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ARBETSBESKRIVNING
Arbetsbeskrivningen utgår från ytbeteckningarna i parkkartan. Under rubrikerna beskrivs först hur ytan
ska se ut och vad den bör ha för funktioner. Vidare beskrivs de skötselmoment som krävs för att ytan
ska uppfylla dessa mål. Arbetsbeskrivningen innefattar förutom ytor även träd, utrustning och övriga
arbeten som kan komma att bli aktuella. Koder markerade med parantes ( ) ingår ej i kontinuerligt
underhåll och skall därför inte ingå i anbud. Dock skall rapporteringsskyldighet (anmälningar) vad
gäller dessa arbeten ingå i anbudet. Denna beskrivning följer pyramidregeln. Det som anges i
överrubriker gäller för alla underrubriker. Exempelvis gäller det anges under B.1 även för B.1.1 och
B.1.1.1.Alla arbetsmoment ska utföras av för arbetsuppgiften kvalificerad personal.

A. Gräsbesådda ytor
A.1 Bruksgräsmatta
Betecknar robusta gräsytor som ska tåla att användas för lek, bollspel, vistelse mm. De ska ha ett
vårdat utseende. Gräs får inte bilda strängar och högar efter klippning vid normala tillväxtförhållanden.
Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material skall omedelbart
borttransporteras.

A.1.1

Städning
Städning inom ytor som klipps intensivt sker kontinuerligt, vilket innebär att en del ytor
måste städas dagligen vissa tider på året. Skräpet samlas direkt i säckar, containers,
lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med
skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

A.1.1.1

Vår och höstrengöring
Skräphögar skall tas bort inom ett dygn. Efter städning skall ytan hålla föreskriven
kvalitet. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas. Hela ytan skall efter
behandling vara fri från främmande föremål. Upptagning av sandningssand ingår
ej. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

A.1.2

Gräsklippning
Gräsytan skall före klippning, städas från grenar, stenar och andra främmande
föremål. Klippningen skall utföras så att gräsytan ej skadas eller att ränder av
oslaget gräs ligger kvar. Gräs, som hamnar på gångar, trottoarer och vägar, tas
alltid bort.
Gräset får inte överstiga ca 10 cm och ej understiga 4 cm på någon del av
gräsytan. Där risk finns för att gräs som ligger kvar kan komma att skada
underliggande vegetation, skall det slagna gräset tas bort.
Uppstår ansamlingar av gräs skall dessa omedelbart samlas upp och
borttransporteras.
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Puts kring hinder och kanter utförs efter varannan klippning. Puts mot
trädstammar utförs en gång per säsong i början av augusti. Lingräsröjare får ej
användas mot trädstammar.

Gräs ska klippas utifrån de förutsättningar som gäller vid varje tillfälle.

A.1.3

Lövhantering
Löv på ytorna mals ner i samband med gräsklippningen på hösten.

A.1.4

Gödsling
Gödsling utförs med jämn fördelning över hela ytan. 3 kg klorfritt fullgödselmedel
2
(NPK) per 100 m tillförs.

A.2 Äng
Betecknar ytor som i första hand ska ge vacker ört- och gräsväxt. De ska ge blomning och spontan
frösådd. Ytorna ska ha ett naturpräglat utseende med varierande biotoper för växter och djur. Ej
avsedda för lek och spel före slåttern. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål.
Allt avstädat material och oönskad vegetation skall borttransporteras inom ett dygn.

A.2.1

Städning
Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller
liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses
även nedfallna grenar och kvistar.

A.2.1.1

Vår och höstrengöring
Ängsytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Skräphögar borttransporteras inom ett dygn.
Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas. Löv, dött gräs, främmande föremål
avlägsnas. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Arbetet
skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång. Upptagning av
sandningssand ingår ej.

A.2.2

Slåtter
Gräsytan slås en gång per år med början 1 augusti och slåttern skall vara avslutad
den 15 september. Slåtter ska utföras med slackhacksaggregat. Avslaget material
ska avlägsnas från angränsande trafikytor och andra hårdgjorda ytor.
Puts vid hinder (träd, buskage, vägtunnlar, stolpar och annan markutrustning)
utförs i samband med slåttern. Lingräsröjare får ej användas mot trädstammar

A.4 Lekplatser
Betecknar område som regelbundet eller säsongsvis används för spontan eller organiserad lek.
Lekplatsernas utrustning, markmaterial och vegetation ska vara i gott och säkert skick. Området och
lekytorna ska vara fritt från skräp, oönskad vegetation och andra främmande föremål. Allt avstädat
material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.
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A.4.1

Städning
Städning inom lekplatser sker kontinuerligt, vilket innebär att en del ytor måste
städas dagligen vissa tider på året. På lekområden ägnas särskild
uppmärksamhet åt vassa föremål, djurspillning, glas och cigarrettfimpar, m.m.
Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor
eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med
skräp avses även nedfallna grenar och kvistar. Oönskad vegetation tas bort.

A.4.1.1

Vår och höstrengöring
Skräphögar borttransporteras inom ett dygn. Efter städning skall ytan hålla
föreskriven kvalitet. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas. Hela ytan skall
efter behandling vara fri från främmande föremål. Upptagning av sandningssand
ingår ej. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

A.4.2

Tillsyn
Lekutrustningen skall hållas under kontinuerlig tillsyn, varje vecka, så att risk för
olyckor minimeras. Tillsynstillfällen redovisas skriftligt till beställare vid byggmöten.
Anvisat formulär, ”Veckovis tillsyn av lekplats”, ska användas.
Lekutrustningen säkerhetsbesiktas årligen av beställaren.

(A.4.3)

Klottersanering
Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

A.4.4

Reparationer
Trasiga lekredskap repareras omgående. Mindre reparationer som kan utföras
med befintligt material skall utföras. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras
in/slås ner. Övriga åtgärder och eventuella byten av lekutrustning sker i samråd
med beställaren

(A.4.5)

Målning
Målning av lekredskap utförs efter beställning.

