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Park- och naturförvaltningen vårdar och utvecklar Göteborgs stads- och naturmiljöer utifrån 
användning, naturliga förutsättningar och historia. Vårt arbete gör gator, torg, parker, 
kanaler, skogar, berg, sjöar och stränder inbjudande för alla. Vi skapar möjligheter till en rik 
tillvaro med rum för såväl mänskliga möten som en stunds lugn och ro. 
 
 
I vår vision är Göteborg den sköna staden med den gröna själen där varje göteborgare kan 
hitta sin plats. 
 
 
 
 
 
 
 
Denna arbetsbeskrivning är redigerad efter den s.k. pyramidregeln. För varje kod gäller 
beskrivningen under tillhörande rubrik tillsammans med överordnade koder med 
tillhörande rubriker. 



 
BEGREPPSBESTÄMNING 
 

 Sid

ParkInfo Applikation i programvaran MapInfo. Ett 
digitalt kartverk visar de ytor som ska 
skötas och vilka arbetsmoment som ska 
utföras. 
 

ARBETSOMRÅDE 
 

Skötselytor markerade i Parkinfo. 
 

UTRUSTNING Inom arbetsområdet monterad utrustning 
så som möbler, papperskorgar, 
askkoppar, lekutrustning, handledare, 
brunnslock, belysningsstolpar m.m. 
 
 

GRÄSYTA 
 

Markyta som är gräsbevuxen. 9

Gräsmatta A 
 

Anlagd paradgräsmatta som 
cylinderklipps och bevattnas kontinuerligt. 
 

10

Gräsmatta B 
 

Anlagd gräsmatta som klipps 
kontinuerligt, i trädgård eller park. 
 

11

Gräsmatta C 
 

Anlagd gräsyta som klipps kontinuerligt. 
Avsedd för lek, sport eller annan aktivitet. 
 

11

Gräsmatta D 
 

Anlagd gräsyta som klipps kontinuerligt. 
 
 

12

Äng A 
 

Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås 
med skärande redskap tre gånger per 
säsong med upptag varje gång. 
 

12

Äng B 
 

Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås 
med skärande redskap två gånger per år 
med ett upptag. 
 

13

Äng C 
 

Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås 
med skärande redskap en gång per år 
med upptag. 
 
 

14

Slåtteryta A 
 

Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som 
slås två gånger per år. 
 

14

Slåtteryta B 
 

Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som 
slås en gång per år. 
 

15
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PLANTERINGSYTA 
 

Markyta som iordningställts och planterats 
med växter. 
 

15

BUSKAR 
 

Anlagd yta planterad med buskar. 
 
 

16

Buskage A 
 

Anlagd yta planterad med buskar som i 
lövat tillstånd inte täcker markytan (ej 
slutna buskage). 
 

16

Buskage B 
 

Anlagd yta planterad med buskar som 
vuxit samman och under lövat tillstånd 
täcker större delen av markytan (slutna 
buskage). Eller markyta planterad med 
buskar där ytan är täckt av bark eller 
sand, min. 10 cm tjockt. 
 

17

Buskage C 
 

Anlagd yta planterad med exempelvis 
rhododendron. 
 

18

Bärbuskar 
 

Anlagd yta planterad med bärbuskar. 
 

18

HÄCKAR 
 

Anlagd yta planterad med växter som 
regelbundet klipps till bestämd profil. 
 

19

Häck A 
 

Anlagd yta planterad med lövfällande 
växter som regelbundet klipps till bestämd 
profil. 
 

19

Häck B 
 

Anlagd yta planterad med exempelvis 
barrväxter som regelbundet klipps till 
bestämd profil. 
 

20

Klängväxter 
 

Anlagd yta planterad med klättrande eller 
klängande växter mot exempelvis 
husfasad, mur eller spaljé. 
 

21

Rosor 
 

Anlagd yta planterad med t.ex. 
polyantharosor, eller storblommiga rosor. 
 
 

22

PERENNER 
 

Anlagd rabatt med perenna växter. 
 

23

Perenn A 
 

Anlagd, artrik rabatt placerad på platser 
som har ett högt estetiskt värde i stadens 
rum. 
 

23

Perenn B 
 

Anlagd rabatt med högt prydnadsvärde. 
 

24

Perenn C 
 

Anlagd rabatt med ett fåtal marktäckande 
arter, även samplanterade med buskar 
och träd. 
 

24
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ANNUELLER 
 

Ettåriga vår- och/eller sommarblommor. 
 

25

Vår- och 
sommarblommor 
 

Anlagd rabatt planterad med vår- och 
sommarblommor. 
 

25

Sommarblommor 
 

Anlagd rabatt planterad med 
sommarblommor. 
 

27

Urna – Vår- och 
sommarblommor 
 

Urna planterad med vår- och 
sommarblommor. 
 

29

Urna – Sommarblommor Urna planterad med sommarblommor. 
 
 

31

TRÄD 
 

Anlagd yta planterad med träd. 
 

33

Nyplanterade träd A Träd normalt med stamomkrets ≤ 55 cm 1 
m ovan mark. 
 

34

Nyplanterade träd B 
 

Träd normalt med stamomkrets ≤ 55 cm 1 
m ovan mark, som står i annan 
planteringsyta. 
 

35

Knuthamlade formträd A Träd som klipps till knuta eller knagg varje 
år. 
 

35

Knuthamlade formträd B Träd som klipps till knuta eller knagg vart 
annat år (jämna år). 
 

36

Häcklippta formträd Träd som klipps som häck. 
 

36

Gatuträd A 
 

Träd i eller utmed hårdgjord yta med 
trädkupa som ska ogräsrensas. 
 

37

Gatuträd B 
 

Träd i eller utmed hårdgjord yta. 
 

38

Parkträd A 
 

Träd i park eller trädgård som beskärs 
varje år. 
 

38

Parkträd B 
 

Friväxande träd i park eller trädgård. 
 

39

Fruktträd 
 

Fruktträd i trädgård eller park. 
 
 

39

BOSTADSNÄRA NATUR 
 

Mindre ytor naturmark i direkt anslutning 
till bostäder eller inom bostadsområden. 
 

40
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BELAGD YTA 
 

Anlagd yta som belagts med sand, grus, 
asfalt, sten, betong, tegel, trä eller 
liknande material. 
 

41

Asfalterad yta 
 

Anlagd yta belagd med asfalt. 
 

42

Platt- eller stenbelagd yta Anlagd yta belagd med exempelvis sten- 
eller betongplattor. 
 

43

Grusbelagd yta 
 

Anlagd yta belagd med naturgrus eller 
krossgrus. 
 

44

Konstgräs Anlagd yta belagd med konstgräs avsedd 
för lek, sport eller annan aktivitet. 
 

44

Trappor 
 

Anlagd yta som består av sättsteg och 
plansteg. 
 

45

Trädäck 
 

Anlagd yta belagd med trä. 45

Sandbelagd yta - 
baksand 
 

Yta i sandlåda med bakbar sand. Ytan är 
avsedd för lek. 
 
 

46

FALLUNDERLAG 
 

Anlagd yta belagd med eftergivligt 
material avsett att dämpa fall. 
Lekutrustning kan finnas monterad på 
ytan. Ytan är avsedd för lek. 
 

47

Sandbelagd yta - 
fallunderlag 
 

Anlagd yta belagd med strid sand. Ytan är 
avsedd för lek. 
 

48

Träflis Anlagd yta belagd med träflis eller bark. 
Ytan är avsedd för lek. 
 

49

Fallskyddsmatta Anlagd yta belagd med gummimatta eller 
liknande material. Ytan är avsedd för lek. 
 
 

49

DAMMAR OCH 
VATTENDRAG 
 

Dammar, vattendrag, bäckar och diken 
inom parkområde. 
 
 

50

BÄCKINTAG OCH 
BRUNNAR 
 

Kulvertar eller dagvattenbrunnar som är i 
behov av särskild tillsyn för att minska 
risken för översvämningar. 
 
 

50

ÖVRIG MARK 
 

Markyta där enda skötselform är städning 
och tillsyn. 
 

51
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 KONTINUERLIG STÄDNING OCH TILLSYN 

 
Ett välvårdat offentligt rum bidrar till att skapa trygghet och välbefinnande 
hos medborgarna. Vården av det offentliga rummet utgörs bl.a. av 
städningen. Skräpiga ytor kan skapa en känsla av att ingen tar ansvar för 
hur det ser ut. Städning och tillsyn är också en säkerhets- och 
tillgänglighetsfråga. 
 
Här följer beskrivning av den kontinuerliga städning och tillsyn som ska 
utföras på samtliga ytor beskrivna i denna parkvårdsbeskrivning. 
 

 Städning  
 
Skräp samt främmande material och föremål tas bort från ytan. Skräpet 
samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna 
behandling ska det städade området vara rent. Med skräp avses även 
nedfallna grenar och kvistar. Papperskorgar och hundlatriner tömmes.  
 
Vid kontinuerlig städning av planteringsytor får växtmaterialet inte skadas. 
 
Betäckningar på dagvatten- och rännstensbrunnar skall kontrolleras. Galler 
och befintliga pinnlås eller lösa sandfång rensas från sand och annat skräp.
 
Vid kontinuerlig städning av belagda ytor ska sand, grus, löv och barr som 
kan komma att utgöra en halkrisk eller som kan komma att sätta igen 
brunnar, tas bort. 
 
Vid kontinuerlig städning av platt- eller stenbelagd yta får fogmaterialet inte 
sopas bort. 
 
Där angränsande belagd yta städas av annan, ska skräp tas bort 1 m in på 
denna yta. 
 
Vid kontinuerlig städning av bostadsnära naturmark och övrig mark anses 
nedfallna grenar och kvistar inte som skräp. 
 
På lekområde ägnas särskild uppmärksamhet åt vassa föremål, 
djurspillning, cigarettfimpar m.m. 
 
Skräp samt främmande material och föremål ska efter avslutad städning 
omedelbart borttransporteras.  
 
Städning och tömning av papperskorgar utförs under hela 
entreprenadtiden, oavsett väderlek. 
 
