SD Utemiljö Funktion
Kod

Rubrik/funktionskrav

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 drift- och underhållsinstruktioner eller andra av beställaren tillhandahållna anvisningar. Där instruktioner saknas ska åtgärder utföras fackmässigt och enligt gällande praxis.

Rådstext

Funktion:
Funktionsdelen.
är dessa ljusgrå
och delvis
dolda här
i Funktionsdelen.
Funktionskravet enligt punkt 1 är generellt och ska
gälla för allt somDärför
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
Upprätthålla avsedd funktion, utseende och prydlighet för ytor och
Tomter, gator och parker fungerar på avsett vis, är väl framkomliga och rena och prydliga.
utrustning.

1

Acceptanskriterier

Texten i rutorna "Förutsättningar för tjänsten" samt "Rådstext" är desamma för Utförandedelen som

SD1

Renhållning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: alla ytor och utrustning.

Rådstext
1

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.
Skräp och vegetationsdelar är borttagna. Enstaka föremål accepteras.
Utemiljön är ren.

SD1.1

Regelbunden renhållning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: alla ytor och utrustning.

Rådstext
1

För utförandebeskrivningar:
Utemiljön är fri från skräp och störande växtdelar.

2

Papperskorgar och hundlatriner har plats för avsett innehåll.

Löv, grenar, kvistar och skräp är upptagna. Enstaka föremål accepteras. Löv, mindre och måttliga mängder växtdelar är
kvarlämnade i vegationsytor. Maximal avbrottstid enligt prio….
Papperskorgar och hundlatriner är hela och rena och tömda innan de blivit överfulla.

3

Utemiljön innehåller inget farligt avfall enligt avfallsförordningen.

Farligt avfall är borttaget och omhändertaget enligt avfallsförordningen.

SD1.2

Vår- och höstrenhållning

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor med vegetation och beläggningar.

Rådstext
1

2

För utförandebeskrivningar:
Vinterns nedfallna vegetationsdelar, halkbekämpninsmaterial och skräp Löv, grenar, kvistar, skräp, halkbekämpningmaterial, även på andra ytor än de som halkbekämpas, är upptagna. Enstaka
utgör inga olägenheter och utemiljön är ren.
föremål accepteras. Löv, mindre och måttliga mängder växtdelar är kvarlämnade i vegationsytor. Vårrenhållning är klar
senast …
Höstens nedfallna vegetationsdelar och skräp utgör inga olägenheter
Löv, grenar, kvistar och skräp är upptagna. Enstaka föremål accepteras. Löv, mindre och måttliga mängder växtdelar är
och utemiljön är ren.
kvarlämnade i vegationsytor. Höstrenhållning är klar senast …

SD1.3

Sopning och spolning

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext

För utförandebeskrivningar:

Kod
1

Rubrik/funktionskrav
Beläggningarna är rena.

Acceptanskriterier
Ytor som kan maskinsopas har maskinsopats medan övriga ytor har handsopats och ytor som behöver spolas har spolats.
Beläggningarna är fria från skräp och vegetationsdelar. Enstaka föremål accepteras.
Maximal avbrottstid enligt prio ….

SD1.4

Sanering

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: samtliga ytor och utrustning.

Rådstext
1

För utförandebeskrivningar:
Utemiljön är fri från oljespill, klotter och sanitära olägenheter.

SD2

Arbete med vegetation

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: alla typer av vegetationsytor, såväl anläagda 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.

Allt oljespill som innebar halk- eller miljörisk och allt klotter större än 50 mm är borta. Sanitära olägenheter är
avlägsnade.
Halkvarning utfärdades vid risk för halka.
Maximal avbrottstid enligt prio ….

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 SD2.5.1 Öppen mark går vid om ytan ska uppfattas och skötas som äng enligt SD2.1.4 eller om den endast ska hållas öppen för att inte växa igen.

Rådstext
1

Ange om hänsyn till väderlek ska beaktas vid klippning, för att undvika skador på gräsytan.
Gräsytorna är hela och utan skador eller kala fläckar.
Maximal avbrottstid enligt prio….
Gräsklippning och -slåtter ger inte upphov till någon nedskräpning på
Inget gräsklipp låg kvar på omgivande beläggningar efter klippning.
omgivande belägningar

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.

Rådstext
1

För utförandebeskrivningar:
Upprätthålla avsedd funktion för prydnadsgräsmattor

Prydnadsgräsmattorna är alltid välklippta och prydliga, även kring hinder.
Maskinell putsning har inte skett inom en radie av 10 cm från trädstam. Ogräsbekämpning har gjorts mekaniskt, genom
avlägsnande av rot och planta. Det fanns inte några ansamlingar av gräs efter klippning . Vattning, gödsling, dressning
och luftning utfördes när det fanns behov av det.
Gräsmattan är fri från ogräs.
Kanter mot kringliggande ytor är jämna och oförändrade.
Gräset är i god växt, tätt och frodigt.

SD2.1.2

Bruksgräsmatta

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:

Kod
1

Rubrik/funktionskrav
Upprätthålla avsedd funktion för bruksgräsmattor.

Acceptanskriterier
Gräsets höjd överstiger aldrig 8 cm. Bruksgräsmattorna är lika klippta efter varje klippning, även kring hinder.
Maskinell putsning har inte skett inom en radie av 10 cm från trädstam. Det fanns inte några ansamlingar av gräs efter
klippning så länge det var normala väderleksförhållanden .

