlägsnande av alger.
Vattenbyte utförs vid behov.

V - Vattenanläggning

Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas
bort.
Tillsyn av filter i pumpen och dränering utförs 1 gång per månad.
Rengöring av anläggning utför efter behov eller minst 1 gång per månad.
Igångsättning/vårstädning På våren görs grundlig rengöring samt bortforslande av skräp.
Igångsättning av anläggningen och montering av borttagen utrustning. Påfyllning av vatten
samt provkörning och kontroll av anläggningen beträffande funktion och ev. läckage.
Avstängning/höststädning På hösten sker städning och bortforslande av skräp. Vid skadegörelse ska dammen tömmas. Avstängning av anläggningen, stoppa pumpar, pumpa ut
eventuellt vatten ur magasin eller brunnar. Ta in pumpar och munstycken som inte kan vara
kvar ute under vintern.
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V2 - Damm och bäck
Avser vatten i parker eller på torg som
inte behandlas med kemikalier och som
utgör goda livsmiljöer för växt- och djurliv.
Vattennivån varierar beroende på tillströmning av dag- och grundvatten, vilket
innebär risk för såväl översvämning som
uttorkning. Skötseln syftar till att upprätthålla livsmiljöer för växt- och djurliv,
förvalta ytorna som rekreativt inslag i
utemiljön samt hindra överväxt.

Kvalitetskrav
Skräp och främmande föremål får inte förekomma.
Vegetation får skugga högst 50 % av vattenytan.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas
bort. Skräp avlägsnas 1 gång per vecka.
Renhållning av in- och utflöden till dammar.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Borttagning av nedfallna träd och stora grenar.
Röjning av sly och gräs vid vattenbrynet.

V - Vattenanläggning
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N - Naturmark
N1 - Öppet fält/mark
Med naturmark avses ytor som kräver låg
skötselinsats. Ytorna får huvudsakligen
utvecklas fritt med sporadisk tillämpning
av röjning och gallring. Växtligheten består
till övervägande del av fältskiktet (gräs,
ris och örter) och har få inslag av träd och
buskar. De träd och buskar som finns på
ytan skall få utvecklas till enskilda individer/solitärer och får inte beskäras. Marken
främjar biologisk mångfald och erbjuder
samtidigt vissa möjligheter till naturupplevelser, rekreation och friluftsliv.

Kvalitetskrav
Skräp och främmande föremål får inte förekomma.
Träd och buskar utmed trafikanläggningar skall beskäras för att främja framkomligheten för
gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter.
Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för
förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Tillsyn av ytan utförs 1 gång per månad.
Stigar och GC-vägar skall hållas framkomliga, grenar som riskerar att skada eller falla ner
på förbipasserande skall tas bort. Innefattar slyröjning, beskärning och borttagning av grenar. Slyuppslag i anslutning till stigar tas bort för att behålla dessa partier öppna.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

N - Naturmark

Röjning, gallring och fällning skall föregås av planering och skall ske i samråd med arbetsledare. Utförs vid behov för att motverka igenväxning och ofördelaktig konkurrens för
utvalda arter.
Klippning/slagning av ytan utförs med slaghack varpå gräsklippet lämnas därefter utan
vidare åtgärder. Utförs 1 gång årligen/vartannat år.
Städning av ytan utförs efter behov. Främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas
bort.
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N2 - Trädbevuxen naturmark och skog
Med naturmark avses ytor som kräver låg
skötselinsats. Den huvudsakliga vegetationen i ytor med betäckningen trädbevuxen
naturmark och skog består av träd och/
eller buskar i sammanhängande skogsbestånd. Marken främjar biologisk mångfald
och erbjuder samtidigt vissa möjligheter
till naturupplevelser, rekreation och friluftsliv.

Kvalitetskrav
Skräp och främmande föremål får inte förekomma.
Träd och buskar skall beskäras för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafikanter, särskilt vid korsningar och in- och utfarter.
Utstickande grenar och dött växtmaterial måste avlägsnas för att minska skaderisken för
förbipasserande och egendom.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Tillsyn av ytan utförs 1 gång per månad.
Stigar och GC-vägar skall hållas framkomliga, grenar som riskerar att skada eller falla ner
på förbipasserande skall tas bort. Innefattar slyröjning, beskärning och borttagning av grenar. Slyuppslag i anslutning till stigar tas bort för att behålla dessa partier öppna.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Röjning, gallring och fällning skall föregås av planering och skall ske i samråd med arbetsledare. Utförs vid behov för att motverka igenväxning och ofördelaktig konkurrens för
utvalda arter.
Städning av ytan utförs efter behov. Främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas
bort.