B. Planterade ytor
B.1 Bruksbuskage
Betecknar buskage som har funktioner för lä eller rumsavgränsning. Bruksbuskage är avsett att ha ett
eller flera prydnadsvärden, som t.ex. blomning, höstfärg och/eller tilltalande form. Buskagen får ej
hänga ut över väg samt gång- och cykelväg. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande
föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall borttransporteras inom ett dygn.

B.1.1

Städning
Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor
eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med
skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

B.1.1.1

Vår och höstrengöring
Bruksbuskage städas 2 ggr/år, vår och höst. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas.
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Löv, dött gräs, främmande föremål avlägsnas och borttransporteras. Hela ytan skall
efter behandling vara fri från främmande föremål. Arbetet skall vara avslutat före maj
respektive oktober månads utgång. Upptagning av sandningssand ingår ej.

B.1.2

Ogräsrensning
Manuell ogräsbekämpning
Bruksbuskage skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och
ris. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med
sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning.
Ogräsrensning skall ske i maj, juni och augusti Första ogräsrensningen ska vara
utförd innan sista maj. Växtmaterialet får ej skadas, upptagning av ogräs intill
växterna görs för hand. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotogräs får ej
förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp tas upp.
Gräs, som från angränsande gräsyta växer in i bruksbuskaget, skall tas bort.
Gräskanterna skall hållas jämna.

B.1.3

Putsning
I samband med ogräsbekämpningen borttas avbrutna, skadade och döda grenar.
Allt överblivet material borttransporteras inom ett dygn.

(B.1.4)

Bekämpning av sjukdomar och skadedjur
Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid
angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med
beställaren.

B.1.5

Bevattning
Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att
vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.
Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för
beställaren.
Spridare, slang och bevattningssäck skall placeras så att inte olägenheter uppstår.
Bevattning utförs om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske
under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte
skadas.

B.1.6

Beskärning
Vid fasta sittplatser skall växtligheten beskäras så att sittfunktionen inte hindras
och att fri passage medges fram till sittplats eller lekyta. Vid gång- eller cykelbana
ska beskärning ske så inget växtmaterial hänger ut över denna. I övriga fall utförs
beskärningen så att det för växten karaktäristiska växtsättet inte förändras. Döda,
sjuka eller skadade växtdelar tas bort. Fläkskador får ej förekomma.
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B.4 Klippta häckar
Betecknar buskar av samma sort, högst två rader i bredd som regelbundet klipps till bestämd profil.
Allt avstädat material och oönskad vegetation skall borttransporteras inom ett dygn.

B.4.1

Städning
Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor
eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Allt
avstädat material skall omedelbart borttransporteras. Med skräp avses även
nedfallna grenar och kvistar.

B.4.1.1

Vår och höstrengöring
Klippta häckar städas 2 ggr/år, vår och höst. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas.
Dött gräs, främmande föremål avlägsnas. Hela ytan skall efter behandling vara fri från
främmande föremål. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads
utgång. Upptagning av sandningssand ingår ej.

B.4.2

Ogräsrensning
Manuell ogräsbekämpning
Klippta häckar skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och
ris. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med
sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Första
ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Växtmaterialet får ej skadas, upptagning
av ogräs intill växterna görs för hand. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt
rotogräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar.
Gräs, som från angränsande gräsyta växer in i bruksbuskaget, skall tas bort.
Gräskanterna skall hållas jämna.

B.4.3

Putsning
Avbrutna, skadade och döda grenar borttas. Allt överblivet material bortforslas
inom ett dygn.

(B.4.4)

Bekämpning av sjukdomar och skadedjur
Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid
angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med
beställaren.

B.4.5

Bevattning
Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att
vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.
Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för
beställaren.
Spridare, slang och bevattningssäck skall placeras så att inte olägenheter uppstår.
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Bevattning utförs om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske
under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte
skadas.

B.4.6

Beskärning
Klippning av häck utförs så att häckens karaktäristiska utseende behålls.
Toppbredden får aldrig vara större av basbredden. Vid fasta sittplatser skall
växtligheten beskäras så att sittfunktionen inte hindras. Felriktade grenar justeras,
döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort. Fläkskador får ej förekomma.
Häckklippning regelbundet en gång om året, under JAS-perioden.
Sommarbeskärningen ska vara en formklippning av årstillväxten.
Största avvikelse i höjd och bredd begränsas till 5 cm på 10 m längd.

(B.4.6.1)

Föryngringsbeskärning
Beskärningsåtgärder utförs efter samråd med beställaren.
Föryngringsbeskärning/nerskärning vidtages vid behov för att ge växten ett
prydnadsvärde och för att återskapa ett karaktäristiskt växtsätt. Kraftig nerskärning
görs tidigt på våren.

B.7 Perenner
Betecknar fleråriga örter, gräs och lökar. De ska ge god blomning och andra skönhetsvärden.
Planteringarna ska vara slutna och även vintertid ge ett välvårdat intryck. Skräp och oönskad
vegetation ska borttransportera inom ett dygn.

B.7.1

Städning
Främmande föremål avlägsnas.
Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna
behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna
grenar och kvistar.

B.7.1.1

Vår och höstrengöring
Vår: Torkade fjolårsperenner trimmas ner i sektioner så det bildas ett täcke av
torkat material i mindre bitar. Om mängden rester är för stort borttransporteras
detta omgående efter nedtagning. Höst: Allt skräp och främmande föremål
avlägsnas. Löv och växtmaterial lämnas kvar.
Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

B.7.2

Ogräsrensning
Manuell ogräsbekämpning
Perenner skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris.
Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med
sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning.
Ogräsrensning skall ske i maj, juni, juli och augusti. Första ogräsrensningen ska
ske innan sista maj. Växtmaterialet får ej skadas, upptagning av ogräs intill
växterna görs för hand. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotogräs får ej
förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och
borttransporteras inom ett dygn.
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Gräs, som från angränsande gräsyta växer in i planteringen skall tas bort.
Gräskanterna skall hållas jämna.

