SD Utemiljö, utförande
Kod

Rubrik/åtgärdskrav

SD

Utemiljö

Förutsättningar
för tjänsten

Omfattar all mark inom allmän plats och tomt. Objekt: gator, parker, tomter. Tillsyn och skötsel för samtliga i entreprenaden ingående objekt ska, utöver nedan specificerade åtgärder, utföras enligt gällande driftoch underhållsinstruktioner eller andra av beställaren tillhandahållna anvisningar. Där instruktioner saknas ska åtgärder utföras fackmässigt och enligt gällande praxis.

Rådstext

Funktion:
Funktionskravet enligt punkt 1 är generellt och ska gälla för allt som ingår i entreprenaden. Avvikande eller specifika funktionskrav och deras acceptanskriterier anges sedan i förekommande
fall under de olika koderna och rubrikerna.
Under "förutsättningar för tjänsten" på respektive rubrik beskrivs, på en övergripande nivå, objekten åtgärderna ska utföras på . Vid behov, komplettera med mer detaljerade beskrivningar
av objekten. Beskriv också tydligt om det är något system/systemdel/komponent som INTE ska ingå.
Om kontraktet avser skötsel under garantitiden görs ett urval av tillämpliga koder. Rutiner för när garantiskötsel övergår till ordinarie skötsel redovisas i Övergripande tjänstekrav.

1
2

Om inte annat anges nedan utförs tillsyn
Utföra avhjälpande underhåll avseende ….....

SD1

Renhållning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: alla ytor och utrustning.

Utförandetider

... gånger per ...
Vid behov

Rådstext

Reglera L:s befogenheter att ta bort kvarlämnade föremål av typen cyklar, leksaker, utbrända bilar o.d. och hur föremål som är hittegods eller motsvarande, ska hanteras.
Barmarksrenhållning ska upprätthållas året runt och innefattar således även renhållningsåtgärder vintertid.
Renhållning har ofta högre frekvens på tillsyn än SD generellt. Ange nivå på tillsyn.
Om B har riktlinjer för hantering av grovavfall, boplatser och riskavfall ska hänvisng göras till dessa.
Ange om upptagning av friktionsmaterial från halkbekämpning regleras under vinterväghållning.
Ange om parkeringsplatser för bilar och cyklar är avlysta och ska vara fria från fordon vid särskilda tidpunter för att möjliggöra renhållning.
Om det är olika frekvenser och kvalitetskrav som ska gälla för olika typer av ytor och objekt kan det med fördel redovisas i en tabell.

1

Utför tillsyn

2
3

Parkeringsplatser för bilar och cyklar är avlysta och tillgängliga för renhållning
Renhållning ska utföras med frekvenser och kvalitetskrav för olika typer av ytor och objekt enligt tabell …........

SD1.1

Regelbunden renhållning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: alla typer av ytor och utrustning.

…… gånger per ….. där inte annat är
angivet nedan.
…..dagar i …...

Kod
Rådstext

4
5

Rubrik/åtgärdskrav
Utförandetider
För utförandebeskrivningar:
Ange när och hur ofta renhållning ska ske.
Ange när och hur ofta tömning av papperskorgar ska ske.
Ange om manuell och maskinell upptagning av löv, kvistar och skräp, upptagning av halkgrus, sand samt upptagning av skräp under skrapgaller ska ingå i entreprenaden. Ange under SD5
om upptagning av halkgrus redovisas under SD1.
Ange om det finns en karta med olika renhållningsnivåer som ska följas.
Ange om det förkommer grovsopor och hur de ska hanteras.
Ange om borttransport av löv m.m. till tipp ska ingå.
Ange om fallna löv på bruksgräsmatta ska bearbetas med mulchingaggregat kontinuerligt under hela lövfällningsperioden då gräsytan är körbar och skador på ytskiktet inte kan uppstå.
Ange åtgärd om gräsmattan inte är körbar.
Ange om rengöring av papperskorgar redovisas här eller om det redovisas under SD4.7.
För fastigheter ange om tillsyn och skötsel i anslutning till avfallsstationer utomhus ska ingå.
Ange om det finns särskilda bestämmelser angående hantering av hundlatriner.
Töm papperskorgar
... gånger per ...
Ta upp löv, kvistar, och skräp
... gånger per ...
Ta bort löv från vägar och gångytor.
... gånger per ...
Lämna kvar löv i buskage.
För vegetationsytor ses mindre och måttliga mängder växtdelar, löv m.m. inte som skräp utan ska lämnas kvar som jordförbättring
... gånger per ...
Töm hundlatriner
Farligt avfall ska hanteras enligt avfallsförordningen och lämnas till närmaste miljöstation.
Vid behov

SD1.2

Vår- och höstrenhållning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor med vegetation och beläggningar.

1
2
3

Rådstext

För utförandebeskrivningar:
Ange när och på vilka ytor vår- och höstrenhållning ska utföras.
Ange när lövupptagning senast ska vara klart och frekvenser alternativt kontinuerlig upptagning.
Upptagning av halkgrus är normalt sett en del av arbetet med SD5 Vinterväghållning, men det redovisas som arbetsmoment här eftersom det är en fråga om vårrenhållning,
Ange om organiskt material ska komposteras och återföras.

1
2

Vårrenhållning ska utföras. Material från halkbekämpning, löv, kvistar, grenar, skräp och andra främmande föremål tas bort.
Höstrenhållning ska utföras. Kvistar och skräp tas bort. På gräsytor klipps mindre mängder löv ned medan större mängder löv tas bort. Löv tas bort från
vägar och gångytor. Löv i buskage lämnas kvar om det inte inverkar negativt på vegetationen.

SD1.3

Sopning och spolning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor med beläggningar. Dock undantas sand och grusytor.

Rådstext

För utförandebeskrivningar:
Ange hur ofta sopning ska utföras, oftast föreskrivs en grov och en finsopning.
Sopning ska ske över hela ytan och handsopning ska utföras där maskinell åtkomst inte är möjlig.
Ange om viss maskinsopning ska utföras med stålborste som ogräsbekämpning.
Ange när och hur ofta spolning ska utföras, ange vilka ytor som ska spolas.

1

Utför maskinsopning

Avslutas senast den … varje år
Avslutas senast den … varje år

... gånger per ...

Kod
2
3
4

Rubrik/åtgärdskrav
Utför maskinsopning med stålborste
Utför handsopning
Utför spolning av …. ytor

SD1.4

Sanering

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor och utrustning.

Rådstext

För utförandebeskrivningar:
Ange hur och när sanering ska utföras.
Ange hur och inom vilken tisdsram som fekalier och liknande nersmutsning ska avlägnas.
Ange hur och inom vilken tidsram som oljespill ska saneras.
Ange hur och inom vilken tisdsram som klotter ska avlägnas
Ange om mindre klotter och klistermärken ska avlägsnas direkt

1
2
3
4
5

Utför sanering av ytor
Avlägsna fekalier enligt gällande bestämmelser
Utför sanering av oljespill
Sätt upp skyltar med halkvarning vid oljespill
Utför klottersanering

SD2

Arbete med vegetation

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: alla typer av vegetationsytor, såväl anlagda som naturliga. Gräs, träd, buskar och häckar, blomsterplanteringar, naturmark och vegetation på bjälklag.

Rådstext

Ange om växtavfall som klipp, grenar, fallfrukt etc som är lämpligt för kompostering, ska komposteras.
Ange om övrigt växtavfall ska transporteras bort.

1

L ska identifiera och föreslå lagning/komplettering av döda vegetationspartier för B för beslut. Arbetet utförs efter avrop.

Utförandetider
… gånger per …
… gånger per …
... gånger per ...

vid behov
vid behov
vid behov
vid behov
vid behov

vid behov

SD2.1

Gräs

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Alla typer av gräsklädda ytor som ska omfattas av regelbunden klippning eller slagning såsom prydnadsgräsmattor, bruksgräsmattor, högvuxna gräsytor och ängar.
Gränsen mot vad som räknas som SD4.5.1 Öppen mark går vid om ytan ska uppfattas och skötas som äng enligt SD4.1.4 eller om den endast ska hållas öppen för att inte växa igen.

Rådstext

Ange om hänsyn till väderlek ska beaktas vid klippning, för att undvika skador på gräsytan.

SD2.1.1

Prydnadsgräsmattor

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Prydnadsgräsmattor, vilket är högkvalitativa gräsmattor som i första hand ska vara till prydnad eller som har mycket stor användning och slitage.

Kod
Rådstext

Rubrik/åtgärdskrav
Utförandetider
För utförandebeskrivningar:
Ange klippningsintervall eller högsta tillåtna gräshöjd. Prydnadsgräsmatta har normalt en lägre klipphöjd än bruksgräsmatta, 2,5-6 cm och behöver vanligtvis klippas 18-25 gånger per
säsong.
Ange putsningsintervall och om det finns krav på typ av gräsklippare.
Ange om klipprester ska finfördelas eller samlas upp. Klipprester får i regel inte lämnas kvar i prydnadsgräsmatta.
Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring ska göras med angiven frekvens eller baseras på jordanalys.
Ange om kant- och vertikalskärning, luftning och dressning ska utföras och med vilket intervall.
Ange om bevattning ska utföras och under vilka förutsättningar.
Ange om ogräsbekämpning ska utföras, mot vilka ogräs och vilka metoder som ska användas
Ange om renovering eller lagning ska utföras och med vilken frekvens och metod.
Ange om bekämpning av sjukdomar och skadegörare ska utföras och vilken metod som tillåts.