N - Naturmark

Vid arbete med naturmark bör en skötselplan upprättas, som ger anvisningar för skötseln,
anpassade till den aktuella platsen.
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MU - Markutrustning
MU1 - Markutrustning
Markutrustning avser utrustning såväl fast
förankrad som lös vars användning uppfyller ett brett spektrum. Kan exempelvis
vara cykel- och mopedställ, flaggstänger,
pollare, skyltar, parkmöbler, pergola och
annan typ av markutrustning i offentliga
miljöer. Underhållet består i att säkerställa
konstruktionens funktionalitet, säkerhet
och renlighet.

Kvalitetskrav
Markutrustningen skall vara ren, säker och funktionsduglig.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Kontroll och tillsyn av funktion och säkerhet samt behov av reparationer.
Städning utförs vid behov. Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas
bort, vilket gäller för ytorna runt markutrustningen.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Reparation och underhåll Uträtning av bucklor och oegentligheter samt utbyte av trasiga
eller utslitna detaljer, utförs löpande vid behov.
Ytbehandling utförs vid behov för avlägsnande av alger samt sanering av eventuellt klotter
eller liknande.

MU - Markutrustning
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MU2 - Terrängbyggnadsverk
Terrängbyggnadsverk avser alla konstruktioner och beläggningar som är inkluderade i terrängen, vilka exempelvis kan vara
trappor, murar, stödmurar, staket, broar,
etcetera. Terrängbyggnadsverk är avsedda
att utgöra rumsavdelare, styra och leda
trafikanter eller ta upp nivåskillnader. Underhållet består i att säkerställa konstruktionens funktionalitet och säkerhet.

Kvalitetskrav
Terrängbyggnadsverket skall vara säkert och funktionsdugligt.
Större ansamlingar av löv, grus, jord samt även alger, mossa och ogräs får inte förekomma då
dess förekomst kan skapa hinder för gång- cykel och biltrafikanter.

Utförande – vägledande skötselmetoder

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Reparation och underhåll av ytan/objektet utförs vid behov, dvs. då eventuella brister i
konstruktionen kan medföra ökad risk för tillbud och olyckor.
Tillsyn och justering av kantstöd, kantsten och kantgränser.

MU - Markutrustning

Kontroll och tillsyn av funktion och säkerhet.
Städning utförs vid behov, samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas
bort.
Vårstädning Samtliga främmande föremål, grus, sand och skräp samlas ihop och fraktas
bort. Innefattar även upptagning och bortförande av vintergrus.
Höststädning Löv, grenar, främmande föremål och skräp samlas ihop och fraktas bort. Löv
blåses ut, om möjligt, i intilliggande gräsyta och finfördelas med gräsklippare. Alternativt
blåses löven vidare ut i naturmark för förmultning. Större lövansamlingar på gräsytor samlas
ihop och fraktas bort. Utförs när huvuddelen av löven har fallit.
Ytbehandling Borttagning av alger, mossa och liknande som kan försämra framkomlighet
och säkerhet.
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A - Avfallsbehållare
A1 - Papperskorg
Papperskorgar är tänkta att medverka
till minskad nedskräpning och andelen
friliggande avfall i omgivande miljöer.
Papperskorgar bör därför vara synliga och
lättillgängliga samtidigt som deras antal
och placering måste ses i sitt sammanhang.
Underhåll måste säkerställa att papperskorgar är funktionsdugliga, rena och
därmed stöder deras syfte.

Kvalitetskrav
Papperskorgen skall vara funktionsduglig.
Papperskorgen skall vara ren.
Papperskorgen får inte vara överfull.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Tillsyn och tömning av papperskorg utförs varje vecka alternativt mer frekvent vid behov.
Rätt storlek av soppåsar skall användas för respektive behållare (gäller ej behållare vari påsar
ej skall tillämpas).
Städning av ytorna runt avfallsbehållarens skall utförs efter behov.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Reparation och uträtning av bucklor och oegentligheter samt utbyte av trasiga eller utslitna
detaljer, utförs löpande vid behov.
Periodiskt underhåll. Underhåll då papperskorgar riktas om, fästen smörjs och muttrar
dras åt.
Tvättning och rengöring av papperskorg skall utföras vid behov.

A - Avfallsbehållare
45

A2 - Hundlatrin, A3 - hundlatrin med påse
Hundlatriner är tänkta att medverka
till minskad nedskräpning och andelen
friliggande avfall i omgivande miljöer.
Avfallsbehållare bör därför vara synliga
och lättillgängliga samtidigt som deras
antal och placering måste ses i sitt sammanhang. Underhåll måste säkerställa att
avfallsbehållare är funktionsdugliga, rena
och därmed stöder deras syfte.