Rengöring av soffa, bänk, papperskorg samt lekutrustning ska ske två 
gånger per år, en gång i samband med vårstädningen och en gång i 
augusti. Efter rengöringen ska soffan, bänken, papperskorgen och 
hundlatrinen vara ren från damm och nedsmutsande beläggningar. 
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x.xx.99.1 
x.xx.99.2 
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x.xx.99.4 
x.xx.99.5 
x.xx.99.6 
x.xx.99.7 
x.xx.99.8 
x.xx.99.9 
 

Tillsyn 
 
I samband med kontinuerlig städning utförs visuell besiktning av utrustning 
och vegetation inom arbetsområdet. Den visuella besiktningen omfattar: 
 

− Utrustningens funktionsduglighet. 
− Omfattande slitage. 
− Skarpa kanter och saknade delar. 
− Saknad och skadad utrustning. 
− Skadade träd och buskar. 
− vegetation som utgör trafiksäkerhetsrisk, skymmer belysningar och 

trafikskyltar eller på annat sätt hindrar trafiken. 
 
För lekutrustning ska särskild uppmärksamhet ägnas åt underlagets 
ytbeskaffenhet och friliggande fundament samt fria utrymmen mellan 
redskap och underlag 
 
Fel ska anmälas till beställaren. 
 
Fel som kan medföra personskada ska i första hand, utan dröjsmål 
anmälas till beställaren samt åtgärdas och i andra hand, om beställaren 
inte kan nås, ska felet åtgärdas och snarast därefter anmälas till 
beställaren. 
 
För fel på belysning och belysningsstolpe gäller att det utan dröjsmål ska 
anmälas till beställaren. Dessa fel ska åtgärdas av beställaren särskilt 
anlitad entreprenör. 
 
Städning och tömning av papperskorgar och hundlatriner samt tillsyn utförs 
enligt speciellt angivna frekvenser per yta enligt följande: 
 
Städning och tillsyn 7 dagar/vecka 
Städning och tillsyn 5 dagar/vecka 
Städning och tillsyn 3 dagar/vecka (mån, ons, fre) 
Städning och tillsyn 1 gång/vecka 
Städning och tillsyn 1 gång/14 dagar 
Städning och tillsyn 1 gång/månad 
Städning och tillsyn 4 ggr/år (en gång varje kvartal) 
Städning och tillsyn av annan 
Ytan städas ej 
 
Frekvensen anges i klartext för varje yta i ParkInfo 
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 VÅRD AV VEGETATIONSYTOR M M 

 
 GRÄSYTA 

Markyta som är gräsbevuxen 
 
Stadens gräsytor ska vårdas för att vara slitstarka ytor för olika former av 
aktivitet, och vara en prydnad med högt estetiskt värde. Gräsytorna har 
också stor betydelse, som helhet, för den biologiska mångfalden. 
 

1 VÅRD AV GRÄSYTA OCH SLÅTTERYTA  
 

 Vårarbete 
 
Efter vårarbetet ska ytan hålla föreskriven kvalitet. Skräphögar ska tas bort 
samma dag. Arbetet ska vara avslutat före 30 april. 
 
Om vinterväghållning utförs av annan entreprenör ska vårarbetet 
samordnas med denne. 
 
Arbetet utförs enligt en i samråd med beställaren utarbetad 
prioriteringslista. 
 

 Gräsklippning och slåtter 
 
Gräsytan ska före klippning vara fri från grenar, stenar och andra 
främmande föremål. Klippning ska utföras så att gräsplantan, träd och 
annan vegetation samt utrustning inte skadas, eller att ränder av oslaget 
gräs kvarstår. 
 
Där risk finns att gräs som ligger kvar kan komma att skada underliggande 
gräs ska det slagna gräset tas bort efter varje klippning. 
 
Gräs som hamnar på gångar och vägar ska alltid tas bort efter varje 
klippning. Ytorna ska efter klippning se rena och snygga ut. 
 
Puts ska utföras så att träd eller annan vegetation samt utrustning inte 
skadas. 
 

 Lövhantering 
 
Efter det att huvuddelen av lövet fallit inleds arbetet med att få bort 
lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Arbetet ska utföras 
enligt en i samråd med beställaren utarbetad prioriteringslista.  Senast 15 
december ska arbetet vara färdigt, varefter lövsamlingar inte får 
förekomma.  
 
Ej avslutad lövhantering p.g.a. väderlek (fastfrusna löv) ska fortsätta när 
vädret är tjänligt. 
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 Lövräfsning, lövblåsning 

 
Ytan räfsas eller blåses ren för löv. Löven kan placeras i buskage på 
platsen där man inte riskerar att löven skräpar ner intilliggande ytor. Övriga 
löv förs bort. 
Då arbetena avslutas ska ytorna vara fria från löv. 
 
Lövtuggning 
 
Löven tuggas sönder med maskin. Efter behandlingen ska lövet vara 
finfördelat med jämn spridning över ytan. På, med maskin ej åtkomliga ytor, 
framtas lövet så att tuggning kan utföras. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

 Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

1.01 GRÄSMATTA A 
Anlagd paradgräsmatta som cylinderklipps och bevattnas kontinuerligt. 
 

1.01.01 Vårarbete 
 
Ytan borstas eller räfsas. Löv, dött gräs, främmande föremål och flis från 
vinterväghållning avlägsnas. Hela ytan ska efter behandling vara fri från 
främmande föremål. 
Gräset vertikalskäres. Innan vertikalskärning påbörjas ska beställaren 
kontaktas. 
 

1.01.02 Gräsklippning  
 
Gräsets höjd får inte vid något tillfälle överstiga 4 cm och inte heller 
understiga 2 cm på någon del av gräsytan. Gräset ska cylinderklippas. Puts 
kring hinder och kanter ska ske i direkt anslutning till varje klippning. 
 

1.01.03 Höstarbete 
 
Ytan djupluftas. Innan djupluftning påbörjas ska beställaren kontaktas. 
 

1.01.66 
 
1.01.66.1 
 

Lövhantering 
 
Ytan räfsas eller blåses 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

1.01.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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1.02 GRÄSMATTA B 

Anlagd gräsmatta som klipps kontinuerligt, i trädgård eller park. 
 

1.02.01 Vårarbete 
 
Ytan borstas eller räfsas. Löv, dött gräs, främmande föremål och flis från 
vinterväghållning avlägsnas. Hela ytan ska efter behandling vara fri från 
främmande föremål. 
 

1.02.02 Gräsklippning 
 
Gräsets höjd får inte vid något tillfälle överstiga 6 cm och inte heller 
understiga 3 cm på någon del av gräsytan. Puts kring hinder och kanter 
ska ske i direkt anslutning till varje klippning. 
 

1.02.66 
 
1.02.66.1 
 
1.02.66.4 

Lövhantering 
 
Ytan räfsas eller blåses 
 
Ytan tuggas 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

1.02.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

1.03 GRÄSMATTA C 
Anlagd gräsyta som klipps kontinuerligt. Avsedd för lek, sport eller annan 
aktivitet 
 

1.03.01 Vårarbete 
 
Större ansamlingar av löv, nedfallna grenar, främmande föremål och flis 
från vinterväghållning avlägsnas. Hela ytan ska efter behandling vara fri 
från främmande föremål. 
 

1.03.02 Gräsklippning  
 
Gräsets höjd får inte vid något tillfälle överstiga 8 cm och inte heller 
understiga 4 cm på någon del av gräsytan. Puts kring hinder och kanter 
ska ske i direkt anslutning till varje klippning. 
 

1.03.66 
 
1.03.66.1 
 
1.03.66.4 

Lövhantering 
 
Ytan räfsas eller blåses 
 
Ytan tuggas 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
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1.03.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 

 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

1.04 GRÄSMATTA D 
Anlagd gräsyta som klipps kontinuerligt. 
 

1.04.01 Vårarbete 
 
Större ansamlingar av löv, nedfallna grenar, främmande föremål och flis 
från vinterväghållning avlägsnas. Hela ytan ska efter behandling vara fri 
från främmande föremål. 
 

1.04.02 Gräsklippning 
 
Gräsets höjd får inte vid något tillfälle överstiga 20 cm. Gräset får vid varje 
tillfälle bara klippas ner till halva sin höjd. Puts kring hinder och kanter ska 
ske i direkt anslutning till varje klippning. 
 
 

1.04.66 
 
1.04.66.4 

Lövhantering 
 
Ytan tuggas 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

1.04.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

 
1.05 ÄNG A 

Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås med skärande redskap tre 
gånger per säsong med upptag varje gång. 
 

1.05.01 Vårarbete 
 
Ris, skräp, nedfallna grenar och främmande föremål avlägsnas. 
Hela ytan ska efter behandling vara fri från främmande föremål. 
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1.05.02 Grässlåtter 

 
Grässlåttern ska utföras med skärande redskap. 
 
Ytan slås tre (3) gånger per säsong. Första slåtter ska vara klar 15 juni. 
Den andra slåttern skall vara klar 30 juli och den tredje slåttern ska vara 
klar 15 sept. 
 
Gräset ska efter varje slåtter samlas upp och bortforslas senast inom en 
vecka 
 
Puts kring hinder ska ske i direkt anslutning till varje slåtter. 
 
Ytan ska efter avslutat arbete ha ett jämnt och snyggt utseende. 
 

1.05.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 
 

1.06 ÄNG B 
Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås med skärande redskap två 
gånger per år med ett upptag. 
 

1.06.01 Vårarbete 
 
Ris, skräp, nedfallna grenar och främmande föremål avlägsnas. 
Hela ytan ska efter behandling vara fri från främmande föremål. 
 

1.06.02 Grässlåtter 
 
Grässlåttern ska utföras med skärande redskap. 
 
Ytan slås två (2) gånger per säsong. Första slåttern utförs mellan 15 juni 
och 15 juli och den andra slåttern mellan 15 aug. och 15 sept. 
 
Gräset ska efter första slåttern samlas upp och bortforslas senast inom en 
vecka 
 
Puts kring hinder ska ske i direkt anslutning till varje slåtter. 
 

1.06.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”.  
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1.07 ÄNG C 

Anlagd eller naturvuxen ängsyta som slås med skärande redskap en gång 
per år med upptag. 
 

1.07.01 Vårarbete 
 
Ris, skräp, nedfallna grenar och främmande föremål avlägsnas. 
Hela ytan ska efter behandling vara fri från främmande föremål. 
 

1.07.02 Grässlåtter 
 
Grässlåttern ska utföras med skärande redskap. 
 
Ytan slås en (1) gång per säsong. Slåttern utförs mellan 1 juli och 30 juli. 
 
Gräset ska efter slåttern samlas upp och bortforslas senast inom en vecka. 
 