1

Klippning ska utföras
Innan klippning ska ytan vara fri från skräp och andra främmande föremål. Vid klippning ska lösa möbler och andra föremål flyttas.
Putsning kring hinder ska utföras vid klippning. Putsning ska ske i samma höjd som klippningen. Maskinell putsning får inte utföras i en radie av 10 cm
runt trädstammar utan här ska putsning ske manuellt.
Inga synliga klipprester får lämnas kvar, de ska finfördelas eller samlas upp.
Inga klipprester får ligga kvar på kringliggande ytor efter klippning.

... gånger per ... .

2
3
4
5
6
7

Kanter mot kringliggande ytor kantskärs
Ogräsbekämpning ska göras mekaniskt, genom avlägsnande av rot och planta
Bevattning ska utföras vid risk för långvarig torka enligt överenskommelse med B.
Luftning ska utföras
Dressning ska utföras
Gödsling ska utföras när gräset uppvisar för dålig tillväxt och täthet

... gånger per .....
... gånger per ... .
vid behov
... gånger per år.
... gånger per år.
vid behov

SD2.1.2

Bruksgräsmattor

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Bruksgräsmattor, vilket omfattar huvuddelen av alla gräsmattor och som primärt är avsedda för, och ska tåla, att användas
för vistelse, lek, bollspel, m.m.

Rådstext

För utförandebeskrivningar:
Ange klippnings- och putsningsintervall, normala klippningsintervall kan ligga mellan 12-20 gånger per säsong. Manuell putsning kring träd kan anges med annat intervall än övrig putsning.
Ange tillåtna utseendekrav för kvarlämnade klipprester.
Ange om renovering eller lagning ska utföras och under vilka förutsättningar.
Ange om kantskärning ska genomföras och med vilket intervall.

1

2

Klippning ska utföras
Innan klippning ska ytan vara fri från skräp och andra främmande föremål. Vid klippning ska lösa möbler och andra föremål flyttas.
Putsning kring hinder ska utföras vid klippning. Putsning ska ske i samma höjd som klippningen. Maskinell putsning får inte utföras i en radie av 10 cm
runt trädstammar utan här ska putsning ske manuellt.
Avklippt gräs ska finfördelas och ligga kvar förutsatt att inga störande ansamlingar uppstår.
Inga klipprester får ligga kvar på kringliggande ytor efter klippning.
Kanter mot kringliggande ytor kantskärs

SD2.1.3

Högvuxna gräsytor

... gånger per ...

... gånger per ...

Kod

Rubrik/åtgärdskrav

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Gräsytor som inte har någon aktiv användning men som ska vara hållas öppna och uppfattas som klippta.

Utförandetider

Rådstext

För utförandebeskrivningar:
Ange klippningsintervall.
Gräset klipps normalt 2-5 gånger/säsong till en höjd på 5-10 cm.
Ange om en kant som sköts som bruksgräsmatta ska finnas mot omgivande ytor.
Klippning kan göras till exempel genom slåtter, trimning eller med lie, ange särskilda önskemål för metod eller tillvägagångssätt.
Ange om hänsyn ska tas till väderleksförhållanden vid klippning.
Klipprester får i vanliga fall ligga kvar, ange om dessa ska samlas upp.

1

Gräset ska klippas
Klipprester behöver inte samlas upp.
Gräsrester får inte finnas kvar på omgivande beläggningar efter klippning.

SD2.1.4

Äng

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Ängar, vilket är ytor som ska uppfattas ha högvuxet gräs under huvuddelen av säsongen och som slås så att hela grässtrået klipps av och normal tas bort efter att det fått fröa av sig på plats.

…. gånger per säsong

Rådstext

Det finns många olika typer av ängar som ska skötas på olika sätt och med olika ändamål som vägkantsslåtter, blomsterängar, ängar för pollinatörer etc. Hänsyn till artrikedom, biologisk
mångfald, pollinatörer etc ska skrivas in när det behövs.
För utförandebeskrivningar:
Ange slagningsintervall. Äng slås i normala fall 1-2 gånger/säsong, till en höjd på 5-10 cm.
Ange tidpunkt för slagning i förhållande till blomning och frösättning.
Ange om avslaget gräs ska ligga kvar och i så fall hur länge.
Ange om hänsyn ska tas till väderleksförhållanden vid klippning.

1

Slåtter ska utföras
Avslaget material ska ligga kvar .... veckor för att gynna frösättning av nya örter. Det samlas sedan upp och borttrasporteras. Vid stora
nederbördsmängder kan avslaget material (efter överenskommelse) ligga kvar längre.
Inga klipprester får ligga kvar i kringliggande ytor.

…. gånger per säsong.

SD2.2

Träd

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Alla planterade eller bevarade träd inklusive bevattningsanordningar monterade i träden, trädgaller, stamskydd och trädstöd. Inkluderar alla träd i en anlagd och skött miljö, oavsett om de står ensamma, i
bestånd, rader etc. Exempelvis park- och prydnadsträd, gatuträd, formbeskurna träd och fruktträd.

Kod
Rådstext

Rubrik/åtgärdskrav
Utförandetider
För utförandebeskrivningar:
Ange hur träd, vegetationsytor, bevattningsanordningar, trädgaller, stamskydd och trädstöd ska skötas och skyddas. Beakta även skador från andra skötselmoment.
Ange hur ris och andra rester efter beskärningsarbeten ska hanteras.
Ange om uppbindning, uppbyggnadsbeskärning, vattning och gödning ska kontrolleras eller utföras på nyplanterade eller oetablerade träd.
Ange om yta under träd ska hållas öppen eller täckas och om ogräsbekämpning ska förekomma och med vilka intervall.
Ange även storlek på ytan, ex. 60 cm från stam vilket är vanligt förekommande för nyplanterade träd.
Ange att borttagning av stamskott, rotskott eller annan typ av oönskad tillväxt från trädet ska utföras och med vilket intervall.
Ange omfattning på underhåll av trädgaller.
Ange om trädbesiktning ska utföras. Ange vilka intervall och om särskilda kompetenskrav finns för de personer som utför besiktningen. Ange även om besiktningen ska kompletteras med
åtgärdsförslag och beskärningsplan.
Ange om tidpunkt för underhållsbeskärning för att upprätthålla fri sikt och förebygga konflikt med infrastruktur. Vilket avstånd och fri höjd ska finnas för fritt utrymme.
Anga vilka arbetsuppgifter som är svåra att kalkylera i förväg och som ska utföras mot rörlig ersättning.
Ange typ av gödselmedel vid gödsling.

1

Ogräsbekämpning och luckring utförs
Stam- och rotskott tas bort

... gånger per ...
... gånger per ...

2
3

Runt träd i ytor med gräs ska hållas öppen jord, marktäckning eller plantering runt stammen som skydd mot påkörningsskador.
Trädstöd och uppbindning ska kontrolleras och justeras så att funktion uppfylls och risk för skada inte förekommer.
Trädstöd och uppbindning ska tas bort när trädet är etablerat.
Uppbyggnadsbeskärning ska utföras av följande arter/plantor …..
Underhållsbeskärning ska utföras för att säkerställa fritt utrymme och fri höjd. Fri höjd ska vara 2,50 m vid gångväg, 3,20 m vid gång- och cykelväg och
4,60 vid gata och bilväg.
Fritt vertikalt utrymme vid fasad ska uppgå till 2 m.
Underhållsbeskärning ska göras så att fri sikt finns vid trafikerade ytor och så att skyltar och belysning inte skyms.
Underhållsbeskärning av grenar med större diameter än 20 cm ska ske först efter samråd med B.
Vid arbete med beskärning tillåts ris och annat ligga kvar under arbetsdagen, men ska vid arbetsdagens slut vara placerat så att det inte utgör hinder
eller stör. Ris och övriga rester får ligga kvar maximalt under en arbetsvecka innan borttransport.

Vid behov
... gånger per år.

6

På nyplanterade och oetablerade träd ska trädklump hållas jämnt fuktig och får inte torka ut.
Bevattningssäckar får användas och sitta uppe maj-sept.
Gödsling ska göras i samband med varannan vattning med flytande gödselmedel.

vid behov

SD2.2.1

Park- och prydnadsträd

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Träd som står omgivna av andra vegetationsytor, inklusive växtbädd, bevattningsanordningar monterade i träden, trädgaller och trädstöd.

4
5

... gånger per träd
... gånger per ...

Rådstext

Park- och prydnadsträd ska normalt inte ha någon löpande skötsel än ogräsbekämpning och luckring om det är öppen jord runt träden och heller inte omfattas av beskärning annat än för
att rensa bort stam- och rotskott och för att hålla angivna mått för fri höjd, fritt område mot fasad och så att träden inte skymmer belysning, skyltar etc.

SD2.2.2

Gatuträd

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Träd som står omgivna av beläggningar, inklusive bevattningsanordningar monterade i träden, trädgaller och trädstöd.

Rådstext

Ange om annan fri höjd ska hållas för gång/cykelväg och övriga trafikerade ytor än som sägs under SD2.2.
Ange om skelettjord används och vilken skötsel som krävs.