Kvalitetskrav
Hundlatrin skall vara funktionsduglig.
Avfallsbehållaren skall vara ren.
Hundlatrinen får inte vara överfull.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Tillsyn och tömning av handlatrinen utförs varje vecka alternativt mer frekvent vid behov.
Rätt storlek av soppåsar skall användas för respektive behållare (gäller ej behållare vari påsar
ej skall tillämpas).
Städning av ytorna runt avfallsbehållarens skall utförs efter behov.
Påfyllnad av påsar skall utföras vid behov.

Utförande – kompletterande skötselmetoder

A - Avfallsbehållare

Reparation och uträtning av bucklor och oegentligheter samt utbyte av trasiga eller utslitna
detaljer, utförs löpande vid behov.
Periodiskt underhåll. Underhåll då papperskorgar riktas om, fästen smörjs och muttrar
dras åt.
Tvättning och rengöring av papperskorg skall utföras vid behov.
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BB - Bänk
BB - Bänk
Bänkar är utrustning som avsedda för
paus, inbjudan till vistelse och ingår som
rekreativa element. Bänkar kan vara
fristående eller som ett bord-bänk-set.
Skötseln skall säkerställa att bänkarna är
funktionsdugliga, säkra och rena.

Kvalitetskrav
Bänkar skall vara funktionsdugliga och i säkerhetsmässigt försvarbart tillstånd (avvikelser
inrapporteras).
Bänkar skall vara rena på bruksområden och inbjudande att använda.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Tillsyn och kontroll av funktion och säkerhet utförs vid behov, minst 12 gånger per år.
Städning av ytorna runt bänkarna skall utföras efter behov.
Tvättning och rengöring av bänkarna skall utföras vid behov.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Grundläggande rengöring av bänkarna skall utföras under våren, vilket även innefattar
avlägsnade av alger.
Mindre reparationer och utbyte Trasiga och/eller utslitna detaljer skall bytas ut och bänkarna skall åtgärdas för att uppnå kvalitetskraven, utförs löpande vid behov.
Periodiskt underhåll. Underhåll då bänkar justeras; riktas om, fästen smörjs och muttrar
dras åt.
Målning/Ytbehandling utförs efter tillverkarens anvisningar.

BB - Bänk
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L - Lekplats
L1 - Lekplatser och lekplatsutrustning
Avser alla ytor och all utrustning som
används för lek, vilka exempelvis kan vara
gungor, klätterställningar, rutschkanor,
sandlådor med mera. Lekplatserna utgör
i en del fall viktiga sociala mötesplatser
vilket innebär att de skall hållas rena och
städade. Skötsel och underhåll av berörda
ytor och utrustning syftar även till att
bedöma säkerhet och funktionsduglighet
genom tillsyn och kontroll. Tillsyn och
kontroll gäller även angränsande ytor och
objekt såsom inhägnader, brunnar, bänkar, soffor, bord, etcetera.
Tillsyn och funktionskontroll görs enligt SS-EN 1176-1 till 7 samt 1177.
Angränsande ytor och objekt sköts enligt vederbörande beskrivning.

Kvalitetskrav
Lekplats och lekplatsutrustning skall vara funktionsduglig och säker.
Lekutrustning skall vara ren.
Skräp och främmande föremål får inte förekomma.

Utförande – vägledande skötselmetoder

L - Lekplats

Veckotillsyn Rutinmässig visuell översyn skall utföras minst en gång per vecka. Akuta A-fel
åtgärdas direkt alternativt stängs lekplatsutrustning av tills felet är åtgärdat. Vid veckotillsyn
kontrolleras följande:
•
Det allmänna tillståndet för lekplatsen skall bedömas för att avgöra om lek och
annan aktivitet bedrivas utan fara för säkerhet.
•
Behov av omgående åtgärder (till följd av trasiga delar, vandalisering eller liknande).
•
Slitage på lekredskap/lekplatsutrustning kring rörliga delar vid exempelvis gungor,
infästningar på bommar, med mera.
•
Farliga springor (extra tillsyn vid exempelvis utåk kring rutschbana).
Funktionskontroll Tillsyn och kontroll av funktion och säkerhet, löpande underhåll med
smörjning, efterspänning samt justering utförs en gång var tredje månad.
Vid funktionskontroll utförs:
•
En djupare kontroll av lekredskap/ lekplatsutrustning med smörjning, efterspänning
samt justering. Stabilitet och eventuella glapp skall kontrolleras, t.ex. glapp mellan
gungbom och bärande ben.
•
Det falldämpande underlaget skall kontrolleras. För krav kring detta se krav för
sandytor – strid sand SS-EN 1177.
Säkerhetsbesiktning Besiktning i enlighet med SS-EN 1176-1 till 7 utförs en gång per år
under våren och skall protokollföras, det vill säga dokumentation och fotodokumentation av
utrustning och eventuella brister.
Städning av ytorna och utrustning skall utföras efter behov, 1 gång per vecka.
Tvättning och rengöring skall utföras vid behov, minst 1 gång per år.
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Utförande – kompletterande skötselmetoder
Grundläggande rengöring skall utföras under våren, vilket även innefattar avlägsnade av
alger.
Mindre reparationer och utbyte Trasiga och/eller utslitna detaljer skall bytas ut för att
uppnå kvalitetskraven, utförs löpande vid behov.
Periodiskt underhåll. En gång per år ska utrustning justeras, d.v.s. riktas om, fästen smörjas
och muttrar dras åt.
Målning/Ytbehandling utförs efter tillverkarens anvisningar, sommartid.
Byte/påfyllnad av sand (se sidan 34).
Påfyllning av strid- och bakbar sand utförs på våren samt vid behov resten av säsongen. I
baksandlådor skall det översta sandskiktet tas bort och ersättas med ny sand (se sidan 34).
Fräsning av sandytorna görs minst ett par gånger per säsong eller oftare om behov finns,
detta görs för att hålla sanden lucker och hålla ogräs borta.