Puts kring hinder ska ske i direkt anslutning till varje slåtter. 
 

1.07.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

1.08 SLÅTTERYTA A 
Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås två gånger per år. 
 

1.08.01 Vårarbete 
 
Ris, skräp, nedfallna grenar och främmande föremål avlägsnas. 
Hela ytan ska efter behandling vara fri från främmande föremål. 
 

1.08.02 Grässlåtter 
 
Ytan slås två (2) gånger per säsong. Första slåttern utförs mellan 15 juni 
och 15 juli och den andra slåttern mellan 15 aug. och 15 sept. 
 
Puts kring hinder ska ske i direkt anslutning till varje slåtter. 
 

1.08.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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1.09 SLÅTTERYTA B 

Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås en gång per år.  
 

1.09.01 Vårarbete 
 
Ris, skräp, främmande föremål mm tas bort. 
 

1.09.02 Grässlåtter 
 
Gräset slås en (1) gång per år. Slåttern utförs mellan 1 juli och 30 juli. 
 
Puts kring hinder ska ske i direkt anslutning till varje slåtter. 
 

1.09.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 
 

 PLANTERINGSYTA 
Markyta som iordningställts och planterats med växter. 
 
Stadens planteringar är till prydnad och skydd. Planteringarna utgör också 
ett stort värde för den biologiska mångfalden. Ytorna ska vårdas så att 
växterna är i god kondition och att planteringarna har ett högt estetiskt 
värde. 
 

2 VÅRD AV PLANTERINGSYTA 
 

 Vårarbete 
 
Allt ris, skräp, främmande föremål och ogräs tas bort. Skadade, avbrutna 
grenar samt enstaka utstickande grenar avlägsnas. Skräphögar ska tas 
bort samma dag. Arbetet ska vara avslutat före 30 april. 
 
Arbetet utförs enligt en i samråd med beställaren utarbetad 
prioriteringslista. 
 

 Ogräsrensning 
 
Allt främmande växtmaterial tas bort med hela sitt rotsystem. 
All ogräsrensning utförs manuellt. 
 
Planteringsytor ska efter varje rensningstillfälle vara helt fria från ogräs, 
annan oönskad vegetation, skräp och ris. Ogräsrensning ska ske före 
ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa 
mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Växtmaterialet får inte skadas 
därför ska handryckning av ogräs utföras intill växterna. Särskild 
uppmärksamhet ägnas fröplantor av vedartat material och rotogräs. 
 
Rens och skräp krattas ihop och bortforslas samma dag. 
 
Gräs som från angränsande gräsyta växer in i planteringen ska tas bort. 
Gräskanten ska hållas jämn. 
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 Putsning 
 
I samband med ogräsrensning tas avbrutna, skadade och döda grenar 
bort. Grenar och annan vegetation som tränger in över gata, cykel- eller 
gångväg, skymmer belysningar och trafikskyltar eller på annat sätt hindrar 
trafiken klipps bort . Grenar och annan vegetation som försvårar 
tillgänglighet till aktivitetsyta eller som inkräktar på möjligheterna att sitta på 
parkbänk eller liknande klipps bort. Allt överblivet material bortforslas 
samma dag. 
 
På skolor, förskolor, anläggningar för äldre och funktionshindrade samt 
Göteborg Energis anläggningar gäller särskilt för buskage intill byggnader, 
att grenar som täcker fönster, tränger in över entréer, eller som kan komma 
i kläm vid stängning av port eller dörr, ska klippas bort. Växtlighet som 
möter vägg skall också klippas bort. 
 
På anläggningar för äldre och funktionshindrade gäller särskilt att grenar 
och annan vegetation som tränger in över gångvägar, eller som inkräktar 
på möjligheterna att sitta på parkbänk eller liknande, klipps bort. 
 

 Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 

 BUSKAR 
Anlagd yta planterad med buskar. 
 
Våra buskar är till för skydd och prydnad. De flesta buskage fungerar som 
rumsskapande element. Skötseln av våra buskplanteringar ska skapa ett 
bestånd i god kondition, säkra funktionen och ibland skapa ett för arten 
karaktäristiskt utseende.  
 
 

2.01 BUSKAGE A 
Anlagd yta planterad med buskar som i lövat tillstånd inte täcker markytan 
(ej slutna buskage). 
 

2.01.01 Vårarbete 
 
Kvarblivet löv som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjämnas. 
 

2.01.02 Ogräsrensning 
 
Ogräsrensning utförs 4 ggr/säsong. 
 
De fyra ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 maj, 15 juni, 15 juli 
och 15 september. 
 

2.01.03 Putsning 
 
I samband med ogräsrensning tas avbrutna, skadade och döda grenar 
bort. 
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2.01.04 Höstarbete 

 
Jorden rensas och luckras. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller 
huggs jämn. 
 
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov. 
 

2.01.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

2.02 BUSKAGE B 
Anlagd yta planterad med buskar som vuxit samman och under lövat 
tillstånd täcker större delen av markytan (slutna buskage). Eller markyta 
planterad med buskar där ytan är täckt av bark eller sand, min. 10 cm 
tjockt. 
 

2.02.01 Vårarbete 
 
Åtkomligt löv tas bort. 
 

2.02.02 Ogräsrensning 
 
Den åtkomliga ytan rensas från ogräs. I resten av planteringsytan tas 
genomväxande ogräs bort med hela sitt rotsystem. 
 
Ogräsrensning utförs 3 ggr/säsong. 
 
De tre ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 juni, 30 juli och 15 
september. 
 

2.02.03 Putsning 
 
I samband med ogräsrensning tas avbrutna, skadade och döda grenar 
bort. 
 

2.02.04 Höstarbete 
 
Den åtkomliga ytan rensas och luckras. Kanten mot angränsande gräsyta 
skärs eller huggs jämn. 
 
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov. 
 

2.02.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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2.03 BUSKAGE C 

Anlagd yta planterad med exempelvis rhododendron. 
 

2.03.01 Vårarbete 
 
Ansamlingar av löv, som kan komma att blåsa ut på angränsande ytor, tas 
bort. 
 

2.03.02 Ogräsrensning 
 
Ogräsrensning utförs 1 gång/säsong. 
 
Ogräsrensningen ska vara avslutad före 15 juli. 
 

2.03.03 Putsning 
 
I samband med ogräsrensning tas avbrutna, skadade och döda grenar 
bort. 
 

2.03.04 Lövtäckning  
 
Jorden täcks med ett 30 cm tjockt lövlager. 
Lövtäckningen ska vara avslutad före 15 december. 
 

2.03.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

2.04 BÄRBUSKAR 
Anlagd yta planterad med bärbuskar. 
 

2.04.01 Vårarbete 
 
Kvarblivet löv som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjämnas. 
 

2.04.02 Ogräsrensning 
 
Ogräsrensning utförs 4 ggr/säsong. 
 
De 4 ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 maj, 15 juni, 15 juli och 
15 september. 
 

2.04.03 Putsning 
 
I samband med ogräsrensning tas avbrutna, skadade och döda grenar 
bort. 
 

2.04.04 Beskärning 
 
Cirka 1/3 av de gamla grenarna gallras ur. 
Nedhängande och felväxande grenar tas bort. 
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2.04.05 Höstarbete 

 
Jorden rensas och luckras. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller 
huggs jämn. 
 
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov. 
 

2.04.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

 HÄCKAR 
Anlagd yta planterad med växter som regelbundet klipps till bestämd profil.  
 
 

2.05 HÄCK A 
Anlagd yta planterad med lövfällande växter som regelbundet klipps till 
bestämd profil 
 

2.05.01 Vårarbete 
 
Åtkomligt löv tas bort. 
 

2.05.02 Ogräsrensning 
 
Ogräsrensning utförs 4 ggr/säsong. 
 
De fyra ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 maj, 
15 juni, 15 juli och 15 september. 
 

2.05.03 Putsning 
 
I samband med beskärning och ogräsrensning tas avbrutna, skadade och 
döda grenar bort. 
 

2.05.04 Beskärning 
 
Fröplantor och avvikande material tas bort före beskärning. 
 
Beskärningen ska utföras så att det för häckens karaktäristiska utseende 
behålls. Dött, sjukt eller skadat växtmaterial tas bort. Häcken ska vara fri 
från avklippta växtdelar. Fläksår får inte förekomma. 
 
Sommarbeskärning och vinterbeskärning. 
 
Sommarbeskärningen ska vara en formklippning av årstillväxten.  
 
Vinterbeskärningen ska utföras så att häckens ursprungliga form och 
omfång behålls. Toppbredden får aldrig vara större än basbredden.  
Felväxta grenar justeras, döda och skadade/sjuka grenar tas bort. 
 
Största avvikelse begränsas till 5 cm på 10 m längd. 
 
 

 Tider för beskärning i samråd med beställare. 
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1 st. vinterbeskärning, ska vara avslutad före 15 mars. 
 
2 st. sommarbeskärningar, ska vara avslutade före 15 juni och 15 augusti. 
 

2.05.05 Höstarbete 
 
Jorden luckras och rensas. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller 
huggs jämn. 
 
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov. 
 
 

2.05.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

2.06 HÄCK B 
Anlagd yta planterad med exempelvis barrväxter som regelbundet klipps till 
bestämd profil.  
 

2.06.01 Vårarbete 
 
Åtkomligt löv som blåst in från intilliggande ytor, tas bort. 
 

2.06.02 Ogräsrensning 
 
Ogräsrensning utförs 3 ggr/säsong. 
 
De tre ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 juni, 30 juli och 15 
september 
 

2.06.03 Putsning 
 
I samband med beskärning och ogräsrensning tas avbrutna, skadade och 
döda grenar bort. 
 

2.06.04 Beskärning 
 
Fröplantor och avvikande material tas bort före beskärning. 
 
Beskärningen ska utföras så att det för häckens karaktäristiska utseende 
behålls. Dött, sjukt eller skadat växtmaterial tas bort. Häcken ska vara fri 
från avklippta växtdelar. Fläksår får inte förekomma.   
 
Toppbredden får aldrig vara större än basbredden. Felväxta grenar 
justeras, döda och skadade/sjuka grenar tas bort. 
 
Största avvikelse begränsas till 5 cm på 10 m längd. 
 
Tid för beskärning bestäms i samråd med beställaren. Om inget annat 
överenskommits ska arbetet utföras mellan 1:e och 15:e augusti. 
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2.06.05 Höstarbete 

 
Jorden luckras och rensas. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller 
huggs jämn. 
 