Kod
1

Rubrik/åtgärdskrav
Träd intill trafikerade ytor stammas upp.

vid behov

2

Tillsyn av träden och bedömning av eventuella tillväxtproblem

… gånger per …

SD2.2.3

Formbeskurna träd

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Formbeskurna och hamlade träd som årligen eller med annan frekvens beskärs för att hålla en viss form; inklusive vegetationsytor, bevattningsanordningar, trädgaller och trädstöd.

Rådstext

För utförandebeskrivningar:
Ange hur formbeskurna och hamlade träd ska beskäras och med vilket tidsintervall.
Ange metod för formbeskärning och med vilka tidsintervall det ska utföras.

1
2

Hamlade träd hamlas
Formbeskärning ska utföras
Träd som uppnått slutlig storlek och form skärs tillbaka till föregående års beskärning för att bibehålla form och utseende.

SD2.2.4

Fruktträd

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Träd av arter och sorter som odlas för att ge fruktproduktion.

Rådstext

Ange om fruktträd ska skötas för att främja fruktsättning eller fylla annan funktion.
Ange om specifik fruktträdsbeskärning ska utföras; metod, tidpunkt och om väderleksförhållanden ska beaktas.
Ange om fallfrukt ska samlas upp och transporteras bort för kompostering

1
2

Beskärning för att gynna rik blomning och god fruktsättning
Fallfrukt ska samlas upp, transporteras bort och tas om hand

Utförandetider

vart … år.
... gånger per ...

... gånger per ...
... gånger per ...

SD2.3

Buskar, häckar och klätterväxter

Förutsättningar
för tjänsten

Perenner och utplanteringsväxter som ingår i blandplanteringar tillsammans med buskar, ska skötas enligt vad som föreskrivs för perenner och utplanteringsväxter.
Objekt: Alla sorters buskar, häckar och klätterväxter i en anlagd och skött miljö. Exempelvis prydnadsbuskar, bruksbuskage, bärbuskar, klippta häckar och klätterväxter.

Rådstext

Under denna kod beskrivs skötsel av buskar. För blandplanteringar med buskar, perenner och eventuellt utplanteringsväxter gäller att respektive växttyp beskrivs under, och ska skötas som,
den kod som gäller för den växttypen. Om denna typ av blandade planteringar har stor omfatting och stor variation kan de beskrivas med egen kod och rubrik SD2.36.
Ogräsbekämpning kan utföras med längre intervall och då med större insatser, eller med korta intervall, typ varje vecka, och då med kortare och mindre insatser.
Ange vilka delar av buskytorna som ska ogräsbekämpas, om det till exempel är hela ytan, kanterna till en angiven bredd eller synliga delar.
Om vissa buskar och häckar har ett skick som gör att de inte kan skötas enligt vad som föreskrivs ska anges vad som gäller avseende skötseln fram till att planerat underhåll med
nedskärning, uppgrävning och utbyte etc har genomförts.
Ange om beskärningsplan ska upprättas och om det ska göras av L eller B.

1

Luckring och ogräsbekämpning
Ogräsbekämpning ska göras av …... ytan.
Buskar, häckar och klätterväxter beskärs så att de inte hindrar framkomlighet eller fri sikt vid trafikerade ytor; inte växer för fönster, hänger ut vid
entréer; och så att belysning och skyltar inte skyms.
Vid arbete med beskärning tillåts ris och annat ligga kvar under arbetsdagen, men ska vid arbetsdagens slut vara placerat så att det inte utgör hinder
eller stör. Ris och övriga rester får ligga kvar maxiamlt under en arbetsvecka innan borttransport.
Döda och skadade grenar tas bort
Gödsling
Vattning

2

3
4
5

... gånger per ...
vid behov

vid behov
vid behov
vid behov

Kod
6

Rubrik/åtgärdskrav
Nyplanterade och oetablerade buskar, häckar och klätterväxter
Vattning ska utföras under maj-sept.
Gödsling ska göras med …. senast i juni och gödselmedlet myllas ner i ytan i samband med luckring.

SD2.3.1

Prydnadsbuskar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: prydnadsbuskar. Betecknar buskar i anläggningar som i första hand har ett skönhetsvärde, d.v.s. ska utveckla vacker blomning, växtsätt, bladverk o.s.v. De kan stå ensamma eller växa i grupp.

Utförandetider
vid behov

Rådstext

Vid utförandebeskrivningar:
Ange skötselåtgärder för ogräsbekämpning, gödsling, beskärning, grenar som hänger ut, uppbindning, torra eller vissna delar, åtgärder vid närings- eller vattenbrist och sjukdomsangrepp.

1
2
3
4
5

Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott ska utföras
Buskar beskärs lätt så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras.
Döda och skadade grenar tas bort.
Föryngringsbeskärning utförs på L:s inrådan efter samråd och beslut från B.
Gödsling ska utföras med …...

SD2.3.2

Bruksbuskage

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: bruksbuskage. Betecknar buskar som har funktioner för lä eller rumsavgränsning och för lek. De har ofta även prydnadsvärden som blomning m.m.

... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...
vid behov
... gånger per år

Föryngringsbeskärning och andra mer omfattande beskärninginsatser kan utföras mot rörlig ersättning eftersom de är svåra att kalkylera i förväg.
Ange behov av föryngringsbeskärning.
Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott ska utföras.

... gånger per ...

3
4

Beskärning ska utföras av grenar som hindrar framkomlighet på omgvande hårdgjorda ytor, växer upp över fönster, vid entréer, sittplatser etc.
Döda och skadade grenar ska tas bort.
Föryngringsbeskärning utförs på L:s inrådan efter samråd och beslut från B.

... gånger per ...
... gånger per ...
vid behov

Rådstext
1
2

SD2.3.3

Bärbuskar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Buskar av arter och sorter som odlas för att ge bärproduktion.

Rådstext

Bärbuskar används ibland som bruksbuskage och ska då skötas som sådana. I de fall som bärbuskarna satts för att ge bra skörd ska de skötas så att det syftet uppfylls.

1
2
3

Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott ska utföras.
Gödsling ska utföras med …...
Beskärning utförs för att gynna rik bloming och rik skörs

SD2.3.4

Klippta häckar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Buskar planterade i en eller två rader och som klipps för att ge en avgränsning. Bruksbuskage som klipps utan att ha en avgränsande funktion är inte klippt häck utan klippt bruksbuskage.

... gånger per ...
... gånger per år
... gånger per år

Rådstext

Häckar bör klippas åtminstone två gånger om året för att ha ett prydligt utseende.
Häckar som varit felklippta så att sidorna lutar inåt basen eller så att de blivit kala nedtill kan behöva rättas till. Det är ett arbete som bör regleras med rörlig ersättning och efter särskild
överenskommelse anpassad till vilken art som ingår i häcken och förutsättningarna på plats.

1
2

Mekanisk bekämpning av ogräs, sly, vildskott och rotskott ska utföras
... gånger per år
Häckar klipps före midsommar. Därefter utförs en putsbeskärning i augusti. Häckar som uppnått slutlig storlek och form skärs tillbaka till föregående års 2 gånger per år
beskärning för att bibehålla form och utseende.

SD2.3.5

Klätterväxter

Kod

Rubrik/åtgärdskrav

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Klättrande och klängande växter som växer vertikalt med hjälp av väggar, spaljéer eller andra stöd.

Utförandetider

Rådstext

Etablerade kläng- och klätterväxter behöver normalt ingen skötsel förutom ogräsbekämpning, men ange om speciell beskärning eller uppbindning krävs. Klätterväxter på husfasader behöver
regelbunden beskärning för att inte växa in över fönster, in på balkonger etc.

1

Underhållsbeskärning ska utföras årligen. Döda, skadade och sjuka rankor och grenar skärs bort. De arter som inte är självklättrande binds upp mot sitt
underlag. Klätterväxter på fasader begränsas genom beskärning i anslutning till fönster, taksprång etc.

varje år

2

Luckring och mekanisk ogräsbekämpning ska utföras

... gånger per …

SD2.4

Blomsterplanteringar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Planteringar med blommande och andra prydnadsväxter som ska ge prydnadsvärden såsom utplanteringsväxter, perenner och rabattrosor.

Rådstext

Blomsterplanteringar är krävande ytor som behöver noggrann tillsyn, vattning, gödsling, putsning etc.

1

Tillsyn av blomsterplanteringarna och rapportering av skador, tillväxtproblem, torkskador, symptom på näringsbrist etc.

SD2.4.1

Utplanteringsväxter

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Utplanteringsväxter, vilket är sommarblommor och andra växter som planteras ut flera, oftast tre, gånger årligen i planteringsytor, urnor och blomlådor.

... gånger per ...

Rådstext

Ange om blomsterprogram finns eller om avstämning med B ska ske på annat sätt. Ange om utplanteringsväxterna finns i planteringsytor och/eller kärl. Ange hur intagna kärl ska förvaras
över vintern.

1

Urnorna/lådorna placeras ut och fylls med ny växtjord anpassad för utplanteringsväxter

senast … varje vår

2
3
4
5
6
7

Förslag till växtval ska presenteras för och godkännas av B.
Mekanisk ogräsbekämpning ska utföras.
Gödsling ska utföras med långtidsverkande gödselmedel för utplanteringsväxter med dosering enligt tillverkarens anvisningar
Bevattning ska utföras under hela säsongen.
Putsning ska utföras under hela säsongen.
Urnorna/lådorna töms och tas in för vinterförvaring.

varje år
... gånger per ...
... gånger per år
... gånger per vecka
... gånger per ...
senast … varje höst

8

Skadedjursangrepp ska omgående anmälas till B. L ska föreslå åtgärd som beslutas av B.

vid behov

SD2.4.2

Perenner

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Perenner i såväl perennplanteringar som i blandplanteringar tillsammans med buskar.