B.7.3

Putsning
Perenner putsas vid varje rensning. Vissna blommor och avbrutna stjälkar tas bort.

B.7.4

Uppbindning
Erforderlig uppbindning utföres med för ändamålet avsett material av god kvalitet.
Material och typ av uppbindning ska godkännas av beställaren.
Planteringsstödet ska fästas i växtbädden så att det står stadigt. Växtmaterial ska
bindas till stödet så att växten inte rubbas ur sitt läge. Trävirke ska ej rötskyddas.
Uppbindning hålls under kontinuerlig uppsikt och i gott skick. Uppbindningen justeras i
enlighet med växtens behov. Uppbindningsband eller liknande får aldrig skada växten.
Växtstöd avlägsnas så snart växten inte behöver stödet. Påkörningshindrande växtstöd
ska vara kvar enligt beställarens anvisningar.
Uppbindning utförs vid behov samt kontrolleras och justeras vid putsning.

(B.7.5)

Bekämpning av sjukdomar och skadedjur
Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid
angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med
beställaren.

B.7.6

Bevattning
Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att
vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.
Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för
beställaren.
Bevattning utförs om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske
under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte
skadas eller olägenheter uppstår.

B.7.7

Gödsling
Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan. Entreprenören har skyldighet att
dokumentera och redovisa gödslingsåtgärder i samband med byggmöten.
En första gödsling utförs i samband med vårrengöring. En andra gödsling utförs vid
höstrengörning med ett höstgödsel.

B.8 Marktäckare
Betecknar yta där marken helt täcks av fleråriga buskar, örter, gräs och lökar. Ogräsrensning utförs
normalt inte sedan växterna etablerats och täcker ytan.

B.8.1

Städning
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Främmande föremål avlägsnas. Allt avstädat material skall omedelbart
borttransporteras.
Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna
behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna
grenar och kvistar.
B.8.1.1

Vår och höstrengöring
Ytor med marktäckare städas 2 ggr/år, vår och höst. Skräphögar skall transporteras
bort inom ett dygn. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas. Löv, dött gräs,
främmande föremål avlägsnas. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande
föremål. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.
Upptagning av sandningssand ingår ej.

B.8.2

Ogräsrensning
Manuell ogräsbekämpning
Marktäckare skall hållas fria från ogräs och annan oönskad vegetation.
Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med
sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning.
Ogräsrensning ska ske i maj, juni, juli och augusti. Första ogräsrensningen ska
ske innan sista maj. Växtmaterialet får ej skadas, upptagning av ogräs intill
växterna görs för hand. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotogräs får ej
förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och
bortforslas inom ett dygn.

(B.8.3)

Putsning
Marktäckare putsas i samband med ogräsrensning. Vissna blommor och avbrutna
stjälkar tas bort.

(B.7.4)

Bekämpning av sjukdomar och skadedjur
Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid
angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med
beställaren.

B.7.5

Bevattning
Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att
vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.
Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för
beställaren.
Bevattning utförs om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske
under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte
skadas eller olägenheter uppstår.

(B.7.6)

Gödsling
Gödsling sker i samråd med beställaren.
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C. Träd
C.1 Gatuträd
Betecknar träd som står i hårdgjorda ytor, t.ex. vid gator och torg. Varje enskilt träd är viktigt för
helhetsintrycket. Träden ska ha en god kronuppbyggnad med välriktade grenar. Trädens grenar får
inte vara siktskymmande eller utgöra ett hinder för trafikanter på väg, samt gång- och cykelväg.
Omges av hårdgjorda ytor och kräver därför särskild omsorg. Entreprenören är ersättningsskyldig för
olovlig fällning samt alla typer av skador som uppkommer på park- och gatuträd enligt Gator och
parkers ersättningsberäkningsmodell, se särskild bilaga. Samtliga skador eller olovlig fällning skall
inrapporteras till beställaren.

C.1.1

Städning
Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor
eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Allt
avstädat material skall omedelbart borttransporteras. Med skräp avses även
nedfallna grenar och kvistar.

C.1.2

Ogräsrensning
Manuell ogräsbekämpning
Området runt gatuträd skall hållas fria från ogräs och annan oönskad vegetation.
Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med
sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Första
ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Träden får ej skadas, upptagning av
ogräs intill träden görs för hand, lingräsröjare får ej användas. Ogräs med pålrot
grävs upp. Flerårigt rotogräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar.
Rens och skräp uppkrattas och borttransporteras inom ett dygn.

C.1.3

Putsning
Avbrutna, skadade och döda grenar tas bort. På lövträd tas stam- och rotskott bort
senast den 30 augusti.

C.1.4

Uppbindning
Planteringsstödet ska fästas i marken så att det står stadigt. Växtmaterial ska bindas till
stödet så att växten inte rubbas ur sitt läge. Uppbindningen får ej skava på barken.
Trävirke ska ej rötskyddas.
Erforderlig uppbindning utföres med för ändamålet avsett material av god kvalitet.
Material och typ av uppbindning ska godkännas av beställaren.
Stöd för stamträd som ska slås ner efter plantering och på ett sådant sätt att
rötterna ej kommer till skada. Stöd slås ner innan återfyllning med växtjord.
Uppbindning hålls under kontinuerlig uppsikt och i gott skick. Uppbindningen
justeras i enlighet med växtens behov. Uppbindningsband eller liknande får aldrig
skada växten. Växtstöd avlägsnas och borttransporteras så snart växten inte
behöver stödet. Påkörningshindrande växtstöd ska vara kvar enligt beställarens
anvisningar.
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(C.1.5)

Bekämpning av sjukdomar och skadedjur
Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid
angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med
beställaren.

C.1.6

Bevattning
Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att
vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.
Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för
beställaren.
Bevattning får ej ske innan träden börjat vegetera. Vatten tillåts ej bli stående i
rotzonen.
Bevattning får inte ske under dagtid med starkt solsken och skall utföras på
sådant sätt att växterna inte skadas eller olägenheter uppstår.
Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande
bevattning. Rapportering ska ske vid varje byggmöte.