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov. 
 
 

2.06.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

2.07 KLÄNGVÄXTER 
Anlagd yta planterad med klättrande eller klängande växter mot exempelvis 
husfasad, mur eller spaljé. 
 

2.07.01 Vårarbete 
 
Kvarblivet löv som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjämnas. 
 

2.07.02 Ogräsrensning 
 
Ogräsrensning utförs 4 ggr/säsong. 
 
De fyra ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 maj, 15 juni, 15 juli 
och 15 september. 
 

2.07.03 Putsning 
 
I samband med ogräsrensning tas avbrutna, skadade och döda rankor bort.
 
Rankor som inkräktar på dörr- eller fönsteröppningar samt ventilationsgaller 
eller liknande, tas bort. 
 
Nya rankor hängs upp. 
 

2.07.04 Beskärning 
 
Beskärning utförs i samråd med beställare en gång per säsong. 
 

2.07.05 Höstarbete 
 
Jorden luckras och rensas. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller 
huggs jämn. 
 
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov. 
 

2.07.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

2.08 ROSOR 
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Anlagd yta planterad med t ex polyantharosor eller storblommiga rosor. 
 

2.08.01 Vårarbete 
 
Kupning utjämnas. Eventuellt kvarblivet sjukdomsangripet löv tas bort. Hela 
den åtkomliga ytan luckras och rensas utan att växterna skadas.  
 

2.08.02 Gödsling 
 
Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan. Val av gödsel samt 
dosering bestäms i samråd med beställaren. 
Gödsel tillförs före 15 maj. 
 

2.08.03 Rosbeskärning 
 
Rosbeskärning utförs fackmässigt efter rostyp (10-25 cm ovan mark eller till 
frisk ved). Kraftiga grenar (4-6 st.) lämnas kvar. Svaga skott och rotskott 
tas bort. 
 
Fläksår får inte förekomma. Beskärningen ska utföras så att det för växten 
karaktäristiska växtsättet inte förändras. Dött, sjukt eller skadat växtmaterial 
tas bort. 
 

2.08.04 Ogräsrensning 
 
Ogräsrensning utförs 5 ggr/säsong. 
 
De fem ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 maj, 15 juni, 15 juli, 
15 aug. och 15 sept. 
 

2.08.05 Putsning 
 
Under blomningstiden putsas växterna var 14:e dag. 
Vildskott, vissna blommor och avbrutna grenar tas bort. 
 

2.08.06 Höstarbete 
 
Sjukdomsangripna löv avlägsnas 
Jorden luckras och rensas. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller 
huggs jämn. 
 
Rosorna ska kupas. 
 
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov. 
 

2.08.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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 PERENNER 

Anlagd rabatt med perenna växter. 
 
Stadens perenner ska bidra till ett högt prydnadsvärde av platsen. Vården 
av perennplanteringarna ska skapa bestånd i god kondition och för arten 
karaktäristiskt utseende. Planteringarna ska vara slutna och även vintertid 
ge ett välvårdat intryck.  
 
 

2.09 
 
 

PERENN A 
Anlagd artrik rabatt placerad på platser som har ett högt estetiskt värde i 
stadens rum. 
 

2.09.01 Vårarbete 
 
Ytan städas. Allt gammalt löv och alla döda växtrester tas bort. 
Hela den åtkomliga ytan djupluckras (7-8 cm) utan att växterna skadas. 
Kanten mot ansade ytor kantskäres så att den blir jämn. 
Arbetet ska utföras mellan 15 mars och 30 april. 
 

2.09.02 Gödsling 
 
Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan. Ett lager på 5 - 10 
cm välkomposterad, ogräsfri ko-, häst- eller kompostgödsel, alternativt 
annan gödsel efter samråd med beställaren, luckras ned ordentligt i 
befintlig jord. 
Gödsling utförs senast 31 maj. 
 

2.09.03 
 

Ogräsrensning 
 
Inget ogräs får förekomma. Allt ogräs tas bort med hela sitt rotsystem. 
I samband med ogräsrensning utförs uppbindning. Uppbindning med 
bambukäppar ska utföras så att växtens form behålls, samt kontrolleras 
och justeras vid varje renstillfälle. 
Växter med ett andra flor skärs ner. Vissna blommor, blad och avbrutna, 
nedskurna stjälkar tas bort. 
Ogräsrensning utförs 1 gång/vecka under tiden 15 april till 15 september. 
 

2.09.04 
 

Höstarbete 
 
Jorden luckras och rensas. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller 
huggs jämn. 
 
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov. 
 
 

2.09.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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2.10 PERENN B 

Anlagd rabatt med högt prydnadsvärde. 
 

2. 10.01 Vårarbete 
 
Ytan städas. Alla växtdelar skärs ned i mindre bitar och sprids i ett jämnt 
lager över rabatten. Kanten mot ansade ytor kantskäres så att den blir 
jämn. 
 
Arbetet ska utföras mellan 15 mars och 30 april. 
 

2. 10.02 Gödsling 
 
Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan. Ett lager på 5 - 10 
cm välkomposterad, ogräsfri ko-, häst- eller kompostgödsel, alternativt 
annan gödsel efter samråd med beställaren, luckras ned ordentligt i 
befintlig jord vart annat år (ojämna år). 
Gödsling utförs senast 31 maj. 
 

2. 10.03 Ogräsrensning 
 
Ogräsrensning utförs 5 ggr/säsong. 
 
De fem ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 maj,  
15 juni, 15 juli, 15 aug. och 15 sept. 
 

2. 10.04 Höstarbete 
 
Jorden luckras och rensas. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller 
huggs jämn. 
 
Arbetet ska utföras under tiden 15 okt. - 15 nov. 
 
 

2. 10.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

2.11 PERENN C 
Anlagd rabatt med ett fåtal marktäckande arter, även samplanterade med 
buskar. 
 

2.11.01 Vårarbete 
 
Ytan städas. Allt gammalt löv och alla döda växtrester sprids jämnt över 
rabatten. Större ansamlingar av löv från intilliggande ytor tas bort. 
 
Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller huggs jämn. 
Arbetet ska utföras mellan 15 mars och 30 april. 
 

2.11.02 Gödsling och delning av växter 
 
Jordförbättring/gödsling och delning av växter utförs i samråd med 
beställaren.  
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2.11.03 Ogräsrensning 
 
Ogräsrensning utförs 3 ggr/säsong. 
 
De tre ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 juni, 30 juli och 15 
september. 
 

2.11.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

 ANNUELLER 
Ettåriga vår- och/eller sommarblommor. 
 
Rik blomning och frodigt intryck är de främsta egenskaperna som skötseln 
hos de annuella planteringarna ska leda till. Planteringarna har ett 
effektskapande värde. Markplanteringarna ska även vintertid ge ett 
välvårdat intryck.  
 
 

2.12 VÅR- OCH SOMMARBLOMMOR 
Anlagd rabatt planterad med vår- och sommarblommor. 
 

2.12.01 Vårarbete 
 
Ytan vårstädas. Allt ris, löv, främmande föremål och ogräs tas bort. 
Skräphögar tas bort samma dag. 
 

2.12.02 Iordningställande - vårblommor 
 
Hela ytan djupluckras (cirka 10 cm) innan ogräsfri jord (Hasselfors U-jord 
eller likvärdig) påföres så att planteringsbädden ligger 5 cm ovan 
avgränsande kantstöd alt. gräsyta. 
 
Kanten mot ansade ytor kantskäres så att den blir jämn. 
 

2.12.03 Iordningställande - sommarblommor 
 
Den gamla jorden från vårplanteringarna tas bort innan ny ogräsfri jord 
(Hasselfors U-jord eller likvärdig) påföres. Planteringsbädden ska ligga 5 
cm ovan avgränsande kantstöd alt. gräsyta. 
 
Kanten mot ansade ytor kantskäres så att den blir jämn. 
 
Jorden ska vara grundgödslad med 1 kg/m3 Multicote eller likvärdigt gödsel 
som nedmyllas och blandas noggrant i det översta lagret (cirka 20 cm). 
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2.12.04 Plantering - vårblommor 

 
Plantering av vårblommor ska utföras med start första veckan i april och 
vara färdigställt efter högst tre veckor. Beroende på väderleken har 
beställaren rätt att skjuta planteringen någon vecka bakåt eller framåt i 
tiden. 
 
Plantering och iordningställande av urnorna ska ske i en följd. 
 
Vid planteringstillfället tillförs cirka en ”näve” hönsgödsel/m2. 
 
Växtmaterial hämtas, på av beställaren angiven plats. I samband med 
leveransen besiktigas växtmaterialet av beställare och entreprenör. Efter 
besiktningen tar entreprenören ansvar för växtmaterialet. 
Överblivet växtmaterial ska omhändertas av entreprenören och skötas 
säsongen ut för att utgöra ersättningsväxter då detta erfordras. 
 

2.12.05 Plantering - sommarblommor 
 
Plantering av sommarblommor ska utföras med start första veckan i juni 
och vara färdigställt innan midsommar. Beroende på väderleken har 
beställaren rätt att skjuta på planteringen någon vecka bakåt eller framåt i 
tiden. 
 
Borttagning av vårblommor och plantering av sommarblommor ska ske i en 
följd under samma vecka. 
 
Växtmaterial hämtas, på av beställaren angiven plats. I samband med 
leveransen besiktigas växtmaterialet av beställare och entreprenör. Efter 
besiktningen tar entreprenören ansvar för växtmaterialet. 
Överblivet växtmaterial ska omhändertas av entreprenören och skötas 
säsongen ut för att utgöra ersättningsväxter då detta erfordras. 
 

2.12.06 Övergödsling - vårblommor 
 
Övergödsling med en jämn fördelning över hela ytan utförs i samband med 
vattning och puts. Övergödslingen utförs var fjärde vecka. 
 
Val av gödsel samt dosering bestäms i samråd med beställaren. 
Riktvärde för dessa övergödslingar är cirka en ”näve” hönsgödsel/m2. 
 

2.12.07 Övergödsling - sommarblommor 
 
Övergödsling med en jämn fördelning över hela ytan utförs i samband med 
vattning och puts. Övergödslingen utförs var fjärde vecka fram till första 
veckan i september. 
Val av gödsel samt dosering bestäms i samråd med beställaren. 
Riktvärde för dessa övergödslingar är cirka en ”näve” hönsgödsel/m2. 
 