L - Lekplats
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L2 - Sportutrustning
Avser utrustning som är fast förankrad i
mark vars ändamål utgörs av sportaktiviteter likt utegym, ställning för vollybollnät med mera. Skötsel och underhåll av
berörda ytor och utrustning syftar även till
att bedöma säkerhet och funktionsduglighet genom tillsyn och kontroll.

Kvalitetskrav
Sportutrustningen skall vara funktionsduglig och säker.
Sportutrustningen skall vara ren.
Skräp och främmande föremål får inte förekomma i anslutning till sportutrustningen.

Utförande – vägledande skötselmetoder
Tillsyn och kontroll av funktion och säkerhet utförs 1 gång per vecka.
Städning av ytorna runt utrustningen skall utföras efter behov, 1 gång per vecka.
Tvättning och rengöring skall utföras vid behov, minst 1 gång per år.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Grundläggande rengöring skall utföras under våren, vilket även innefattar avlägsnade av
alger.
Mindre reparationer och utbyte Trasiga och/eller utslitna detaljer skall bytas ut för att
uppnå kvalitetskraven, utförs löpande vid behov.
Periodiskt underhåll. En gång per år ska utrustning justeras, d.v.s. riktas om, fästen smörjas
och muttrar dras åt.
Målning/Ytbehandling utförs efter tillverkarens anvisningar, sommartid.

L - Lekplats
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Renhållning
Renhållning skiljer sig från övriga förpliktelser i detta dokument då det inte avser
specifika element utan snarare driftsåtagande. Olika områdens funktion och placering medför olika behov av renhållning.

Avfallstyper
Mindre avfall: mindre lövsamlingar, pappersbitar, cigarettfimpar, snusprillor, kapsyler, etc.
Lätt avfall: större löv- och grensamlingar, tidskrifter/tidningar, kartong- och plastförpackningar, flaskor, plastpåsar, etc.
Större avfall: cyklar, lådor, byggavfall, vitvaror, säckar med avfall, etc.
Farligt avfall: kanyler/nålar, vassa föremål, döda djur, etc.
Avfall på ytbeläggning (beroende på yta): lera, aska, grus, jord, gräs, etc.

Utbredning
Ingen: förekomst av avfall tolereras inte
Begränsad: avfall får förekomma på enstaka platser
Spridd: avfall får förekomma på flertalet platser, dock utan att påverka helhetsintrycket.

Kvalitetskrav
Parkprägel
Naturprägel
Mindre avfall
Begränsad
Spridd
Lätt avfall
Ingen
Begränsad
Större avfall
Ingen
Ingen
Farligt avfall
Ingen
Ingen
Avfall på ytbeläggning
Begränsad
Spridd
Klotter med förargelseväckande budskap får inte förekomma.
Parkprägel
Naturprägel
Renhållning 1/9-30/4
2 ggr/månad
1 ggr/månad
Renhållning 1/5-31/8
1 ggr/vecka
1 ggr/månad
Tillsyn av klotter
2 ggr/månad
1 ggr/månad
Klotter skall, vid förekomst, dokumenteras och inrapporteras.

Utförande – kompletterande skötselmetoder
Vid förekomst av större offentliga arrangemang avtalas avrop för extraordinär renhållning.

Renhållning

Utförande – vägledande skötselmetoder
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Kontakt
Bjuvs kommun - Samhällsbyggnadsförvaltningen - Teknisk drift
Verkstadsgatan 1
26739 Bjuv
Telefon växel: 042 - 458 50 00
Kontaktmail: info@bjuv.se
Besök oss gärna på vår hemsida www.bjuv.se för att få tillgång till mer
information kring Bjuvs kommuns parker och grönområden.