C.1.6.1

Vattning av träd > 3 år och etablerade träd
Etablerade träd bevattnas vid torka 1 ggr/vecka under tiden 1 maj -1 september.
Vattenmängden ska vara minst 50 l/gång.

C.1.6.2

Vattning av träd vid nyplantering, av träd som varit planterade < 3 år och ej
etablerade träd
Bevattnas kontinuerligt genom droppbevattning så att rotklumpen ständigt hålls
fuktig. Bevattningssäck används företrädesvis. Bevattningsmängden skall uppgå
till minst 150 l per träd varannan vecka under perioden 1 maj-1 september.
Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande
bevattning till beställaren enligt bifogad checklista för etableringsskötsel, se bilaga
”checklista för nyplanterade träd”.

C.1.7

Gödsling
Gödsling sker i samband med plantering, i övrigt i samråd med beställaren.

(C.1.7.1)

C.1.8

Gödsling utförs, med början i april, med gödsel i en promille näringslösning med
Innehåll av NPK (51-10-43), typ Wallco eller likvärdigt, utblandat i vatten. Gödsling sker
vid varje vattningstillfälle.

Beskärning
Avbrutna, skadade och döda grenar avlägsnas kontinuerligt samt
borttransporteras. Alla former av beskärning skall utföras fackmannamässigt av
personal som genomgått trädgårdsutbildning på minst ett år och
trädbeskärningskurs. Beskärning ska utföras i enlighet med CODIT-modellen.
Fläkskador får ej uppstå och tappar får ej lämnas kvar.
Entreprenören ansvarar för att kontinuerligt kontrollera behovet av
beskärningsåtgärder. Beskärningsåtgärder ska dokumenteras och avrapporteras
vid varje byggmöte.
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C.1.8.1

Beskärning av träd diameter < 20 cm, uppbyggnadsbeskärning
Konkurrerande toppskott, skott med spetsiga grenvinklar och felriktade grenar
borttas. Fläkskador får ej uppstå och tappar ej lämnas kvar.
Gallring av grenar som sitter för tätt utföres.
Uppstamning utförs till avsedd höjd.
Stam- och rotskott avlägsnas.
Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande
uppbyggnadsbeskärning till beställaren enligt bifogad checklista för
etableringsskötsel, se bilaga ”checklista för nyplanterade träd”.

C.1.8.2

Beskärning av träd diameter > 20 cm
Beskärning av döda eller skadade grenar, samt i de fall trädgrenar är sikt eller
trafikhindrande.

(C.1.8.3)

Trädvårdande beskärning av träd diameter > 20 cm
Arbetet utförs enligt anvisningar från beställaren.

C.1.8.4

Sikt- och trafikhindrande beskärning
Siktskymmande och trafikhindrande träd beskärs vid gång- och cykelvägar samt
vid gator och trafikleder. Fri höjd 3,5 m över gång- och cykelväg respektive 4,6 m
över gata. Grenar och vegetation som skymmer trafikskyltar avlägsnas. All
beskärning av sikt- och trafikhindrande vegetation ska utföras efter samråd med
beställaren.

(C.1.9)

Kompletteringsplantering
Alla borttagna gatuträd skall ersättas med växtmaterial av samma art eller enligt
beställarens anvisningar. Kompletteringsplanteringen skall utföras enligt H.4.1.1,
om inget annat anges vid beställningen.

C.1.10

Rapportering av farliga träd
Farliga gatuträd som riskerar att falla över vägar, stigar eller in på annans mark
tas bort efter samråd med beställaren. Entreprenören har ansvar för kontroll och
rapportering av trädens status på återkommande byggmöten.
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C.2 Park- och prydnadsträd
Betecknar enskilda friväxande träd eller trädgrupper, som omges av gräs eller planteringar.
Finns t ex i gatu,- torg,- och parkmiljöer. Träden ska ha en god kronuppbyggnad med välriktade
grenar. Entreprenören är ersättningsskyldig för olovlig fällning samt alla typer av skador som
uppkommer på park- och gatuträd enligt Gator och parkers ersättningsberäkningsmodell, se
särskild bilaga. Samtliga skador eller olovlig fällning skall inrapporteras till beställaren

C.2.1

Städning
Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller
liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Allt avstädat
material skall omedelbart borttransporteras. Med skräp avses även nedfallna grenar och
kvistar.

C.2.2

Ogräsrensning
Manuell ogräsbekämpning
Området runt park- och prydnadsträd skall hållas fria från ogräs och annan
oönskad vegetation tills trädet etablerats sig. Jord hålles ogräsfri inom en diameter
på 1 m kring träd < 3 år. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och
frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje
rensning. Första ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Träden får ej skadas,
upptagning av ogräs intill träden görs för hand, lingräsröjare får ej användas.
Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotogräs får ej förekomma. Fröande ogräs
får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och borttransporteras inom ett dygn.

C.2.3

Putsning
Avbrutna, skadade och döda grenar tas bort. På lövträd tas stam- och rotskott bort
senast den 30 augusti.

C.2.4

Uppbindning
Planteringsstödet ska fästas i marken så att det står stadigt. Växtmaterial ska bindas till
stödet så att växten inte rubbas ur sitt läge. Uppbindningen får ej skava på barken.
Trävirke ska ej rötskyddas.
Erforderlig uppbindning utföres med för ändamålet avsett material av god kvalitet.
Material och typ av uppbindning ska godkännas av beställaren.
Stöd för stamträd som ska slås ner efter plantering och på ett sådant sätt att
rötterna ej kommer till skada.
Stöd slås ner innan återfyllning med växtjord.
Uppbindning hålls under kontinuerlig uppsikt och i gott skick. Uppbindningen
justeras i enlighet med växtens behov. Uppbindningsband eller liknande får aldrig
skada växten. Växtstöd avlägsnas och borttransporteras så snart växten inte
behöver stödet. Påkörningshindrande växtstöd ska vara kvar enligt beställarens
anvisningar.