2.12.08 Ogräsrensning 
 
Inget ogräs får förekomma. Allt ogräs tas bort med hela sitt rotsystem. Gräs 
som från angränsande gräsyta växer in i planteringen ska tas bort. 
Gräskanten ska hållas jämn. 
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2.12.09 Putsning 

 
Putsning utförs 3 dagar/vecka (mån, ons, fre). Justering och återplantering 
ska ske av växter som skadats, rubbats eller ryckts upp. 
 
Växter som försvunnit kompletteras av entreprenören. 
 

2.12.10 Uppbindning - sommarblommor 
 
Uppbindning med bambukäppar eller likvärdigt ska utföras vid behov i 
samråd med beställaren, samt kontrolleras och justeras vid varje 
putsningstillfälle. 
 

2.12.11 Bevattning 
 
Växterna vattnas hela säsongen. Jorden ska alltid vara ordentligt 
genomfuktad. Större mängder än att vattnet efter hand hinner sjunka undan 
får ej tillföras. 

2.12.12 Höstarbete 
 
Rivning av planteringar som inte bedöms vara i gott skick utförs tidigast 
under tredje veckan i september. Övriga planteringar ska stå kvar och 
skötas 3 dagar/vecka (mån, ons, fre) till dess att de rivs. 
 
Planteringsytan avröjes. Jorden spadvänds till cirka 10 cm djup och alla 
växtrester krattas bort. Kanten mot ansade ytor kantskäres så att den blir 
jämn. 
 

2.12.99 Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

2.13 SOMMARBLOMMOR 
Anlagd rabatt planterad med sommarblommor. 
 

2.13.01 Vårarbete 
 
Ytan vårstädas. Allt ris, löv, främmande föremål och ogräs tas bort. 
Skräphögar tas bort samma dag. 
 

2.13.02 Iordningställande 
 
Hela ytan djupluckras (cirka 10 cm) innan ogräsfri jord (Hasselfors U-jord 
eller likvärdig) påföres så att planteringsbädden ligger 5 cm ovan 
avgränsande kantstöd alt. gräsyta. 
 
Kanten mot ansade ytor kantskäres så att den blir jämn. 
 
Jorden ska vara grundgödslad med 1 kg/m3 Multicote eller likvärdigt gödsel 
som nedmyllas och blandas noggrant i det översta lagret (cirka 20 cm). 
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2.13.03 Plantering 

 
Plantering av sommarblommor ska utföras med start första veckan i juni 
och färdigställt innan midsommar. Beroende på väderleken har beställaren 
rätt att skjuta planteringen någon vecka bakåt eller framåt i tiden. 
 
Plantering och iordningställande ska ske i en följd under samma vecka. 
 
Växtmaterial hämtas, på av beställaren angiven plats. I samband med 
leveransen besiktigas växtmaterialet av beställare och entreprenör. Efter 
besiktningen tar entreprenören ansvar för växtmaterialet. 
 
Överblivet växtmaterial ska omhändertas av entreprenören och skötas 
säsongen ut för att utgöra ersättningsväxter då detta erfordras. 
 

2.13.04 Övergödsling 
 
Övergödsling med en jämn fördelning över hela ytan utförs samband med 
vattning och puts. Övergödslingen utförs var fjärde vecka fram till första 
veckan i september. 
 
Val av gödsel samt dosering bestäms i samråd med beställaren. 
Riktvärde för dessa övergödslingar är cirka en ”näve” hönsgödsel/m2. 
 

2.13.05 Ogräsrensning 
 
Inget ogräs får förekomma. Allt ogräs tas bort med hela sitt rotsystem. Gräs 
som från angränsande gräsyta växer in i planteringen ska tas bort. 
Gräskanten ska hållas jämn. 
 

2.13.06 Putsning 
 
Putsning utförs 3 dagar/vecka (mån, ons, fre). Justering och återplantering 
av växter som skadads, rubbats eller ryckts upp. Växter som försvunnit 
kompletteras av entreprenören.  
 

2.13.07 Uppbindning 
 
Uppbindning med bambukäppar eller likvärdigt ska utföras vid behov i 
samråd med beställaren, samt kontrolleras och justeras vid varje 
putsningstillfälle. 
 

2.13.08 Bevattning 
 
Växterna vattnas hela säsongen. Jorden ska alltid vara ordentligt 
genomfuktad. Större mängder än att vattnet efter hand hinner sjunka undan 
får ej tillföras. 
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2.13.09 Höstarbete 

 
Rivning av planteringar som inte bedöms vara i gott skick utförs tidigast 
under tredje veckan i september. Övriga planteringar ska stå kvar och 
skötas 3 dagar/vecka (mån, ons, fre) till dess att de rivs. 
 
Planteringsytan avröjes. Jorden spadvänds till cirka 10 cm djup och alla 
växtrester krattas bort. Kanten mot ansade ytor kantskäres så att den blir 
jämn. 
 

2.13.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 

2.14 URNA - VÅR- OCH SOMMARBLOMMOR 
Urna planterad med vår- och sommarblommor. 
 

2.14.01 Iordningställande - vårblommor 
 
Urnor och bevattningsutrustning hämtas, på av beställaren angiven plats.  
Entreprenören svarar för skador som uppkommer i samband med 
transport. 
 
Montering av bevattningsanläggning utförs i samband med påfyllning med 
ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig).  
Jorden i urnorna ska vara genomvattnad och därefter ska höjden på 
bomberingen vara 15 cm över urnans kant. 
 

2.14.02 Iordningställande - sommarblommor 
 
Den gamla jorden från vårplanteringarna tas bort innan påfyllning med ny 
ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig) utförs.  
Jorden ska vara grundgödslad med 1 kg/m3 Multicote eller likvärdigt 
gödsel. Jorden i urnorna ska vara genomvattnad och därefter ska höjden 
på bomberingen vara 15 cm över urnans kant. 
 

2.14.03 Plantering - vårblommor 
 
Plantering av vårblommor ska utföras med start första veckan i april och 
vara färdigställt efter högst tre veckor. Beroende på väderleken har 
beställaren rätt att skjuta planteringen någon vecka bakåt eller framåt i 
tiden. 
 
Plantering och iordningställande av urnorna ska ske i en följd. 
 
Vid planteringstillfället tillförs cirka en ”näve” hönsgödsel/m2. 
 
Växtmaterial hämtas, på av beställaren angiven plats. I samband med 
leveransen besiktigas växtmaterialet av beställare och entreprenör. Efter 
besiktningen tar entreprenören ansvar för växtmaterialet. 
Överblivet växtmaterial ska omhändertas av entreprenören och skötas 
säsongen ut för att utgöra ersättningsväxter då detta erfordras. 
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2.14.04 Plantering - sommarblommor 

 
Plantering av sommarblommor ska utföras med start första veckan i juni 
och vara färdigställt innan midsommar. 
 
Beroende på väderleken har beställaren rätt att skjuta på planteringen 
någon vecka bakåt eller framåt i tiden. 
 
Borttagning av vårblommor och plantering av sommarblommor ska ske i en 
följd under samma vecka. 
 
Växtmaterial hämtas, på av beställaren angiven plats. I samband med 
leveransen besiktigas växtmaterialet av beställare och entreprenör. Efter 
besiktningen tar entreprenören ansvar för växtmaterialet. 
Överblivet växtmaterial ska omhändertas av entreprenören och skötas 
säsongen ut för att utgöra ersättningsväxter då detta erfordras. 
 

2.14.05 Övergödsling - vårblommor 
 
Övergödsling med en jämn fördelning över hela ytan utförs samband med 
vattning och puts. Övergödslingen utförs var fjärde vecka. 
 
Val av gödsel samt dosering bestäms i samråd med beställaren. 
Riktvärde för dessa övergödslingar är cirka en ”näve” hönsgödsel/m2. 
 
Där bevattningsenhet finns utförs gödslingen med flytande gödselmedel.  
 

2.14.06 
 

Övergödsling - sommarblommor 
 
Övergödsling med en jämn fördelning över hela ytan utförs samband med 
vattning och puts. Övergödslingen utförs var fjärde vecka fram till första 
veckan i september. 
Val av gödsel samt dosering bestäms i samråd med beställaren. 
Riktvärde för dessa övergödslingar är cirka en ”näve” hönsgödsel/m2. 
 
Där bevattningsenhet finns utförs gödslingen med flytande gödselmedel.  
 

2.14.07 Ogräsrensning 
 
Inget ogräs får förekomma. Allt ogräs tas bort med hela sitt rotsystem. 
Beläggning under urnorna ska hållas ogräsfritt. 
 

2.14.08 Putsning 
 
Putsning utförs 3 dagar/vecka (mån, ons, fre). Justering och återplantering 
av växter som skadads, rubbats eller ryckts upp. Växter som försvunnit 
kompletteras av entreprenören.  
 
Skräp och främmande material ska tas bort. 
 

2.14.09 Uppbindning - sommarblommor 
 
Uppbindning med bambukäppar eller likvärdigt ska utföras vid behov i 
samråd med beställaren, samt kontrolleras och justeras vid varje 
putsningstillfälle. 
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2.14.10 Bevattning 

 
Växterna vattnas hela säsongen. Jorden ska alltid vara ordentligt 
genomfuktad.  
 

2.14.11 Höstarbete 
 
Rivning av planteringar som inte bedöms vara i gott skick utförs tidigast 
under tredje veckan i september. Övriga planteringar ska stå kvar och 
skötas 3 dagar/vecka (mån, ons, fre) till dess att de rivs. 
 
Urnor och bevattningssystem töms, rengörs och kontrollräknas. Allt 
material återforslas, till av beställaren anvisad plats. 
 
 

2.15 URNA - SOMMARBLOMMOR 
Urna planterad med sommarblommor. 
 

2.15.01 Iordningställande 
 
Urnor, broräckeslådor och bevattningsutrustning hämtas, på av beställaren 
angiven plats. Filter bytes i samtliga broräckeslådor.  
Entreprenören svarar för skador som uppkommer i samband med 
transport. 
Montering av bevattningsanläggning utförs i samband med påfyllning med 
ogräsfri jord (Hasselfors U-jord eller likvärdig).  
Jorden ska vara grundgödslad med 1 kg/m3 Multicote eller likvärdigt 
gödsel. Jorden i urnorna ska vara genomvattnad och därefter ska höjden 
på bomberingen vara 15 cm över urnans kant. 
 