Rådstext

Under denna kod beskrivs skötsel av perenner. För blandplanteringar med buskar, perenner och eventuellt utplanteringsväxter gäller att respektive växttyp beskrivs under, och ska skötas
som, den kod som gäller för den växttypen. Om denna typ av blandade planteringar har stor omfattning och stor variation kan de beskrivas med egen kod och rubrik SD2.3.6.
Ogräsbekämpning är ett omfattande och viktigt skötselmoment. Det kan utföras med längre intervall och då med större insatser, eller med korta intervall, typ varje vecka, och då med
kortare och mindre insatser.

1

Luckring och manuell ogräsbekämpning:
Inget sly eller viltskott får förekomma. Rotogräs får inte förekomma eller växa in från intilliggande ytor. Om rotogräs trots allt etablerats ska det grävas
bort med rötterna. Fröogräs rensas bort innan fröspridning.
Siktskymmande, döda och skadade växtdelar ska tas bort.

2

... gånger per ...

... gånger per ...

Kod
3
4
5

Rubrik/åtgärdskrav
Nedklippning ska ske efter snösmältning och före vårlökar börjar växa upp.
Mulchning utföres.
Putsning av perenner för remontering ska utföras, efter samråd med B.
Gödsling ska utföras med …

6
7
8

Bevattning utförs vid risk för skada på vegetationen p.g.a. torka. Bevattning ska ske med minst 15 mm vatten per tillfälle.
Högväxande och blommande perenner: Putsning ska utföras.
Döda och utblommande växtdelar tas bort. Mekanisk ogräsbekämpning ska utföras.

SD2.4.3

Rabattrosor

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Planteringar med rabattrosor av alla sorter: polyantha-, storblommiga och andra rabattrosor.

Utförandetider
... gånger per år
vid behov
direkt före första
ogräsbekämpningen.
vid behov
... gånger per år
... gånger per år

Rådstext

Vid utförandebeskrivningar:
Ange skötselåtgärd frekvens för ogräsbekämpning, gödsling, beskärning, puts av vissna delar, närings- och eller vattentillförsel, åtgärder mot sjukdomsangrepp och uppbindning.

1
2
3
4
5
6
7
8

Rosorna beskärs varje vår.
Mekanisk ogräsbekämpning.
Sommarbeskärning ska utföras. Utblommade blomställningar och eventuella vildskott skärs bort.
Luckring och ogräsbekämpning
Vattning
Gödsling
Bekämpning av sjukdomar och skadedjur
Kupning utförs på hösten

varje år
... gånger per år
... gånger per år
… gånger per …
vid behov
vid behov
vid behov
varje år

SD2.5

Naturmark

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Bevarad eller anlagd mark med spontan etablering och utveckling av växtligheten och som ska fortsätta styras av spontana växtprocesser. Naturmark kan vara av olika typ, exempelvis öppen mark,
trädbevuxen naturmark och skog, våtmarker m.m.

Rådstext

Ange om skötselplan finns. Till skillnad från anlagd växtlighet kan oftast inte naturmark beskrivas och skötas utifrån yttyper, definierade av vilken växtlighet de innehåller, utan behöver
beskrivas och skötas utifrån områdesvisa/geografiska beskrivningar och avgränsningar.

1

Tillsyn ska utföras. Vid tillsynen ska bland annat åtgärdsbehov och träd som kan utgöra skaderisker lokaliseras.

SD2.5.1

Öppen mark

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: ängar, myrar, stränder och annan öppen naturmark.

Rådstext

Olika typer av öppen naturmark har olika skötselbehov.

1

Slåtter, röjning och andra arbeten enligt skötselplan

SD2.5.2

Trädbevuxen naturmark och skog

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: trädbevuxen naturmark och skog.

Rådstext

Olika typer av trädbevuxen naturmark och skog har olika skötselbehov.

1

Röjning och gallring ska utföras efter samråd med B enligt skötselplan.

SD2.5.3

Övriga naturmark

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: våtmarker, strandängar och andra typer av övrig naturmark.

... gånger per …

… gånger …

vid behov

Kod
Rådstext

Rubrik/åtgärdskrav
Ange om det finns olika krav på skötsel av olika typer av övrig naturmark.

1

Skötsel enligt skötselplan

SD2.6

Vegetation på bjälklag

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Vegetation på bjälklag utförd med tunna växtbäddar och speciell torkanpassad vegetation, med djupa växtbäddar eller med väggbunden växtlighet.

Utförandetider
… gånger …

Rådstext

All vegetation på bjälklag kräver särskliid omsorg och framför allt är försörjning med vatten en kritisk faktor. Jorden i växtbäddarna utarmas med åren och kräver tillskott med
jordförbättring och näring för att upprätthålla funktionen. Förändringarna av växtbäddarna är långsamma och sker över lång tid och behöver hanteras efterhand som de dyker upp.

1

Tillsyn och bedömning av växtlighetens utveckling och behov av näringstillförsel och jordförbättring

SD2.6.1

Tunna växtbäddar

Förutsättningar
för tjänsten

Vegetation utförd med tunna växtbäddar med sedummattor eller annan torktålig vegetation. Objekt: tunna växtbäddar.

Rådstext

Sedummattor och annan liknande vegetation är inte skötselfri utan kräver tillsyn, ogräsbekämpning, gödsling etc vid behov.

1
2
3

Bekämpning av avarter av örter, trädplantor etc
Gödsling med långtidsverkande gödselmedel typ ….
Komplettering av skadade eller ej etablerade delar

vid behov

vid behov
vid behov
vid behov

SD2.6.2

Djupa växtbäddar

Förutsättningar
för tjänsten

Respektive växttyp i den djupa växtbädden ska skötas enligt det som sägs under respektive kod SD2.1, SD2.2, SD2.3 osv. Kraven under denna kod avser de som tillkommer med anledning av att placeringen är
i en växtbädd.

Rådstext

Träd, buskar, perenner, klätterväxter etc som står på bjälklag har mycket stora skötselbehov om inte växtbädden är mycket djup och omfattande/utbredd (1 m djup eller mer).

1
2
3

Vattning
Gödsling och jordförbättring
Tillsyn och avhjälpande underhåll för planteringskanter, murar etc.

SD2.6.3

Väggbunden växtlighet

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Växtlighet som har sina rötter i fickor i moduler, duksystem eller liknande och som monterats på vertikala bäranordningar.

vid behov
vid behov
vid behov

Rådstext

Väggbunden växtlighet (eller oftast "Gröna väggar") är högteknologiska arrangemang som kräver löpande tillsyn och skötsel enligt tillverkarnas anvisningar så att vatten- och
näringstillfärsel aldrig fallerar. Stopp i försörjningen blir snabbt förödande för växtligheten. SJälva bevattningssystemet beskrivs under SD6 och eventuella installationer med pumpar, filer
etc som finns inomhus beskrivs under SC Fastighetsteknik.

1

Tillsyn och skötsel enligt tillverkarens anvisningar

SD3

Arbete med beläggningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt:Samtliga beläggningar såsom asfalt, betong, sten, tegel, grus, sand mm med tilhörande kantstenar och rännstenar.

… gånger per …

Kod
Rådstext

Rubrik/åtgärdskrav
Utförandetider
SD3 avser endast arbete med själva beläggningen. Renhållning och vinterväghållning regleras under SD1 respektive SD5.
Ange toleranser för ojämnheter, håligheter och materialmöten och om det ska lagas löpande eller utföras vid särskilda tidpunkter. Utföres oftast mot rörlig ersättning.
Ange hur skadade ytor ska dokumenteras och rapporteras.
Ange om vissa ytor inte ska ingå.
Ange om det endast är vissa typer av avhjälpande underhåll som ska ingå.
Ange om ogräsbekämpning ska ske giftfritt och om vissa metoder inte får användas.

1
2

Ogräsbekämpning utförs genom ….
Avhjälpande underhåll av skador på beläggningar av …......

SD3.1

Asfalt

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Samtliga ytor belagda med asfalt såsom gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, sportplaner och uteplatser.

Rådstext

Ange om ogräsbekämpning ska utföras.
Ange om avhjälpande underhåll ska utföras. Utföres vanligtvis mot särskild ersättning.

1

Ogräsbekämpning utförs genom ...

... gånger per ...
vid behov

... gånger per ...

SD3.1.1

Lagning av skador

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Samtliga ytor belagda med asfalt såsom gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, sportplaner och uteplatser.

Rådstext

Ange hur lagning av skador ska ske och vilka tidsramar som gäller för olika typer av skador på olika typer av ytor.
Ange vad L kan göra utan att B meddelats respektive när B måste meddelas före insats.
Ange i tabell en översikt över villkor för lagning i olika ytor.
Ange att vägmarkeringar ska återställas efter lagning av asfalten.

1

Laga potthål som överstiger … cm, undermineringar, vattenansamlingar och andra skador och återställa vägmarkeringar efter lagning.

SD3.1.2

Toppbeläggning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Samtliga ytor belagda med asfalt såsom gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, sportplaner och uteplatser.

vid behov

Rådstext

Ange vad som ska ingå gällande nya toppbeläggningar.
Ange krav på material för nya toppbeläggningar.