(C.2.5)

Bekämpning av sjukdomar och skadedjur
Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid
angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med
beställaren.
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C.2.6

Bevattning
Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att
vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.
Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för
beställaren.
Bevattning får ej ske innan träden börjat vegetera. Vatten tillåts ej bli stående i
rotzonen.
Bevattning får inte ske under dagtid med starkt solsken och skall utföras på
sådant sätt att växterna inte skadas eller olägenheter uppstår.
Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande
bevattning. Rapportering ska ske vid varje byggmöte.

C.2.6.1

Vattning av träd > 3 år och etablerade träd
Etablerade träd bevattnas vid torka 1 ggr/vecka under tiden 1 maj -1 september.
Vattenmängden ska vara minst 50 l/gång.

C.2.6.2

Vattning av träd vid nyplantering, av träd som varit planterade < 3 år och ej
etablerade träd
Bevattnas kontinuerligt genom droppbevattning så att rotklumpen ständigt hålls
fuktig. Bevattningssäck används företrädesvis. Bevattningsmängden skall uppgå
till minst 150 l per träd varannan vecka under perioden 1 maj-1 september.
Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande
bevattning till beställaren enligt bifogad checklista för etableringsskötsel, se bilaga
”checklista för nyplanterade träd”.

(C.2.7)

Gödsling
Gödsling sker i samband med plantering, i övrigt i samråd med beställaren.
Gödsling utförs, med början i april, med gödsel i en promille näringslösning med
innehåll av NPK (51-10-43),typ Wallco eller likvärdigt, utblandat i vatten. Gödsling
sker vid varje vattningstillfälle.

C.2.8

Beskärning
Avbrutna, skadade och döda grenar avlägsnas kontinuerligt samt
borttransporteras.. Alla former av beskärning skall utföras fackmannamässigt av
personal som genomgått trädgårdsutbildning på minst ett år och
trädbeskärningskurs. Beskärning ska utföras i enlighet med CODIT-modellen.
Fläkskador får ej uppstå och tappar får ej lämnas kvar.
Entreprenören ansvarar för att kontinuerligt kontrollera behovet av
beskärningsåtgärder. Beskärningsåtgärder ska dokumenteras och avrapporteras
vid varje byggmöte.

C.2.8.1

Beskärning av träd diameter < 20 cm, uppbyggnadsbeskärning
Beskärning av träd diameter < 20 cm, uppbyggnadsbeskärning
Konkurrerande toppskott, skott med spetsiga grenvinklar och felriktade grenar
borttas. Fläkskador får ej uppstå och tappar ej lämnas kvar.
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Gallring av grenar som sitter för tätt utföres.
Uppstamning utförs till avsedd höjd.
Stam- och rotskott avlägsnas.
Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande
uppbyggnadsbeskärning till beställaren enligt bifogad checklista för
etableringsskötsel, se bilaga ”checklista för nyplanterade träd”.
C.2.8.2

Beskärning av träd diameter > 20 cm
Beskärning av döda eller skadade grenar samt i de fall trädgrenar är sikt eller
trafikhindrande.

(C.2.8.3)

Trädvårdande beskärning av träd diameter > 20 cm
Arbetet utförs enligt anvisningar från beställaren.

C.2.8.4

Sikt- och trafikhindrande beskärning
Siktskymmande och trafikhindrande träd beskärs vid gång- och cykelvägar samt
vid gator och trafikleder. Fri höjd 3,5 m över gång- och cykelväg respektive 4,6 m
över gata. Grenar och vegetation som skymmer trafikskyltar avlägsnas. All
beskärning av sikt- och trafikhindrande vegetation ska utföras efter samråd med
beställaren.

C.2.9

Kompletteringsplantering
Alla borttagna park- och prydnadsträd skall ersättas med växtmaterial av samma
art eller enligt beställarens anvisningar. Kompletteringsplanteringen skall utföras
enligt H.4.1.1, om inget annat anges vid beställningen.

C.2.10

Rapportering av farliga träd
Farliga park- och prydnadsträd som riskerar att falla över vägar, stigar eller in på
annans mark tas bort efter samråd med beställaren. Entreprenören har ansvar för
kontroll och rapportering av trädens status på återkommande byggmöten.

C.3 Solitärbuske
Betecknar fristående buskar som har ett prydnadsvärde. Buskarna får ej vara siktskymmande för
trafikanter på väg, samt gång- och cykelväg. Solitärbuskarna ska vara rena från skräp och andra
främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

C.3.1

Städning
Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor
eller liknande. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras. Efter
denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även
nedfallna grenar och kvistar.
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C.3.2

Ogräsrensning
Manuell ogräsbekämpning
Området runt solitärbuskar skall hållas fria från ogräs och annan oönskad
vegetation tills busken etablerats sig. Jord hålles ogräsfri inom en diameter på 1 m
kring buskar < 3 år. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och
frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje
rensning. Första ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Busken får ej skadas,
upptagning av ogräs intill träden görs för hand, lingräsröjare får ej användas.
Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotogräs får ej förekomma. Fröande ogräs
får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och borttransporteras inom ett dygn.

C.3.3

Putsning
Avbrutna, skadade och döda grenar tas bort.

(C.3.5)

C.3.6

Bekämpning av sjukdomar och skadedjur
Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid
angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med
beställaren.

Bevattning
Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att
vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.
Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för
beställaren.
Spridare, slang och bevattningssäck skall placeras så att inte olägenheter uppstår.
Bevattning utförs om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske
under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte
skadas.

C.3.7

Beskärning
Beskärningen utförs så att det för växten karaktäristiska växtsättet inte förändras.
Döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort. Fläkskador får ej förekomma.

(C.3.7.1)

Föryngringsbeskärning
Beskärningsåtgärder utförs efter samråd med beställaren.
Föryngringsbeskärning/nerskärning vidtages vid behov för att ge växten ett
prydnadsvärde och för att återskapa ett karaktäristiskt växtsätt. Kraftig nerskärning
görs tidigt på våren.