2.15.02 Plantering 
 
Plantering av sommarblommor ska utföras med start första veckan i juni 
och vara färdigställt innan midsommar. 
 
Beroende på väderleken har beställaren rätt att skjuta på planteringen 
någon vecka bakåt eller framåt i tiden. 
 
Plantering och iordningställande ska ske i en följd under samma vecka. 
 
Växtmaterial hämtas, på av beställaren angiven plats. I samband med 
leveransen besiktigas växtmaterialet av beställare och entreprenör. Efter 
besiktningen tar entreprenören ansvar för växtmaterialet. 
Överblivet växtmaterial ska omhändertas av entreprenören och skötas 
säsongen ut för att utgöra ersättningsväxter då detta erfordras. 
 

2.15.03 Övergödsling 
 
Övergödsling med en jämn fördelning över hela ytan utförs samband med 
vattning och puts. Övergödslingen utförs var fjärde vecka fram till första 
veckan i september. 
Val av gödsel samt dosering bestäms i samråd med beställaren. 
Riktvärde för dessa övergödslingar är cirka en ”näve” hönsgödsel/m2. 
 
Där bevattningsenhet finns utförs gödslingen med flytande gödselmedel.  

2.15.04 Ogräsrensning 
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Inget ogräs får förekomma. Allt ogräs tas bort med hela sitt rotsystem. 
Beläggning under urnorna ska hållas ogräsfritt. 
 

2.15.05 Putsning 
 
Putsning utförs 3 dagar/vecka (mån, ons, fre). Justering och återplantering 
ska ske av växter som skadads, rubbats eller ryckts upp. Växter som 
försvunnit kompletteras av entreprenören.  
 
Skräp och främmande material ska tas bort. 
 

2.15.06 Uppbindning 
 
Uppbindning med bambukäppar eller likvärdigt ska utföras vid behov i 
samråd med beställaren, samt kontrolleras och justeras vid varje 
putsningstillfälle. 
 

2.15.07 Bevattning 
 
Växterna vattnas hela säsongen. Jorden ska alltid vara ordentligt 
genomfuktad.  
 

2.15.08 Höstarbete 
 
Rivning av planteringar som inte bedöms vara i gott skick utförs tidigast 
under tredje veckan i september. Övriga planteringar ska stå kvar och 
skötas 3 dagar/vecka (mån, ons, fre) till dess att de rivs. 
 
Urnor och bevattningssystem töms, rengörs och kontrollräknas. Allt 
material, återforslas till av beställaren anvisad plats. 
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 TRÄD 

Anlagd yta planterad med träd. 
 
Stadens träd är till för prydnad, rumsskapande element och skydd. Träden 
har mycket stor betydelse för stadens biologiska mångfald. Skötseln och 
tillsynen ska skapa säkra träd i god kondition, säkra funktionen och skapa 
för arten karaktäristiskt utseende. 
 

3 VÅRD AV TRÄD 
 

 Vårarbete 
 
Allt ris, skräp, främmande föremål och ogräs tas bort. Skadade, avbrutna 
och nerfallna grenar avlägsnas. Skräphögar ska tas bort samma dag. 
Arbetet ska vara avslutat före 30 april. 
 
Arbetet utförs enligt en i samråd med beställaren utarbetad 
prioriteringslista. 
 

 Ogräsrensning 
 
Allt främmande växtmaterial tas bort med hela sitt rotsystem. 
All ogräsrensning utförs manuellt. 
 
Öppen jord kring träd där sådan finns(trädkupa) ska hållas fri från ogräs, 
annan oönskad vegetation, skräp och ris. Ogräsresning ska ske före 
ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa 
mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Trädet får inte skadas. Därför 
ska handryckning av ogräs utföras intill trädet. Rotogräs grävs försiktigt upp 
utan att skada trädets rotsystem. Rens och skräp krattas ihop och 
bortforslas samma dag. 
 
Vattningsvall i trädkupan får inte skadas. 
 
Gräs som från angränsande gräsyta växer in i trädkupan ska tas bort.  
Gräskanten ska hållas jämn. 
 
Ogräsrensning utförs 4 ggr/säsong. 
 
De fyra ogräsrensningarna ska vara avslutade före 15 maj, 15 juni, 15 juli 
och 15 september. 
 

 Putsning 
 
I samband med ogräsresning tas avbrutna, skadade och döda grenar samt 
rotskott från grundstam bort. 
 
Stam- och stubbskott upp till första grenvåningen tas bort. Skotten 
avlägsnas (lusning) före förvedning. 
 
På träd i trafikmiljö skall stam och stubbskott tas bort minst 2 ggr/säsong. 
 
Allt överblivet material bortforslas samma dag. 
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 Beskärning 

 
Beskärning utförs i samråd med beställare. 
Beskärningen ska utföras så att den för växten karaktäristiska formen inte 
förändras. Beskärningen skall i huvudsak ske i grenverket. 
 
Gren som tas bort på stam får inte överstiga 5 cm i diameter. 
 
Dött, sjukt eller skadat växtmaterial tas bort.  
Beskärningen ska utföras fackmannamässigt. Fläkskador får inte uppstå 
och tappar inte lämnas kvar. Grenkrage och grenbakås får inte skadas. 
 

 Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

3.01 NYPLANTERADE TRÄD A 
Träd normalt med stamomkrets ≤ 55 cm 1 m ovan mark 
 

3.01.01 Vårarbete 
 
Gödsling görs med 2 ”nävar” Chrysan som myllas ner över hela trädkupan. 
 

3.01.02 Ogräsrensning 
 
Materialet i trädkupan kompletteras till ursprunglig höjd (i förhållande till 
trädet) och vattningsvall justeras. 
 
Uppbindningar justeras och byts vid behov. 
 

3.01.03 Putsning 
 

3.01.04 Beskärning 
 
Uppbyggnadsbeskärning. D.v.s. konkurrerande toppskott, skott med 
spetsiga grenvinklar som inte är arttypiska och felriktade grenar tas bort. 
Gallring av grenar som sitter för tätt utförs. Inkortning ska alltid ske vid 
lämplig sidogren. 
 
Träd längs körbana och cykelbana skall höjas till en stamhöjd på 3,20 m 
runt om. Om det inte är ett smalkronigt trädslag. Detta sker alltid i samråd 
med beställaren. 
 
Höjning av krona görs successivt med hänsyn till minimihöjd för grenverket 
 
Körbana     ≥ 4,6 m 
Cykelbana  ≥ 3,2 m 
Gångbana   ≥ 2,5 m 
 

3.01.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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3.02 NYPLANTERADE TRÄD B 

Träd normalt med stamomkrets ≤ 55 cm 1 m ovan mark, som står i annan 
planteringsyta. 
 

3.02.01 Putsning 
 

3.02.02 Beskärning 
 
Uppbyggnadsbeskärning. D.v.s. konkurrerande toppskott, skott med 
spetsiga grenvinklar som inte är arttypiska och felriktade grenar tas bort. 
Gallring av grenar som sitter för tätt utförs. Inkortning ska alltid ske vid 
lämplig sidogren.  
 
Träd längs körbana och cykelbana skall höjas till en stamhöjd på 3,20 m 
runt om. Om det inte är ett smalkronigt trädslag. Detta sker alltid i samråd 
med beställaren. 
 
Höjning av krona görs successivt med hänsyn till minimihöjd för grenverket 
 
Körbana     ≥ 4,6 m 
Cykelbana  ≥ 3,2 m 
Gångbana   ≥ 2,5 m 
 
 

3.03 KNUTHAMLADE FORMTRÄD A 
Träd som klipps till knuta eller knagg varje år. 
 

3.03.01 Vårarbete 
 

3.03.02 Ogräsrensning 
 
Materialet i trädkupan kompletteras till ursprunglig höjd (i förhållande till 
trädet). 
 

3.03.03 Putsning 
 

3.03.04 Beskärning 
 
Beskärning utförs varje år. 
 
Varje årsskott ska beskäras till grenkragen. Tappar får inte lämnas kvar.  
 
Dåliga knutor/knaggar föryngras genom att den dåliga delen beskäres bort. 
Ny knuta/knagg skapas genom att lämna ett uppåtvinklat årsskott kvar. 
Detta ska då ha plats ovanför sig så att det inte tryckes nedåt 
 

3.03.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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3.04 KNUTHAMLADE FORMTRÄD B 

Träd som klipps till knuta eller knagg vart annat år (jämna år). 
 

3.04.01 Vårarbete 
 

3.04.02 Ogräsrensning 
 
Materialet i trädkupan kompletteras till ursprunglig höjd (i förhållande till 
trädet). 
 

3.04.03 Putsning 
 

3.04.04 Beskärning 
 
Beskärning utförs vart annat år (jämna år) 
 
Varje årsskott ska beskäras till grenkragen. Tappar får inte lämnas kvar.  
 
Dåliga knutor/knaggar föryngras genom att den dåliga delen beskäres bort. 
Ny knuta/knagg skapas genom att lämna ett uppåtvinklat årsskott kvar. 
Detta ska då ha plats ovanför sig så att det inte tryckes nedåt 
 

3.04.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 
 

3.05 HÄCKLIPPTA FORMTRÄD  
Träd som klipps som häck 
 

3.05.01 Vårarbete 
 

3.05.02 Ogräsrensning 
 
Materialet i trädkupan kompletteras till ursprunglig höjd (i förhållande till 
trädet). 
 

3.05.03 Putsning 
 

3.05.04 Beskärning 
 
Vinterbeskärning och sommarputsning. 
 
Vinterbeskärningen ska utföras så att formen behålls. Toppbredden får 
aldrig vara större än basbredden. Felväxta grenar justeras. Döda och 
skadade/sjuka grenar tas bort.  
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 Sommarputsningen ska vara en formputsning av årstillväxten. 

 
Trädet ska vara fritt från avklippta växtdelar. 
 
Arbetet utförs enligt en i samråd med beställaren utarbetad 
prioriteringslista. 
 
1 st vinterbeskärning, ska vara avslutad före 15 mars 
 
1 st sommarputsning, ska vara avslutad före 15 aug. 
 

3.05.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

3.06 GATUTRÄD A 
Träd i eller utmed hårdgjord yta med trädkupa som ska ogräsrensas. 
 

3.06.01 Vårarbete 
 

3.06.02 Ogräsrensning 
 
Materialet i trädkupan kompletteras till ursprunglig höjd (i förhållande till 
trädet). 
 