1

Lägg ny toppbeläggning och återställ vägmarkeringar

SD3.2

Betong, sten, tegel

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Samtliga ytor av betong, sten, tegel och andra plattmaterial. Ytorna kan t ex vara vägar, terrasser, altaner, uteplatser friliggande på mark eller i anslutning till byggnad, lekplatser eller sportplaner.
Utvändiga parkeringsdäck samt invändiga öppna ytor i parkeringshus.

Rådstext

Ange om ogräsbekämpning ska utföras, och med vilken metod och frekvens.
Ange om avhjälpande underhåll ska utföras och vad som i så fall ska ingå i det av omläggning av plattor, komplettering av fogmaterial etc och vilka mått och toleranser för avvikelser som
gäller för att det ska vara aktuellt med avhjälpande underhåll. Utföres vanligtvis mot rörlig ersättning.
Ange att parkeringshus återfinns under SC3.

1
2

Ogräsbekämpning utförs
Fyll på fogmaterial

SD3.3

Grus

vid behov

... gånger per ...
vid behov

Kod

Rubrik/åtgärdskrav

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt:Samtliga ytor med grus. Ytorna kan t ex vara vägar, körvägar, gång- och cykelvägar, ytor med prydnadsgrus, parkeringsplatser, lekplatser eller sportplaner.

Utförandetider

Rådstext

Vid utförandebeskrivningar:
Ange om ogräsbekämpning ska utföras.
Ange om påförsel av nytt material ska ingå i arbetsuppgiften. Utföres vanligtvis mot rörlig ersättning.
Ange om avhjälpande underhåll ska utföras. Utföres vanligtvis mot rörlig ersättning.
Ange hur grusvägar ska skötas.

1

Kontrollera att grusytor är jämnt justerade och täckta med grus.

vid behov

2
3
4

Sladdning/harvning ska utföras.
Skrapa grusvägar
Fyll på slitlager

... gånger per ...
... gånger per ...
vid behov

SD3.4

Kantstenar, rännstenar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Samtliga kanststöd och rännstenar. Ytorna kan tex vara vid gator, körvägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, sportplaner och uteplatser.

Rådstext

Ange hur kant- och rännstenar ska skötas.
Ange om åtgärder som ogräsbekämpning ska göras samtidigt som den yta kant-/rännstenen ansluter till.

1
2

Ogräsbekämpning
Fyll på fogmaterial

... gånger per ...
vid behov

SD3.5

Sand

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt:Samtliga ytor med sand som beläggning. Ytorna kan t ex vara bollplaner och andra sandytor som inte ingår i sandlådor eller som fallskyddsmaterial vid lekredskap. Sandlådesand och fallskyddssand
redovisas under SD4 Arbete med utrustning.

Rådstext

Ange typ av reningsmetod som ska användas.
Ange om fräsning eller omgrävning ska utföras.

1
2
3

Rengör sand genom ….
Ogräsbekämpning
Fräs eller gräv om sand

... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...

SD3.6

Övriga beläggningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Samtliga övriga beläggningar. Kan vara ytor belagda med gummi, konstgräs, bark, flis, trä etc såsom terrasser, altaner, uteplatser friliggande på mark eller i anslutning till byggnad; sportplaner för tennis,
basket och fotboll.

Rådstext

Ange hur beläggningar av olika slag ska skötas och vilka material som ska användas vid påfyllning.
Ange hur ogräsbekämpning ska ske.
Ange hur filter för konstgräsplaner ska hanteras.

1
2
3

Olja in oljade träytor.
Borsta konstgräsytor och fyll på med sand
Fyll på bark/flis på ytor med bark och flis

SD4

Arbete med utrustning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: trafikanordningar, konstbyggnader, belysning, utrustning för lek och motion, utemöbler, hägnader, utrustning och utrymmen för avfallshantering etc.

varje vår
varje vår
... gånger per ...

Kod
Rådstext

Rubrik/åtgärdskrav
Ange om några inhägnader m.m. har en kritisk funktion, exempelvis för att hålla ute obehöriga eller hålla inne barn.

1

Tillsyn av att utrustningen fungerar på avsett sätt, är rakt och korrekt monterad, är rengjord, hel och inte kan orsaka skador. L ska rapportera brister till B. … gånger per …

SD4.1

Trafikanordningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Alla anordningar som används för att styra och reglera trafiken. Exempelvis skyltar, vägmärken, trafikljus, vägmarkeringar, utrustning för parkering av bilar och cyklar och trafikhinder

Rådstext

Tydliggör Ls ansvar att upprätthålla de krav som finns i VTF på trafikanordningarna.
Ange att L måste tillse att lokala trafikförordningar (LTF) följs för alla trafikanordningar.

1

Tillsyn av trafikanordningar ska ske

SD4.1.1

Skyltar, vägmärken

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: skyltar, vägmärken. Alla typer av skyltar och vägmärken som används som att styra och leda trafiken.

Rådstext

Klargör vad som ska ingå av tillsyn, rengöring, erästtning vid skador etc.

1
2

Tillsyn av skyltar och vägmärken ska ske
Rengöring av skyltar och vägmärken

SD4.1.2

Trafikljus

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: trafikljus.

Rådstext

Detta är en specialiserad driftstjänst som ofta genomförs i en sidoentreprenad med specialistföretag.

1

Tillsyn av trafikljus

SD4.1.3

Vägmarkeringar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: vägmarkeringar.

Rådstext
1

Avser tillsyn och avhjälpande underhåll
Tillsyn av vägmarkeringar

Utförandetider

... gånger per ...

… gånger per …
... gånger per ...

... gånger per ...

... gånger per ...

SD4.1.4

Utrustning för parkering (bilar och cyklar)

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Utrustning för parkering (bilar och cyklar). Omfattar till exempel betalsystem, skärmtak, avvisarplankor, nummerskyltar, linjemarkeringar, trafikspeglar, elvärmeuttag, laddstolpar, cykelställ/pollare och
cykelgarage utomhus. Övrigt gällande skärmtak redovisas under SC Fastighetsteknik.

Rådstext

Klargör om skötsel av delar av bilparkeringsutrustningen ligger på det bolag som skötser parkeringsövervakningen.

1
2

Tillsyn
Rengöring

... gånger per ...
... gånger per ...

SD4.1.5

Trafikhinder

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: trafikhinder. Betong- och stenhinder, pollare, bommar, farthinder, terrorhinder, spårviddshinder etc som används för att hindra eller fysiskt ge begränsningar för fordonstrafik och/eller hastighet.

Rådstext

Trafikhinder utsätts ofta för att flyttas eller saboteras och det är viktigt att tillsynen utformas så att trafikhindrens funktion upprätthålls så kontinuerligt som möjligt.

1

Tillsyn

SD4.2

Konstbyggnader

... gånger per ...

Kod

Rubrik/åtgärdskrav

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: konstbyggnader. Broar, tunnlar, murar, markföstärkningar, trappor etc.

Rådstext

Avhjälpande underhåll är oftast relativt omfattande och bör regleras med rörlig ersättning.

SD4.2.1

Broar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: broar. Vägbroar, gångbroar etc.

Rådstext
1

Tillsyn av räcken är särskilt viktigt.
Tillsyn och funktionskontroll av räcken

SD4.2.2

Tunnlar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: tunnlar. Vägtunnlar, gång- och cykelvägstunnlar etc.

Rådstext
1

Rengöring av väggar

SD4.2.3

Murar och markförstärkningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: murar och markförstärkningar såsom fristående och stödjande murar, gabioner etc

Rådstext
1

Tillsyn

SD4.2.4

Trappor

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Trappor i utemiljön såsom markförlagda trappor. Källartrappor redovisas under SC2 Byggnad utvändigt.

Rådstext
1

Tillsyn

SD4.2.5

Övriga konstbyggnader

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: kajkanter, pirar

Rådstext
1

Tillsyn

SD4.3

Belysning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: gatu- och vägbelysning, belsyning för gång, cykel och vistelse och miljöbelysning etc.

Utförandetider

... gånger per ...

... gånger per ...

... gånger per ...

... gånger per ...

... gånger per ...

Rådstext

Byte av ljuskällor är svårkalkylerat och bör regleras med rörlig ersättning. Klargör vem som ansvarar för att hålla lager med ljuskällor och vilka krav B ställer på ljuskällorna. Här redovisas
endast belysning som matas från fristående elcentral. Belysning som matas från elcentral i byggnader redovisas under SC5.

SD4.3.1

Gatu- och vägbelysning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Belysning som syftar till att lysa upp gator, vägar och andra områden för motorfordonstrafik. Exempelvis: Gatu- och vägbelysning, belysning vid parkeringsplatser etc

Rådstext

Klargör om enstaka ljukällor ska bytas, eller om enstaka trasiga ljuskällor inte byts.Redogör för om ansvaret för gatu- och vägbelysningen ligger helt hos L eller om till exempel felanmälan
tas emot av B. Felanmälan hanteras i SH Kundtjänst.

1
2

Tillsyn och byte av trasiga ljuskällor
Rengöring av stolpar och armaturer

... gånger per ...
... gånger per ...