C.3.8

Kompletteringsplantering
Allt borttaget växtmaterial skall ersättas med växtmaterial av samma art eller enligt
beställarens anvisningar. Kompletteringsplanteringen skall utföras enligt H.4.1.1,
om inget annat anges vid beställningen.
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E. Vattenanläggningar
E.1 Dammar och dagvattendiken
Betecknar vatten- och bottenzon. Närings- eller kemikalieläckage från omgivande ytor får ej
förekomma. Vattenanläggningar ska utgöra en god livsmiljö en mångfald av växter och djur. Ytan ska
vara fri från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall
borttransporteras inom ett dygn.

E.1.1

Städning
Såväl vatten som botten hålls rena från skräp, främmande föremål m.m. Skräpet
samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det
städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar, och
döda djur.

E.1.2

Tillsyn
Veckovis tillsyn under barmarksperioden samt vid snösmältning. I samband med
kraftigt regn och snösmältning skall speciell tillsyn ske där erfarenhetsmässig risk för
översvämning föreligger. Bräddavlopp och trumögon hålls under uppsikt så att
översvämningar undviks och förebyggs.

E.2 Brunnar
Betecknar dikesbrunnar och rännstensbrunnar på parkmark som ligger längre än 3,5 m från väg och
g/c-väg. Dagvattenhantering ska fungera väl, så inte olägenheter eller skador på mark och fastigheter
uppkommer. Brunnar ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material
och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

E.2.1

Städning
Brunnar och trummor hålls rena från skräp. Med skräp avses även nedfallna grenar och
kvistar, sand och döda djur. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller
liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

E.2.1.1

Vår och höstrengöring
Vår och höst skall samtliga brunnar kontrolleras med avseende på fasta föroreningar i
slamficka. Om mer än 20 cm fasta föroreningar finns i brunnen, skall rensning ske.
Brunnen skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Trummor ska rensas
med avseende på fasta föroreningar. Skräphögar borttransporteras inom ett dygn.
Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

E.2.2

Tillsyn
Tillsyn under barmarksperioden samt i samband med snösmältning. I samband med
kraftigt regn och snösmältning skall speciell tillsyn ske där erfarenhetsmässig risk för
översvämning föreligger. Dagvattenbrunnar hålls under uppsikt så att översvämningar
undviks och förebyggs.
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E.3 Fontäner, pumpanläggning
Betecknar pump som förser konstgjord vattenanläggning med vatten. Fontänen ska vara ren från
skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.

E.3.1

Städning
Fontäner och pumpanläggningar hålls rena från skräp. Med skräp avses även nedfallna
grenar och kvistar, och döda djur. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller
liknande. Efter denna behandling skall utrustningen vara ren.

E.3.2

Tillsyn
Fontäner och pumpanläggningar kontrolleras kontinuerligt.
Fontäner påsläpps senast 15 maj, avstängning utförs senast 1 oktober.
Pumpar och ledningar åtgärdas för undvikande av sönderfrysningar. Beställare
erhåller pump. Pump skall vintertid förvaras på Motståndet, Strömvägen 4.
Entreprenören skall ta upp och sätta ut pump i dammen. Transport till och från
förvaringen, lastning och lossning av pump bekostas av entreprenören.

F. Hårdgjorda ytor
F.1 Grusyta
Betecknar ytor belagda med naturgrus eller stenmjöl 0-8 mm. Dessa ska vara i god kondition. Ytan är
avsedd att fungera som tydliga gångstråk. Ogräs får ej störa funktion och utseende. Vissa ytor är
omgivna av kantstöd som är avsedda för att avgränsa ytan och hålla materialet inom området. Ytorna
ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation
skall omedelbart borttransporteras.

F.1.1

Städning
Oönskad vegetation, löv, ris, skräp och främmande föremål tas bort. Allt avstädat
material skall omedelbart borttransporteras. Rök- och dammföroreningar får ej
förekomma i samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt
omhändertagande inte är möjligt. Betäckningar och galler till brunnar och poster
rengörs.
Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna
behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna
grenar och kvistar.

F.1.1.1

Vår och höstrengöring
Grusytor städas och krattas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling
vara fri från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på
hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal
gånger. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.1.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning och sladdning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan
sista juni och sista augusti.
Sladdningen skall utföras så att ytan blir jämn utan åsar och gropar. Ytorna, som
ej sladden kommer åt, justeras för hand. Ytan på slitlagret skall doseras så, att
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avvattning sker mot brunnar. Ränder eller ansamlingar av lossgjort grus får ej
förekomma. Efter sladdning kompakteras grusytan med vält.

F.1.3

Kantskärning
Kantskärning av begränsningslinjer till omgivande gräsbesådda ytor utförs en gång/år,
arbetet utförs innan den sista juni. Begränsningslinjer skall vara jämna och väl
markerade. Avvikelser på rak sträcka får inte överskrida 50 mm på 10 m längd. Radier
anpassas och avslutas till rak sträcka.

(F.1.4)

Reparation
Avgrusning utförs med stenmjöl 0-8 så att 4 cm tjocklek erhålls. Efter grusning
kompakteras grusytan med vält.

F.2 Asfaltsyta
Betecknar ytor belagda med asfalt. Vissa ytor är omgivna av kantstöd som är avsedda för att avgränsa
ytan och hålla materialet inom området. Dessa ska vara i god kondition. Ytorna ska vara rena från
skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart
borttransporteras.

F.2.1

Städning
Ytan sopas ren från grus, sand och främmande föremål. Med främmande föremål
avses även nedfallna grenar och kvistar. Rök- och dammföroreningar får ej
förekomma i samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt
omhändertagande inte är möjligt, t.ex. vid kantsten, under bänkar och andra
svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

F.2.1.1

Vår och höstrengöring
Asfaltsytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri
från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten
inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger.
Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober
månads utgång.