3.06.03 Putsning 
 

3.06.04 Beskärning 
 
Torra grenar tas bort. 
 
Grenar som skymmer trafiksignaler, skyltar eller belysningar tas bort. 
 
Träd längs körbana och cykelbana skall höjas till en stamhöjd på 3,20 m 
runt om. Om det inte är ett smalkronigt trädslag. Detta sker alltid i samråd 
med beställaren. 
 
Minimihöjd för grenverket 
Körbana     ≥ 4,6 m 
Cykelbana  ≥ 3,2 m 
Gångbana   ≥ 2,5 m 
 

3.06.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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3.07 GATUTRÄD B 

Friväxande träd i eller utmed hårdgjord yta. 
 

3.07.01 Vårarbete 
 

3.07.02 Putsning 
 

3.07.03 Beskärning 
 
Torra grenar tas bort 
 
Träd längs körbana och cykelbana skall höjas till en stamhöjd på 3,20 m 
runt om. Om det inte är ett smalkronigt trädslag. Detta sker alltid i samråd 
med beställaren. 
 
Grenar som skymmer trafiksignaler, skyltar eller belysningar tas bort. 
 
Minimihöjd för grenverket 
Körbana     ≥ 4,6 m 
Cykelbana  ≥ 3,2 m 
Gångbana   ≥ 2,5 m 
 

3.07.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

3.08 PARKTRÄD A 
Träd i park eller trädgård som beskärs varje år. 
 

3.08.01 Vårarbete 
 

3.08.02 Putsning 
 

3.08.03 Beskärning 
 
Torra grenar tas bort.  
 
Grenar som skymmer trafiksignaler, skyltar eller belysningar tas bort.  
 
Träd längs körbana och cykelbana skall höjas till en stamhöjd på 3,20 m 
runt om. Om det inte är ett smalkronigt trädslag. Detta sker alltid i samråd 
med beställaren. 
 
Minimihöjd för grenverket 
Körbana      ≥ 4,6 m 
Cykelbana   ≥ 3,2 m 
Gångbana    ≥ 2,5 m 
 

3.08.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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3.09 PARKTRÄD B 

Friväxande träd i park eller trädgård. 
 

3.09.01 Vårarbete 
 

3.09.02 Putsning 
 

3.09.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 

3.10 FRUKTTRÄD  
Fruktträd i trädgård eller park. 
 

3.10.01 Vårarbete 
 

3.10.02 Ogräsrensning 
 
Materialet i trädkupan (där sådan finns) kompletteras till ursprunglig höjd (i 
förhållande till trädet). 
 

3.10.03 Putsning 
 

3.10.04 Beskärning 
 
Beskärningen syftar till att ge trädet en stabilare krona med kraftigare 
grenar. 
 
Äpple och päronträd  
På unga träd (1-5 år) tas grenar med spetsig grenvinkel bort. Vid behov 
kortas grenarna in. Konkurrerande toppskott tas bort eller kortas in. 
 
På träd äldre än 5 år tas skadade och felväxta grenar bort. Vid behov 
gallras för tätt sittande grenar och s.k. vattenskott. Vid behov justeras 
också stamhöjden. Vid riklig fruktsättning kan grenar tas bort eller kortas in 
så att inte fläkskador uppstår. 
 
Beskärningen utförs i mars månad. 
 
Stenfruktsträd 
 
På unga träd (1-5 år) tas grenar med spetsig grenvinkel bort. Spiralformad 
grensättning ska eftersträvas. Vid behov kortas grenarna in. Konkurrerande 
toppskott tas bort eller kortas in. 
 
På träd äldre än 5 år tas skadade grenar bort. Vid behov gallras för tätt 
sittande grenar. Vid behov justeras också stamhöjden. Vid riklig 
fruktsättning kan grenar tas bort eller kortas in så att inte fläkskador 
uppstår. 
 
Beskärningen utförs efter skörd dock senast 30 september. 
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3.10.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 

 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

 
 
 NATURMARK 

 
4 BOSTADSNÄRA NATUR 

Mindre ytor naturmark i direkt anslutning till bostäder eller inom 
bostadsområden. 
 
Den bostadsnära naturmarken ska vara lättillgänglig. Den har pedagogiska 
värden och skapar möjligheter till lek och naturupplevelser. 
Den bostadsnära naturmarken har mycket stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. 
 

4.01 VÅRD AV BOSTADSNÄRA NATUR 
 

4.01.01 Vårarbete 
 
Skräp, främmande föremål och ansamlingar av ris tas bort. 
Skadade och nedfallna grenar, som utgör hinder tas bort. 
Skräphögar ska tas bort samma dag.  
 
Arbetet ska vara avslutat före 30 april. 
 

4.01.02 Beskärning och gallring 
 
Ytan ska efter avslutat arbete vara fri från oönskad sly. Ansamlingar av 
slagen sly samlas upp och transporteras bort. Skadade och nedfallna 
grenar som utgör hinder samt grenar som hänger över gång- och 
cykelvägar tas bort.  
 
Arbetet utförs under augusti månad. 
 
Grenar som skymmer trafiksignaler, skyltar eller belysningar tas bort. 
Minimihöjd för grenverket 
Körbana      ≥ 4,6 m 
Cykelbana   ≥ 3,2 m 
Gångbana    ≥ 2,5 m 
 
 

4.01.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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 BELAGD YTA 

Anlagd yta som belagts med sand, grus, asfalt, sten, betong, tegel, trä eller 
liknande material.  
 
Vården av våra belagda ytor är till för att framförallt skapa god säkerhet och 
tillgänglighet. En välvårdad belagd yta har stort estetiskt värde. 
 

5 VÅRD AV BELAGD YTA 
 

 Vårarbete 
 
Gräs och annan oönskad vegetation tas bort.  
Löv, barr, ris, skräp och främmande föremål tas bort.  
Rök- och dammföroreningar får inte förekomma i samband med arbetet. 
Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt. 
 
Kant mot angränsande yta ska behållas. 
 
Arbetet utförs enligt en i samråd med beställaren utarbetad 
prioriteringslista. 
 
Betäckningar och galler till brunnar och vattenposter rengörs. 
Pinnlås i dagvatten- och rännstensbrunnar rengörs. 
 
Skräp ihopsamlas och transporteras bort samma dag. 
 
Arbetet ska vara avslutat före 30 april. 
 

 Ogräsrensning 
 
Under växtsäsong ska ogräs och annan oönskad vegetation tas bort  
1 gång per månad 
 
Ytan ska efter varje rensningstillfälle vara helt fri från ogräs och annan 
oönskad vegetation. 
 
Gräs som från angränsande gräsyta växer in i den belagda ytan ska tas 
bort. Gräskanten ska hållas jämn. 
 
Kantsten eller liknande tillhör den belagde ytan. 
 
 

 Lövhantering 
 
Efter att huvuddelen av löven fallit inleds arbetet med att få bort 
lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Arbetet ska utföras 
enligt en i samråd med beställaren utarbetad prioriteringslista. Senast 15 
december ska arbetet vara färdigt, varefter lövsamlingar inte får 
förekomma.  
 
Ej avslutad lövhantering p.g.a. väderlek (fastfrusna löv) fortsätter så snart 
vädret är tjänligt. 
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 Lövsopning 

 
Ytan sopas rena. 
 
Lövräfsning 
 
Ytorna räfsas rena. 
 
Val av metod anges i klartext för varje yta i ParkInfo. 
 

 Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

5.01 ASFALTERAD YTA 
Anlagd yta belagd med asfalt. 
 

5.01.01 Vårarbete 
 
Ytorna sopas. Arbetet utförs i samordning med flisupptagning. 
 

5.01.02 Ogräsrensning 
 

5.01.66 
 
5.01.66.3 

Lövhantering 
 
Ytan sopas. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.01.77.1 Högtryckstvättning 
 
Ytan tvättas ren från alger, mossa och annan främmande beläggning med 
högtryckstvätt. Arbetet utförs i samband med vårarbetet. 
 
Högtryckstvättning anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.01.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.01.88.1 
 
5.01.88.2 
 
5.01.88.3 
 

Maskinsopning 
 
Ytan sopas maskinellt ren från grus, sand och annat skräp. Rök och 
dammföroreningar får inte förekomma. Vid behov skall maskinsopningen 
kompletteras med manuell sopning, t ex vid kantsten, under bänkar och 
andra svåråtkomliga ytor. 
 
Maskinsopning utförs enligt speciellt angivna frekvenser per yta enligt 
följande 
 
Arbetet utförs 1 gång/14 dagar under perioden 1 maj – 30 nov. 
 
Arbetet utförs en gång per månad under perioden 1 maj – 30 nov. 
 
Arbetet utförs 2 gånger per år. En gång under juni månad och en gång 
under augusti månad om inte annat bestämmes i samråd med beställaren. 
 
Maskinsopning anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
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5.01.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 

 
5.02 PLATT- ELLER STENSATT YTA 

Anlagd yta belagd med sten- eller betongplattor. 
 

5.02.01 Vårarbete 
 
Ytorna sopas. Arbetet utförs i samordning med flisupptagning. 
 

5.02.02 Ogräsrensning 
 

5.02.66 
 
5.02.66.3 

Lövhantering 
 
Ytan sopas. 
 
Ytans fogmaterial får ej sopas bort. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.02.77.1 Högtryckstvättning 
 
Ytan tvättas ren från alger, mossa och annan främmande beläggning med 
högtryckstvätt. Arbetet utförs i samband med vårarbetet. 
 
Vid högtryckstvättning av platt- eller stensatt yta får fogmaterialet inte 
spolas bort. 
 
Högtryckstvättning anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.02.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.02.88.1 
 
5.02.88.2 
 
5.02.88.3 
 

Maskinsopning 
 
Ytan sopas maskinellt ren från grus, sand och annat skräp. Rök och 
dammföroreningar får inte förekomma. Vid behov skall maskinsopningen 
kompletteras med manuell sopning, t ex vid kantsten, under bänkar och 
andra svåråtkomliga ytor. 
 
Vid maskinsopning av platt- eller stensatt yta får fogmaterialet inte sopas 
bort. 
 
Maskinsopning utförs enligt speciellt angivna frekvenser per yta enligt 
följande 
 
Arbetet utförs 1 gång/14 dagar under perioden 1 maj – 30 nov. 
 
Arbetet utförs en gång per månad under perioden 1 maj – 30 nov. 
 