Kod

Rubrik/åtgärdskrav

Utförandetider

SD4.3.2

Belysning för gång, cykel och vistelse

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Belysning som syftar till att lysa upp för gång- och cykeltrafikanter samt vid vistelseplatser. Exempelvis vid gång- och cykelvägar, vid gångvägar, busshållplatser, entréer, uteplatser, lekplatser etc.

Rådstext

Redovisa om det är olika frekvenser för tillsyn och funktionskontroll för belysning i olika sammanhang.

1
2

Tillsyn och byte av trasiga ljuskällor
Rengöring av stolpar och armaturer

SD4.3.3

Miljöbelysning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Belysning som är monterad på eller i marken och inte på fasader, och vars syfte är att skapa en trivsam miljö.
Belysning monterad på fasader beskrivs under SC Fastighetsteknik

Rådstext

Redovisa om det är olika frekvenser för tillsyn och funktionskontroll för belysning i olika sammanhang.

1

Tillsyn och byte av trasiga ljuskällor ska göras

SD4.4

Skyltar och anslagstavlor

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Alla skyltar och anslagstavlor som inte är trafikanordningar utan har andra funktioner för information, orientering, anvisningar etc.

Rådstext

Redovisa om det är olika frekvenser för tillsyn och funktionskontroll för belysning i olika sammanhang.

1
2
3

Tillsyn
Rengöring av skyltar
Återställande av anslagstavlor genom borttagning av ej aktuell information eller byte av underlag för uppsättning av information.

SD4.5

Utrustning för lek och motion

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: lekutrustning, sandlådor, motionsutrustning etc.

... gånger per ...
... gånger per ...

... gånger per ...

... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...

Rådstext

Fallskyddsbeläggningar ingår som del av lekutrustningen och redovisas under SD4.4.1 och inte under SD3 Beläggningar. Kontroll och besiktning av den fallskyddande funktionen ska utföras i
anslutning till kontroll och besiktning av lekutrustningen. Ytor belagda med motsvarande material, men som inte har en fallskydsfunktion betingad av lekutrustning, redovisas under SD3.5
Sand eller SD3.6 Övriga beläggningar och de ska inte omfattas av särskild tillsyn eller kontroll avseende fallskyddande funktion.

1

Tillsyn

SD4.5.1

Lekutrustning

Objekt

Objekt: lekutrustning, inklusive utrustning och fallunderlag.

Rådstext

Lekutrustning ska omfattas av tillsyn och besiktning enligt det som sägs i SS-EN 1176. Där regleras frekvenser, omfattning och krav på dokumentation

1
2
3

Tillsyn av lekplatser och lekplatsutrustning utförs och dokumenteras enligt standard SS-EN 1176.
Besiktning av lekplatser och lekplatsutrustning i enlighet med SS-EN 1176.
Skötselåtgärder ska utföras till omfattning och frekvens enligt tillverkarens anvisningar som till exempel:
- Efterdragning av infästningar/fästelement
- Smörjning
Rengöring
Ogräsbekämpning
Trasig eller bristfällig lekplats eller lekutrustning hägnas in eller avspärras på sådant sätt att den inte kan brukas till dess de är lagade eller
nedmonterade.

4
5
6

... gånger per ...

varje ….. år

... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...
omgående efter
upptäckt/felanmälan

Kod
7

8

Rubrik/åtgärdskrav
Underhållsåtgärder ska utföras till omfattning och frekvens enligt tillverkarens anvisningar som till exempel:
- Underhållsmålning och efterbehandling av ytor
- Utbyte av infästningar/fästelement
- Utbyte av slitna eller defekta delar
Åtgärdande av fel noterade vid besiktning

SD4.5.2

Sandlådor

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: sandlådor

Rådstext

Sandlådor redovisas som en egen kod då skötsel av sanden skiljer dem från annan lekutrustning.

1
2
3
4
5

Sand ska ogräsbekämpas
Påfyllning av sand
Byte av sand eller rengöring från främmande föremål och substanser
Sarg till sandlådor ytbehandlas genom …......
Sand som hamnat på hårdgjorda ytor läggs tillbaka i sandlådan i anslutning till tillsyn

Utförandetider

vid behov
vid behov

… gånger per …
Vid behov
… gånger per …
… gånger per …
… gånger per …

SD4.5.3

Motionsutrustning och konstgräsplaner

Förutsättningar
för tjänsten

Motionsutrustning med rörliga delar eller delar som slits ska skötas enligt anvisningar från tillverkaren.
Objekt: motionsutrustning. Exempelvis utegym, utrustning och planer för spontan- eller näridrott som fotboll, friidrott, tennis, basket, frisbeebanor, skatebanor och skateramper etc.

Rådstext

Tillsyn ska föreskrivas med önskad omfattning. Skötsel av beläggningar på planer beskrivs antingen under SD3 eller här om det är specialbeläggningar som inte används någon annanstans.

1
2
3
4
5
6

Tillsyn
Motionsutrustning ska rengöras
Skötsel av motionsutrustning enligt tillverkarens anvisningar
Konstgräs borstas och rengörs
Påfyllning och spridning av granulat typ ….... till konstgräs
Mjuk beläggning av …..... sköts enligt tillverkarens anvisningar

… gånger per …
… gånger per …
… gånger per …
vid behov

SD4.5.4

Utrustning för livräddning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Livbojar, stegar och annan utrustnng för livräddning vid badbassänger och badplatser

Rådstext

Utrustningen kräver hög nivå på tillsyn och att fel och brister åtgärdas omgående. Klargör vilket ansvar L har för att laga, byta ut eller ersätta utrustning som är skadad eller har förkommit.

1

Tillsyn och åtgärder för skadad eller förkommen utrustning

SD4.6

Utemöbler

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Utemöbler, fast monterade och lösa. Exempelvis bord, bänkar, stolar, solstolar, etc

… gånger per …

Rådstext

Utemöbler kan vara både fasta och lösa så redogör för skillnader i skötsel och tillsyn mellan dem. Ange vilka möbler som ska rengöras och oljas respektive målas. Klargör vad som glle för
hantering och förvaring av möbler som ska tas in över vintern.

1
2
3
4
5

Utemöbler flyttas ut ur förråd på våren och in i förråd på hösten.
Utemöbler rengörs
Omålade trämöbler oljas
Målade möbler underhållsmålas
Översyn och utbyte av skadade brädor och andra delar

vid lämplig tid enligt väderlek
... gånger per ...
varje vår
... gånger per ...
... gånger per ...

Kod

Rubrik/åtgärdskrav

Utförandetider

SD4.7

Hägnader

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: hägnader. Staket, plank, spaljéer, räcken, stängsel, grindar och bommar inklusive motorer och manöveranordningar. Kodlås, passerkontroll och grindtelefon redovisas under SG2 Teknisk bevakning.

Rådstext

Ange om det är särskilda krav på tillsyn och funktion som gäller för någon typ av hägnad, typ staket vid förskolor och liknande. Ange krav på ytbehandling med till exempel inoljning av
obehandlat trä och målning av tidigare målat material.

1
2
3
4
5

Staket, räcken, grindar och bommar rengörs.
Lås och gångjärn på grindar och bommar funktionskontrolleras, smörjs och justeras.
Inpasseringsanordningar funktionskontrolleras och justeras.
Då säkerhetsrisk föreligger ska åtgärd utföras omgående.
Hägnader ska ytbehandlas

... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...
vid behov
... gånger per ...

SD4.8

Utrustning och utrymmen för avfallshantering

Förutsättningar
för tjänsten

Själva arbetet med renhållningen redovisas under SD1 och arbete med avfallshantering under SF Verksamhetsservice. Invändiga avfallsutrymmen samt installationer för avfall återfinns i SC Fastighetsteknik.
Objekt: utrustning och utrymmen för avfallshantering. Exempelvis avfallsbehållare för hushållssopor, grovsopor och återvinning med omgivande ytor; papperskorgar; askkoppar; hundlatrinbehållare; och

Rådstext

Här beskrivs arbete med utrustning och utrymmen för avfallshantering och renhållning.

1
2
3
4
5
6

Tillsyn av ordning och säkerhet.
Avfall utanför behållare läggs i behållare i samband med tillsyn.
Omgivande ytor renhålls och rengörs i samband med tillsyn.
Sopkärl rengörs.
Papperskorgar och askkoppar rengörs
Hundlatrinbehållare rengörs
Kärl för biologiskt avfall och restavfall rengörs

SD4.9

Övrig utrustning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: julgransfötter, flaggstänger, flaggor, pisk- och torkställinngar, konstverk och monument, utsmyckning på asfalt etc.

... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...

Rådstext

Ange vilken typ av utrustning som omfattas.
Vissa konstverk och material, typ koppar, kan vara stöldbegärliga. Ange vad som gäller för säkerhet och ansvar i anslutning till dem.

1

Nationsflaggor hissas och halas på allmänna flaggdagar.
Vimplar och företagsflaggor förblir hissade dygnet runt.

Hissas klockan 8.00 under perioden
1 mars t.o.m. 31 oktober och
klockan 9.00 övrig tid samt halas
ner vid solens nedgång dock senast
klockan 21.00.

2
3
4

Fundament, stänger och linor på flaggstänger funktions- och säkerhetskontrolleras
Rengöring av …...........
Julgran ….. m hög sätts ut veckan före första advent och tas bort senast 20 januari

... gånger per ...
... gånger per ...
varje år

SD5

Vinterväghållning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor som är avsedd att användas för fordons- eller gångtrafik under vintertid. Ytorna finns beskrivna i snöröjnings- och halkbekämpningsplan.