F.2.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong i samband med vår och höststädning.
Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och
borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.
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F.3 Sandyta
Betecknar ytor belagda med enligt AMA anläggning 07 DCJ.1 Sandyta av strid sand och DCJ.2
Sandyta av formbar leksand. Ytorna är avsedda för lek. Sandytorna ska vara jämna, gropar under
gungor tillåts ej. Sandytorna ska vara fria från ogräs och främmande föremål. Vissa ytor är omgivna av
sarg som är avsedd för att avgränsa ytan och hålla materialet inom området. Sargerna ska vara i god
kondition. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och
oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.3.1

Städning
Ytan räfsas rena från främmande föremål och luckras. Med främmande föremål
avses även nedfallna grenar och kvistar. Skräpet samlas direkt i säckar,
containers, lådor eller liknande och avlägsnas omgående. Efter denna behandling
skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och
kvistar.

F.3.1.1

Vår och höstrengöring
Sandytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri
från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten
inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger.
Löv blåses eller räfsas bort. Gropar i sandytorna jämnas ut. Arbetet skall vara
avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.3.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och
sista augusti.
Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotogräs får ej förekomma. Fröande ogräs
får ej ligga kvar. All vegetation avlägsnas och borttransporteras omedelbart
tillsammans med övrigt skräp.

F.3.3

Sandbyte och fräsning
Sandlådesanden och övriga sandytor avskummas och fylls på vartannat år.
Sanden i 25 % av sandlådorna byts varje år, efter 4 år skall sanden i samtliga
sandlådor vara utbytt. Sandytor som bildat en hård yta fräses med jordfräs en
gång per år. Utförda arbeten redovisas på byggmöte.

F.4 Barkyta
Betecknar ytor belagda med bark med en tjocklek av minst 10 cm. Vissa ytor är omgivna av kantstöd
som är avsedda för att avgränsa ytan och hålla beläggningen på plats inom området. Dessa ska vara i
god kondition. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material
och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.4.1

Städning
Skräp och främmande föremål avlägsnas från ytan. Med främmande föremål
avses även nedfallna grenar och kvistar.
Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande och
borttransporteras omgående. Efter denna behandling skall det städade området
vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.
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F.4.1.1

Vår och höstrengöring
Barkytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri
från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten
inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger.
Löv blåses eller räfsas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober
månads utgång.

F.4.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och
sista augusti. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotogräs får ej förekomma.
Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och bortforslas inom
ett dygn.

F.5 Sten- och plattlagda ytor
Betecknar ytor belagda med natursten eller betongplattor. Vissa ytor är omgivna av kantstöd som är
avsedda för att avgränsa ytan och hålla beläggningen på plats inom området. Dessa ska vara i god
kondition. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och
oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.5.1

Städning
Ytan sopas ren från grus, sand och främmande föremål. Med främmande föremål
avses även nedfallna grenar och kvistar. Rök- och dammföroreningar får ej
förekomma i samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt
omhändertagande inte är möjligt, t.ex. vid kantsten, under bänkar och andra
svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

F.5.1.1

Vår och höstrengöring
Sten- och plattlagda ytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter
behandling vara fri från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av
lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs
erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat
före maj respektive oktober månads utgång.

F.5.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och
sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt
och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.
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F.6 Grillplatser
Betecknar ytor och utrustning avsedd för eldning och grillning. Ytorna ska vara fria från vegetation som
kan antändas. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material
och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.6.1

Städning
Ytorna ska bör städas fortlöpande vid behov. Inget skräp eller andra föremål får
förekomma på ytan. Ytan sopas eller krattas ren från skräp och främmande
föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar.
Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. i
eldstaden, under bänkar och andra svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling
skall det städade området vara rent.

F.6.1.1

Vår och höstrengöring
Hela ytan skall efter behandling vara fri från skräp, främmande föremål och löv.
Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort
lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort.
Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.6.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och
sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt
och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.7 Trappor
Betecknar anlagda ytor som består av sättsteg och plansteg. Fogarna ska vara fria från vegetation.
Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad
vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.7.1

Städning
Ytan sopas ren från skräp, organiskt material och främmande föremål. Med
främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Manuell upptagning
utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt. Efter denna behandling
skall det städade området vara rent. Allt avstädat material skall omedelbart
borttransporteras. Trappor städas kontinuerligt.

F.7.1.1

Vår och höstrengöring
Hela ytan skall efter behandling vara fri från skräp, främmande föremål och löv.
Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort
lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort.
Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.7.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong Arbetet ska utföras innan sista juni och
sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt
och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.
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F.8 Trädäck
Betecknar anlagda ytor belagda med trä. Ytorna ska vara hela och i gott skick. Ytorna ska vara fria
från vegetation och rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad
vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.8.1

Städning
Ytan sopas eller krattas ren från skräp och främmande föremål. Med främmande
föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Manuell upptagning utförs där
maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. under bänkar och andra
svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.
Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.
Inget fågelträck får finnas på trädäcket i Storsjöparken. Veckovis tillsyn ska ske av
trädäcket som rengöras från fågelträck vid behov.

F.8.1.1

Vår och höstrengöring
Trädäck städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från
skräp, främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på
hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal
gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive
oktober månads utgång.

F.8.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong i samband med vår och höststädning.
Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och
borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.9 Murar
Betecknar bruksmurar och kallmurar. Bruksmurar ska ha hela fogar. Sättningar får inte förekomma.
Murar ska vara fria från vegetation och rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat
material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.9.1

Städning
Ytan sopas eller krattas ren från skräp och främmande föremål. Med främmande
föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Manuell upptagning utförs där
maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. under bänkar och andra
svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.
Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.

F.9.1.1

Vår och höstrengöring
Murar städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från
skräp, främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på
hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal
gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive
oktober månads utgång.
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F.9.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och
sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt
och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.9.3

Reparationer och övrigt underhåll
Reparationer som kan utföras med befintligt material skall utföras. Riktning och
reparation av murar sker efter beställning från beställaren.