Arbetet utförs 2 gånger per år. En gång under juni månad och en gång 
under augusti månad om inte annat bestämmes i samråd med beställaren. 
 
Maskinsopning anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
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5.02.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 

 
Ytans fogmaterial får ej sopas bort. 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

 
 
5.03 GRUSBELAGD YTA 

Anlagd yta belagd med naturgrus eller krossgrus.  
 

5.03.01 Vårarbete 
 
Ytorna räfsas rena.  
 
Pinnlås i brunnar rengöres. 
 

5.03.02 Ogräsrensning 
 

5.03.66 
 
5.03.66.2 

Lövhantering 
 
Ytorna räfsas rena. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.03.88.1 Sladdning 
 
Sladdning utförs i samband med vårarbete. 
Sladdning ska utföras så att ytan blir jämn. Ytor som sladden inte kommer 
åt justeras för hand. 
Ytan på slitlagret ska doseras så att avvattning sker mot brunnar. Ränder 
eller ansamlingar av löst grus får inte förekomma. 
 
Sladdning anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.03.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

 
5.04 KONSTGRÄS 

Anlagd yta belagd med konstgräs avsedd för lek, sport eller annan aktivitet. 
 

5.04.01 Vårarbete 
 
Ytorna räfsas rena. 
Ytorna dressas med sand eller gummimaterial i samråd med beställaren. 
Konstgräsmattan justteras i kanterna vid behov. 
 

5.04.02 Ogräsrensning 
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5.04.66 
 
5.04.66.2 

Lövhantering 
 
Ytorna blåses rena. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.04.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 

 
5.05 TRAPPOR 

Anlagd yta som består av sättsteg och plansteg. 
 

5.05.01 Vårarbete 
 
Ytorna sopas rena. Inträngande vegetation ska tas bort. 
 

5.05.02 Ogräsrensning 
 

5.05.66 
 
5.05.66.3 

Lövhantering 
 
Ytan sopas rena. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.05.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
All utspridd jord, sand och grus sopas upp. 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

 
5.06 TRÄDÄCK 

Anlagd yta belagd med trä. 
 

5.06.01 Vårarbete 
 
Ytorna sopas. Arbetet utförs i samordning med flisupptagning. 
 

5.06.66 
 
5.06.66.3 

Lövhantering 
 
Ytan sopas. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
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5.06.77.1 Högtryckstvättning 

 
Ytan tvättas ren från alger, mossa och annan främmande beläggning med 
högtryckstvätt. Arbetet utförs i samband med vårarbetet. 
 
Högtryckstvättning anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.06.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 

 
5.07 SANDBELAGD YTA - Baksand 

Anlagd yta belagd med bakbar sand. Ytan är avsedd för lek. 
 

5.07.01 Vårarbete 
 
Ytorna räfsas rena och luckras. 
 

5.07.02 Ogräsrensning 
 

5.07.03 Höstarbete 
 
Ytorna räfsas rena och luckras. 
 

5.07.66 
 
5.07.66.2 

Lövhantering 
 
Ytorna räfsas rena. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

5.07.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Sand som spridits till angränsande ytor sopas ihop och läggs tillbaka. 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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 FALLUNDERLAG 

Anlagd yta belagd med eftergivligt material avsett att dämpa fall. 
Lekutrustning kan finnas monterad på ytan. Ytan är avsedd för lek. 
 
Lekplatsernas fallunderlag vårdas för att vara slitstarka ytor och för att vara 
fullt funktionella som 
 falldämpande medium. Skötseln och tillsynen av lekytan är främst avsedd 
för att minimera risken för personskador. 
 

6 VÅRD AV FALLUNDERLAG 
 

 Vårarbete 
 
Gräs och annan oönskad vegetation, löv, barr, ris, skräp och främmande 
föremål tas bort. Rök- och dammföroreningar får inte förekomma i 
samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt 
omhändertagande inte är möjligt. 
 
Kant mot angränsande yta ska behållas. 
 
Arbetet utförs enligt en i samråd med beställaren utarbetad 
prioriteringslista. 
 
Skräp ihopsamlas och transporteras bort samma dag. 
 
Arbetet ska vara avslutat före 30 april. 
 

 Ogräsrensning 
 
Under växtsäsong ska ogräs och annan oönskad vegetation tas bort en 
gång per månad 
 
Ytan ska efter varje rensningstillfälle vara helt fri från ogräs och annan 
oönskad vegetation. 
 
Gräs som från angränsande gräsyta växer in i fallunderlaget ska tas bort. 
Gräskanten ska hållas jämn. 
 
Kantsten eller liknande tillhör fallunderlaget. 
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 Lövhantering 

 
Efter att huvuddelen av löven fallit inleds arbetet med att få bort 
lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Arbetet ska utföras 
enligt en i samråd med beställaren utarbetad prioriteringslista. Senast 15 
december ska arbetet vara färdigt, varefter lövsamlingar inte får 
förekomma.  
 
Ej avslutad lövhantering p.g.a. väderlek (fastfrusna löv) fortsätter så snart 
vädret är tjänligt. 
 
Lövsopning 
 
Ytan sopas rena. 
 
Lövräfsning 
 
Ytorna räfsas rena. 
 
Val av metod anges i klartext för varje yta i ParkInfo. 
 

 Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Ojämnheter i underlaget under lekredskap jämnas ut. 
 
Sand och träflis som spridits till angränsande ytor sopas ihop och läggs 
tillbaka. 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn” 
 
 

6.01 SANDBELAGD YTA - Fallunderlag 
Anlagd yta belagd med strid sand. Ytan är avsedd för lek. 
 

6.01.01 Vårarbete 
 
Ytorna räfsas rena och fräses till 30 cm djup. 
 

6.01.02 Ogräsrensning 
 

6.01.03 Höstarbete 
 
Ytorna räfsas rena och fräses till 30 cm djup. 
 

6.01.66 
 
6.01.66.2 

Lövhantering 
 
Ytorna räfsas rena. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

6.01.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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6.02 TRÄFLIS 

Anlagd yta belagd med träflis eller bark. Ytan är avsedd för lek. 
 

6.02.01 Vårarbete 
 
Ytorna räfsas rena och fräses till 30 cm djup. 
 

6.02.02 Ogräsrensning 
 

6.02.03 Höstarbete 
 
Ytorna räfsas rena och fräses till 30 cm djup. 
 

6.02.66 
 
6.02.66.2 

Lövhantering 
 
Ytorna räfsas rena. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

6.02.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 
 

6.03 FALLSKYDDSMATTA 
Anlagd yta belagd med gummimatta eller liknande material. Ytan är avsedd 
för lek. 
 

6.03.01 Vårarbete 
 
Ytorna sopas och spolas rena. 
 

6.02.02 Ogräsrensning 
 

6.03.66 
 
6.03.66.3 

Lövhantering 
 
Ytorna sopas och spolas rena. 
 
Lövhantering anges i klartext för respektive yta i ParkInfo. 
 

6.03.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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 DAMMAR OCH VATTENDRAG 

Dammar, vattendrag, bäckar och diken inom parkområde. 
 
Dammar, vattendrag, bäckar och diken är en del av parkens skönhet. De 
betyder också mycket för den biologiska mångfalden. 
Vattenbryn har ett högt natur- och rekreationsvärde samt är viktiga för vilda 
djurens tillgång till vatten. 
 

7.01 VÅRD AV DAMMAR OCH VATTENDRAG 
 

7.01.01 Vårarbete 
 
Skräp som flyter i vattnet och nås från land, plockas upp. 
Vattenbrynet städas. Ansamlingar av grenar, löv m.m. som hindrar 
vattenflöde i bäck eller vattendrag tas bort. Särskild uppmärksamhet ägnas 
åt kulvertar och bäckintag. 
 
Skräp ihopsamlas och transporteras bort samma dag. 
 
Arbetet ska vara avslutat före 30 april. 
 

7.01.02 Höstarbete 
 
Ansamlingar av löv som hindrar vattenflöde i bäck eller vattendrag tas bort. 
Särskild uppmärksamhet ägnas åt kulvertar och bäckintag. 
 
Arbetet inleds efter det att huvuddelen av lövet fallit och utförs erforderligt 
antal gånger. 
 
Arbetet ska vara avslutat före 15 december. 
 

7.01.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Skräp som flyter i vattnet och nås från land, plockas upp. 
Efter städningen ska vattenbrynet vara helt fritt från burkar, glas, papper, 
skräp och andra främmande föremål. 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 

 
7.02 BÄCKINTAG – BRUNNAR 

Kulvertar eller dagvattenbrunnar som är i behov av särskild tillsyn för att 
minska risken för översvämningar. 
 
 

7.02.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Bäckintag, brunn och det närmaste området städas från grenar och annat 
skräp som kan hindra vattenflödet. 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
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8 ÖVRIG MARK 
Markyta där enda skötselform är städning och tillsyn. 
 
Skötseln av övrig mark syftar till att ge ett vårdat intryck. 
 

8.01.99.x Kontinuerlig städning och tillsyn 
 
Kontinuerlig städning och tillsyn utförs enligt särskild beskrivning. 
Se avsnittet ”Kontinuerlig städning och tillsyn”. 
 

 
 


	Parkvårdsbeskr12_omslag
	Kopia av Parkvårdsbeskrivning-2012_2011-11-15
	Klängväxter
	Nyplanterade träd B
	VÅRD AV GRÄSYTA OCH SLÅTTERYTA 
	GRÄSMATTA A
	GRÄSMATTA B
	GRÄSMATTA C
	GRÄSMATTA D
	ÄNG A
	ÄNG B
	ÄNG C
	SLÅTTERYTA A
	SLÅTTERYTA B
	VÅRD AV PLANTERINGSYTA
	BUSKAGE A
	BUSKAGE B
	2.02.01
	2.02.02
	BUSKAGE C
	BÄRBUSKAR
	HÄCKAR
	HÄCK A
	HÄCK B
	KLÄNGVÄXTER
	ROSOR
	PERENNER
	VÅR- OCH SOMMARBLOMMOR
	SOMMARBLOMMOR
	URNA - VÅR- OCH SOMMARBLOMMOR
	URNA - SOMMARBLOMMOR
	TRÄD

	Stadens träd är till för prydnad, rumsskapande element och skydd. Träden har mycket stor betydelse för stadens biologiska mångfald. Skötseln och tillsynen ska skapa säkra träd i god kondition, säkra funktionen och skapa för arten karaktäristiskt utseende.
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