Kod
Rådstext

Rubrik/åtgärdskrav
Utförandetider
Vinterväghållning innefattar snöröjning och halkbekämpning.
I snöröjning innefattas samtliga arbetsuppgifter som krävs för att få bort snö, oavsett om det sker maskinellt eller manuellt.
I halkbekämpning ingår samtliga arbetsuppgifter som krävs för att minimera halkrisk, oavsett om det sker maskinellt eller manuellt.
Ange om snöröjnings- och halkbekämpningsplan från B finns och på vilket sätt den planen ska omsättas i detaljerade planer av L och om det är ett arbete som ska upprepas årligen. Ange
om det finns jämställdhetsaspekter som ska beaktas i planen så att vissa typer av ytor ska prioriteras typ skolor och förskolor. Prioriteringsordning och utförandekravför olika typer av ytor
kan det med fördel redovisas i en tabell här eller i Bs snöröjnings- och halkbekämpningsplan.
Ange att L ansvarar för jour och beredskap. Kostnadsregleringen för det kan göras på olika sätt.
Ange utförandetider och mätpunkter.
Ange eventuella krav på val av tidpunkt för utkallningen och om det är B eller L som ansvarar för utkallningen.
Ange om det ska göras förebyggande insatser som hindrar snö och is från att få fäste i vägbanan, vilket sänker kostnaderna, ökar säkerheten och framkomligheten.
Ange om besiktning av markbeläggningar ska utföras inför vinter- och vårsäsong.
Ange om skador som framkommer vid besiktningen ska fotodokumenteras.
Ange om B har någon rutin för om L ska märka ut hinder/skyddsobjekt på hösten.

1
2
3
4
5

Snöröjning och halkbekämpning ska utföras med prioritering och kvalitetskrav för olika typer av ytor enligt tabell …........
Upprätta detaljerad snöröjnings- och halkbekämpningsplan.
Utför besiktning med fotodokumentation.
Jour och beredskap ska hållas
Ls egenkontroll av förutsättningar för utkallning och genomförd snöröjning och halkbekämpning ska redovisas genom …...

SD5.1

Snöröjning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor som är avsedd att användas för fordons- eller gångtrafik under vintertid och som ska snöröjas, vilket vanligtvis framgår av snöröjnings- och halkbekämpningsplan.

Rådstext

Denna arbetsuppgift utförs vanligtvis mot rörlig ersättning eftersom den är mycket svår att kalkylera i förväg.
Ange om samordning krävs med eventuell SL som ansvarar för snöröjning av byggnad. Se SC för snöröjning av byggnad.
Ange om det finns platser där det inte ska snöröjas.
Ange om snöhögar inte får läggas mot trafikerade ytor, viadukter eller gångtunnlar eller så att de skymmer sikten.
Ange om det vid snöröjning av gator inte får skapas vallar eller snösträngar vid GC-leder, gångbanor, öppningar i refuger, övergångställen
Ange om det kommer att genomföras extra kontroll vid större snömängder.
Ange om markering med snöstörar ska ske.

1

2

Utför snöröjning med prioritering enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan.
Snömassor ska läggas på av B anvisad plats.
Snöröjning ska påbörjas när snödjupet vid snöfall uppgår till ... mm kallsnö respektive ... mm blötsnö.
Snöröjning ska vara avslutad inom .... timmar efter utkallning eller .... timmar efter att snöfallet upphört.
Isrivning/avjämning ska inbegripas i snöröjning.

3

Sopsaltning (som kombinerar röjning och halkbekämpning) ska inbegripas i snöröjning.

SD5.1.1

Plogning och maskinsopning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor som ska plogas/maskinsopas enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan

utförs varje…
utförs varje höst …. och vår ….
från …. till ….
utförs varje ….

Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.

Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.
Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.

Kod
Rådstext

Rubrik/åtgärdskrav
Utförandetider
Ange om objekten ska plogas/maskinsopas i full bredd så att yta med packad snö eller isbildning inte uppstår.
Ange om snö som vid plogning av kör- eller gångbana snö hamnar i cykelbana/cykelfält omedelbart tas bort.
Ange hur kompletteringsröjning ska ske och på vilka ytor som till exempel siktröjning, röjning vid privata garageinfarter, röjning en dag i veckan av parkeringsområden etc.

1

Utför plogning/maskinsopning. Brandposter ska hållas fria från snö.

SD5.1.2

Arbete med handskottning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor som ska handskottas enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan.

Rådstext

Ange hur och när handskottning av snö ska ske.
Ange om handskottning ska ske i anslutning till plogning/maskinsopning.

1

Utför handskottning.

SD5.1.3

Bortforsling

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor där bortforsling ska ske enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan

Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.

Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.

Rådstext

Ange hur och när bortforsling av snö ska göras. Det bör sker när det inte finns plats för ytterligare kompletteringsröjning utan att trafik- eller framkomlighetsproblem uppstår.
Ange var snötipp finns och hur skyltning ska ske.
Ange om bortforsling ska ske i samråd med B.

1

Utför bortforsling.

SD5.2

Halkbekämpning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor som är avsedd att användas för fordons- eller gångtrafik under vintertid och som ska halkbekämpas, vilket vanligtvis framgår av snöröjnings- och halkbekämpningsplan.

Rådstext

Ange om objekten ska halkbekämpas i full bredd så att yta med snö eller isbildning inte uppstår.
Ange om halkbekämpning ska ske i anslutning till snöröjning.
Ange vilken metod för halkbekämpning som ska användas.
Ange placeringar av vintersandlådor och sandfickor.
Ange om förebyggande halkbekämpning ska utföras när väderläget så påkallar och när risk finns för att snö och is annars fastnar eller bildas på ytan.

1
2

Utför halkbekämpning. Kemiska halkbekämpningspreparat och mekanisk halkbekämpning får inte negativt påverka underliggande material och
beläggningar.
Utför isrivning eller upptining av dagvattenbrunnar som frusit.

SD5.2.1

Sandning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor som ska sandas enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan. Avser användninig av friktionsmaterial som sand, krossgrus och liknande.

Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.

Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.
Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.

Kod
Rådstext

1

Rubrik/åtgärdskrav
Ange vilken fraktion som ska användas.
Ange om andra material som kross eller flis kan användas till sandning.
Ange om vissa platser kräver sand med liten fraktion för jämnhet, t ex lastbryggor.
Ange om viss saltinblandning för undvikande av frysning accepteras.
Ange var lådor med friktionsmaterial finns och hur dessa ska fyllas på.
Ange om B tillhandhåller friktionsmaterial eller om L ska göra det.
Utför sandning

2

Ställa ut och ta in lådor med halkbekämpningsmaterial. Lådorna ska vara på plats under tiden … - …
Fylla på halkbekämpningsmaterial vid behov.

SD5.2.2

Kemisk halkbekämpning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor med kemisk halkbekämpning enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan.

Rådstext

Ange vilken typ av kemisk bekämpning som ska användas i olika situationer (torrt salt, saltlösning, befuktat salt, annat kemiskt alternativ).

1

Utför kemisk halkbekämpning

SD5.2.3

Mekanisk halkbekämpning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor med mekanisk halkbekämpning enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan. Avser mindre ytor som behandlas manuellt.

Utförandetider

Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.

Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.

Rådstext

Ange när och hur mekaniska halkbekämpning ska göras.
Ange om vissa mekanisk metoder inte är tillåtna på vissa ytor.

1

Utför mekanisk halkbekämpning.

SD6

Arbete med dagvatten- och vattenanläggningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: anläggningar och utrymmen för öppen dagvattenhantering eller inlopp till ledningsnätet, byggda anläggningar med bassänger, fontäner etc, bevattningsanläggningar och andra vattenanläggningar.

Utförs enligt snöröjnings- och
halkbekämpningsplan.

Rådstext

Tänk på att många öppna vattenanläggningar omfattas av krav i BBR och i andra föreskrifter och hänvisa gärna till dem.
Var särskilt observant på säkerhetsaspekter så att det är klargjort vilket ansvar L har för att upprätthålla säkerheten i anslutning till olika typer av öppna vattenanläggningar.

SD6.1

Dagvattenhantering

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: brunnar, diken och dammar som har en funktion i dagvattenhanteringen vid regn och snösmältning. Drift av själva ledningsnätet beskrivs under SC Fastighetsteknik.

Rådstext

Det som innefattas i SD6 avseende dagvattenanläggningar är arbete med öppna dagvattenanlägningar samt brunnar som är inlopp till ledningsnätet. Arbete med ledningssystemet
redovisas under SC4 Fastighetsteknik.
I dagvattenanläggningar ingår olika typer av infiltrationsytor, regnbäddar, svackdiken (bio-swales) etc som kan finnas både inom kvartersmark och allmän plats. För öppna
dagvattenanläggningar för bortledning av dagvatten är det ofta olika huvdudmän för olika delar av anläggningarna beroende av om de finns på kvartersmark eller på allmän plats. Ange
vad som ingår i den aktuell upphandlingen och hur de delarna av dagvattenanläggningen i förekommande fall knyter an till andra huvudmän och delar av dagvattensystemet såväl
uppströms som nedströms.
Påpeka om det är risk för stora snömängder och för särskilda problem med omhändertagande av dagvattnet vid smösmältning.