F.10 Sarger
Betecknar stål- klubb och träsarger. Sarger ska vara hela och funktionella samt vinkelräta mot
anslutande ytor. Sarger ska vara fria från vegetation och rena från skräp och andra främmande
föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.10.1

Städning
Ytan sopas eller krattas ren från skräp och främmande föremål. Med främmande
föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Manuell upptagning utförs där
maskinellt omhändertagande inte är möjligt. Efter denna behandling skall det
städade området vara rent.

F.10.1.1

Vår och höstrengöring
Sarger städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från
skräp, främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på
hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal
gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive
oktober månads utgång.

F.10.2

Ogräsrensning
Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och
sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt
och borttransporteras omedelbart.

F.10.3

Reparationer och övrigt underhåll
Trasiga sarger repareras omgående. Reparationer som kan utföras med befintligt
material skall utföras. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner.
Lutande sarger riktas. Övriga reparationer sker i samråd med beställaren.

G. Markutrustning
G.1 Fallskyddsplattor
Betecknar ytor belagda med stötdämpande underlagsplattor. Ytorna ska vara i god kondition och fria
från skräp för att uppfylla avsedd funktion. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande
föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.
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G.1.1

Städning
Ytorna sopas eller sugs rena från grus, sand och främmande föremål. Städning
inom lekplatser sker kontinuerligt, vilket innebär att en del ytor måste städas
dagligen vissa tider på året. Allt avstädat material skall omedelbart
borttransporteras.
Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna
behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna
grenar och kvistar.
På lekområden ägnas särskild uppmärksamhet åt vassa föremål, glas,
djurspillning, cigarrettfimpar, m.m. Oönskad vegetation tas bort.

G.2 Gjuten fallskyddsyta
Betecknar ytor belagda med helgjuten fallskyddsmatta. Ytorna ska vara i god kondition och fria från
främmande föremål för att uppfylla avsedd funktion. Ytorna ska vara rena från skräp och andra
främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

G.2.1

Städning
Ytorna sopas eller sugs rena från grus, sand och främmande föremål. Städning
inom lekplatser sker kontinuerligt, vilket innebär att en del ytor måste städas
dagligen vissa tider på året. Allt avstädat material skall omedelbart
borttransporteras.
Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna
behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna
grenar och kvistar.
På lekområden ägnas särskild uppmärksamhet åt vassa föremål, djurspillning,
cigarrettfimpar, glas m.m. Oönskad vegetation tas bort.

G.3 Lekutrustning, se A.4 Lekplatser
G.4 Fasta soffor, parksoffor och bord
Betecknar fasta utemöbler. Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd
ska uppnås. Den ska vara hel och riktad, ytskikten ska vara rena och väl ytbehandlade.

G.4.1

Rengöring
Rengöring av fasta och lösa utemöbler ska göras på våren innan maj månads
utgång. Rengöringen ska därefter göras ytterligare 3 gånger per år. Efter
avtorkningen skall soffan eller bänken vara ren från damm och nedsmutsande
beläggningar.

(G.4.2)

Klottersanering
Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

26

G.4.3

Reparationer
Trasiga utemöbler repareras. Reparationer som kan utföras med befintligt material
skall utföras. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner.
Markutrustning som lutar ska riktas. Övriga åtgärder och eventuella utbyten sker i
samråd med beställaren.

(G.4.5)

Ytbehandling
Ytbehandling av utemöbler utförs efter beställning. Byte av utemöbler sker i
samråd med beställaren.

G.5 Staket, stängsel och bullerplank
Betecknar staket och bullerplank. Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och
livslängd ska uppnås. Den ska vara hel och riktad, ytskikten ska vara rena och väl ytbehandlade.

(G.5.1)

Klottersanering
Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

G.5.2

Reparationer
Trasiga staket och bullerplank repareras. Reparation som kan utföras med
befintligt material utförs omgående. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras
in/slås ner. Övriga åtgärder och eventuella utbyten sker i samråd med beställaren.

(G.5.3)

Ytbehandling
Ytbehandling och målning av staket utförs efter beställning.

G.7 Papperskorgar
Betecknar papperskorgar. Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd
ska uppnås. De ska vara hela och riktade. Ytskikten ska vara rena. Information om var skräp ska
slängas ska tydligt framgå. Papperskorgar får inte stå överfulla eller trasiga.

G.7.1

Tillsyn
Papperskorgar skall hållas under kontinuerlig tillsyn, så att kärlen inte står fulla
eller trasiga. Tillsyn ska ske 1 gång/vecka maj - oktober, övrig tid varannan vecka.
Det är entreprenörens ansvar att genast rapportera in fel i samband med
kontinuerlig tillsyn.

G.7.2

Tömning
Tömning av papperskorg skall ske i erforderlig omfattning så att de inte står
överfulla. Det får ej heller ligga skräp utanför, i direkt närhet till papperskorgen.
Detta ska samlas upp och borttransporteras vid samma tillfälle.

G.7.3

Rengöring
Rengöring av papperskorgar ska göras på våren innan maj månads utgång. Efter
avtorkningen skall papperskorgen vara ren från damm och nedsmutsande
beläggningar.
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(G.7.4)

Klottersanering
Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

G.7.5

Reparationer
Skadade delar byts ut. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner.
Markutrustning som lutar ska riktas. Det är entreprenörens ansvar att genast
rapportera in fel i samband med kontinuerlig tillsyn. Nya delar tillhandahålls av
beställaren. Delarna avhämtas av entreprenören.

G.8 Konstverk och monument
Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. De ska vara
hela och riktade. Ytskikten ska vara rena.

G.8.1

Tillsyn
Konstverk och monument skall hållas under kontinuerlig tillsyn, så att de inte står
nerklottrade, smutsiga eller trasiga. Det är entreprenörens ansvar att genast
rapportera in fel i samband med kontinuerlig tillsyn.

G.8.2

Rengöring
Rengöring av konstverk och monument ska göras vid behov.

(G.8.3)

Klottersanering
Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

(G.8.4)

Reparationer
Åtgärder sker i samråd med beställaren.
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