Kod

Rubrik/åtgärdskrav

Utförandetider

SD6.1.1

Brunnar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: brunnar som har en funktion i dagvattenhanteringen som exempelvis dagvattenbrunnar, kupolsilar, trumögon etc. I brunnar ingår brunnslock/silar, sandfickor, filter och andra arrangemang som utgör
inloppet till rörnätet.

Rådstext

Rengöring och tillsyn av brunnsbetäckningarna kan ingå i entreprenaden och sedan kan även slamsugning och tömning av sandfickor ingpå, vilket i så fall ska anges och om det ska ingå i
fast pris eller regleras med rörlig ersätting. Speciella typer av brunnar med särsklida krav på skötsel och tillsyn kan vara granulatfilter vid konstgräsytor, filter i brunnar vid förskolor,
mätbrunnar för flöden och föroreningar i dagvatten. För mätbrunnar ska anges vem som ansvarig för avläsning, loggning och liknande.

1

Dagvattenbrunnar och dränbrunnar rengörs genom slamsugning och renspolning.

vid behov….. eller …. gånger per …..

2
3

Tillsyn och sedan rensning vid behov av beteckningar och galler till brunnar och trummor, inklusive brunnar i källartrappor,
Tömning av granulatfilter
Uppsamlat granulat tas om hand genom …......
Filter i brunnar rensas
Tillsyn av mätbrunnar

... gånger per ...
... gånger per ...

4
5

... gånger per ...
... gånger per ...

SD6.1.2

Diken och renings- och infiltrationsanläggningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: Diken, renings- och infiltrationsanläggningar som har en funktion för dagvattenhanteringen. Exempelvis diken för avvattning av vägar; för hantering av vatten inom fastigheter; från fastigheter till allmän
plats; eller inom allmän plats; regnbäddar; svackdiken (bio-swales); skelettjordskonstruktioner; och infiltrationsytor för fördröjning, rening och/eller infiltration. Kan avse anlagd mark, naturmark och anläggningar.

Rådstext

Ange om vissa mer omfattande uppgifter endast ska ske efter avrop, ex. avdikning, röjning m.m. Slåtter kan beskrivas här eller under SD2.1.3 Högvuxna gräsytor; SD2.1.4 Äng; eller SD2.5.1
Öppen mark; beroende på vad det är för typ av gräsväxt som finns i dikena. Regnbäddar har växtlighet av träd, buskar och perenner; infiltrationsytor kan vara bevuxna med gräs, buskar etc.
Föreskirfter om skötsel av buskar, perenner etc i regnbäddar föreskrivs i SD2.3 och i SD2.4.2

1
2
3
4
5

Klippning/slåtter av diken utförs
Avdikning
Röjning av träd- och buskvegation i diken
Tillsyn av rain-gardens, swales och infitrationsytor.
Luftningsdagvattenbrunnar till skelettjordskonstruktioner ska kontrolleras och filter rengöras

SD6.1.3

Dammar och översvämningsytor

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: dammar och övervsämningsytor som ingår i dagvattensystemet som prydnad, till fördröjning och flödesutjämning eller för infiltration. Pumpar som finns inomhus redovisas i SC Fastighetsteknik.

Rådstext

... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...

1
2

Dammar i dagvattensystem kan antingen vara utförda så att de är uppdämda och alltid har en vattenyta eller att de torkar ut emellanåt. Dammar med vattenyta behöver påfyllning av
vatten och pumpning av vattnet för att det ska cirkulera och drift av detta behöver beskrivas noggrant i kontraktshandlingarna vilket redovisas under SD6.2.2. Dammar som torkar ut
behöver också särskilda skötselinsatser. Alla dammar behöver särskild tillsyn och skötsel om de inte ska växa igen eller bli sanitära problem. Översvämningsytor kan vara parkeringsplatser,
gator, gräsytor etc som höjdsatts och utformats så att de tar emot överskottsvatten från omkringligande ytor och översvämmas vid kraftiga regn. För dem består skötseln normalt i extra
renhållning efter att de översvämmats och sedan torkat upp. För funktionsbeskrivningar gäller att om kontraktet omfattar olika dammar så ska det klargöras för hur många eller vilka som
acceptanskriteriet om klagomål ska gälla.
... gånger per ...
Dammar rensas
... gånger per ...
Uttorkade ytor sköts genom röjning av oönskad vegetation

SD6.2

Vattenanläggningar för bad och prydnad

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: prydnadsdammar, fontäner, simbassänger utomhus och plaskdammar.

Kod
Rådstext

Rubrik/åtgärdskrav
Utförandetider
Bestämmelser enligt BBR och Folhälsomyndigheten ska följas. Hänvisa till bestämmelserna eller ange vilka säkerhetskrav, vilka intervaller för provtagning etc som ska gälla. Pumpar för
vattencirkulation kan finnas i såväl dammar som ingår som del av dagvattensystemet som i prydnadsdammar och till fontäner. Ange om pumpar till dammar och andra vattenanläggningar
som ingår i dagvattensystemet ska finnas ute året om.

1
2

Tillsyn och skötsel av pumpar för cirkulering av vatten enligt drift- och underhållsinstruktioner ….....
Tömning av pumpsystem innan risk för frysning, intagning av pumpar och återställning av pumpsystem på våren

SD6.2.1

Bassänger för bad

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: gjutna eller på annat sätt anlagda simbassänger utomhus och plaskdammar. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad ska uppfyllas.

... gånger per ...
varje år

Rådstext

Ange om krav utöver Folkhälsmoyndighetens allämnna råd om bassängbad ska gälla. Ange detaljer om provtagning, redovsining av resultat och åtgärder när kraven på vattenkvaliteten inte
uppfylls. Ange om provtagning ska ske vid en specifik tidpunkt, t.ex. varje dag innan bassängen öppnar för bad. Specificera åtgärder för olika typer av bassänger om det finns flera olika.
Specificera hur hantering och tillförsel av kemikalier ska ske.

1
2
3
4
5
6

Säkerhetsutrustning funktionskontrolleras.
Övrig utrustning kontrolleras och justeras
Dammar töms och rengörs varje höst, rengörs och fylls varje vår.
Utkastarmunstycken och bräddavlopp kontrolleras och justeras
Bassängerna ska tömmas och rengöras
Tillsyn och provtagning av vattenkvalitet i plask- och badbassänger enligt myndigheternas krav.

SD6.2.2

Prydnadsdammar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: prydnadsdammar, vilka även kan ingå som del av öppen dagvattenhantering.

... gånger per ...
... gånger per ...
varje år
... gånger per ... under säsongen.
... gånger per ...

Rådstext

Ange om prydnadsdammarna har behandlat vatten med tillförsel av kemikalier och hur tillförsel i så fall ska ske, eller om dammarna har naturligt vatten och hur skötsel i så fall ska utföras
för att dammarna ska ha ett prydligt utseende och inte ge problem med igenväxning eller dålig vattenkvalitet. Ange om dammar ska tömmas varje höst och fyllas varje vår eller om de ska
ha vatten året runt. Fontäner kan finnas i prydnadsdammar och redovisas under SD6.2.3. Dammar som ingår i öppen dgvattenhantering har vanligtvis vatten året runt. Ange under SD6.2
om pumpar för cirkulering av vatten ska tas in under vintern.

1
2
3

Dammar töms och rengörs varje höst, rengörs och fylls varje vår.
Dammar rensas från skräp och störande växtlighet
Tillförsel av kemikalier till dammar med behandlat vatten

varje år
... gånger per ...
... gånger per ...

SD6.2.3

Fontäner

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: fontäner i bassänger eller i naturliga vatten som åar, sjöar, vid konstverk etc En fontän är en anläggning där vatten i olika former och genom olika rörelser utnyttjas i konstnärligt och dekorativt syfte.

Rådstext

Ange vilken typ och omfattning av fontäner som används.

1

Tillsyn och skötsel enligt drift- och underhållsinstruktioner ….....

SD6.2.4

Badplatser

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: badplatser i naturliga vatten som åar, sjöar och hav.

... gånger per ...

Rådstext

Ange om endast skötsel och tillsyn av stränder etc ska ingå eller om även provtagning för badvattenskvalitet ska utföras. Tillsyn och skötsel av säkerhetsutrustning vid badplatser beskrivs
under SD4.5.4. Städning av omklädningsrum, toaletter etc redovisas under SE Städning. Renhållning redovisas under SD1.

1

Renhållning av strand och vatten till …. cm djup

... gånger per ...

Kod
2
3

Rubrik/åtgärdskrav
Påfyllning av sand för att återställa tidigare strandlinje
Provtagning för …............

SD6.3

Bevattningsanläggningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: automatisk bevattning och droppbevattning.

Rådstext

Ange vilken typ och omfattning av bevattning som används.

1
2

Tillsyn och skötsel enligt drift- och underhållsinstruktioner ….....
Tömning av pumpsystem innan risk för frysning, intagning av pumpar och återställning av pumpsystem på våren

SD6.4

Övriga vattenanläggningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: vatten för lek, uteduschar, dricksvattenfontäner, branddammar etc.

Rådstext

Ange vilken typ och omfattning av vattenanläggningar som förekommer.

1
2
3
4

Tillsyn av vatten för lek
Tillsyn av uteduschar
Tillsyn av dricksvattensfontäner
Tillsyn av branddammar

Utförandetider
inför varje badsäsong
... gånger per ...

varje år

... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...
... gånger per ...