SD2.13

Högvuxna gräsytor

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

För utförandebeskrivningar:
Upprätthålla avsedd funktion för högvuxna gräsytor.

Gräset är aldrig mer än 20 cm högt.

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.

Rådstext
1

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
Upprätthålla avsedd funktion för ängar.
Ängarna är slagna senast….. och …...

SD2.2

Träd

Förutsättningar
för tjänsten

Rådstext
1

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.

För utförandebeskrivningar:
Upprätthålla avsedd funktion för träd.

Runt träd som står i gräs finns öppen jord eller marktäckning minst 10 cm ut från stammen. Stam- och rotskott togs bort.
Vid arbete med beskärning fick ris och annat ligga kvar under arbetsdagen, men vid arbetsdagens slut var det placerat så
att det inte utgjorde hinder eller störde. Ris och övriga rester låg kvar maximalt under en arbetsvecka innan
borttransport. Det finns inget störande ogräs och växtbädden är lucker i ytan. På nyplanterade och oetablerade träd har
rotklumpen hållits jämnt fuktig under växtsäsongen och vid varannan vattning har gödselmedel tillsatts.
Träden har inte åsamkat några skador på person eller egendom.
Under träden finns fri höjd 2,50 m vid gångväg, 3,20 m vid gång- och cykelväg och 4,60 m vid gata och bilväg.
VId fasader finns minst 2 m fritt utrymme. Vid trafikerade ytor, skyltar, belysning och annan utrustning är det fritt.

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.

Rådstext

Park- och prydnadsträd ska normalt inte ha någon löpande skötsel annan än ogräsrensing och luckring om det är öppen jord runt träden och heller inte omfattas av beskärning annat än för att

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.

SD2.2.3

Formbeskurna träd

Kod

Rubrik/funktionskrav

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1
2

För utförandebeskrivningar:
Upprätthålla funktion och utseende för hamlade träd.
Upprätthålla funktion och utseende för formbeskurna träd.

SD2.2.4

Fruktträd

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

Acceptanskriterier

Hamlade träd är hamlade senast …..
Formbeskurna träd är formbeskurna senast …... När de uppnått slutlig storlek och form är de skurna tillbaka till
föregående års beskärning så att de behåller form och utseende.

Ange om fruktträd ska skötas för att främja fruktsättning eller fylla annan funktion.
Upprätthålla funktionen för fruktträd.
Träden har rik blomning och god fruktsättning. Fallfrukt har samlats upp, transporterats bort och tagits om hand.
Maximal avbrottstid enligt prio…

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
1

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
Upprätthålla avsedd funktion för buskar, häckar och klätterväxter.
In till … m från kanterna finns inget störande ogräs och växtbädden är lucker i ytan.
Buskar hindrar inte framkomlighet på omgivande hårdgjorda ytor, eller växer upp över fönster, vid entréer, sittplatser
etc.
Buskarna och häckarna är i god växt och får tillräckligt med näring.
Buskarna och häckarna har tillgång till tillräckligt med vatten för att ge god tillväxt.

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.

Rådstext
1

Vid utförandebeskrivningar:
Upprätthålla avsedd funktion och utseende för prydnadsbuskar.

Prydnadsbuskarna är välutvecklade, friska, i god växt och har ett tilltalande och vackert växtsätt och en tilltalande
blomning. Prydnadsbuskarna är beskurna så att artens/sortens naturliga karaktär utvecklas. Växtbädden är alltid fri från
störande ogräs.

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.

Rådstext
1

Föryngringsbeskärning och andra mer omfattande beskärninginsatser kan utföras mot rörlig ersättning eftersom de är svåra att kalkylera i förväg.
Upprätthålla avsedd funktion för bruksbuskage.
Bruksbuskagen är slutna och har inga luckor. Växtbädden är fri från störande ogräs.

SD2.3.3

Bärbuskar

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

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.
Upprätthålla avsedd funktion för bärbuskar.
Bärbuskarna sköts så att de har rik bloming och rik skörd. Växtbädden är fri från störande ogräs.

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.

Rådstext

Häckar bör klippas åtminstone två gånger om året för att ha ett prydligt utseende.

Kod
1

Rubrik/funktionskrav
Upprätthålla avsedd funktion och utseende för klippta häckar.

SD2.3.5

Klätterväxter

Förutsättningar
för tjänsten

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

Acceptanskriterier
Häckarna är klippta före midsommar och i augusti. Häckar som uppnått slutlig storlek och form har skurits tillbaka till
föregående års beskärning så att de bibehåller form och utseende. Växtbädden är fri från störande ogräs.

Rådstext
1

Etablerade kläng- och klätterväxter behöver normalt ingen skötsel förutom ogräsbekämpning, men ange om speciell beskärning eller uppbindning krävs. Klätterväxter på husfasader behöver
Upprätthålla avsedd funktion och utseende för klätterväxter.
Arter som inte är självklättrande har bundits upp mot sitt underlag. Klätterväxter på fasader växer inte in över fönster,
taksprång etc.

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 omfattas av noggrann tillsyn, vattning, gödsling, vattning 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.

Rådstext
1

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
Upprätthålla avsedd funktion, utseende och prydighet för
Urnorna/lådorna är utplacerade och fyllda med ny växtjord anpassad för utplanteringsväxter senast … varje vår. Förslag
utplanteringsväxter.
till växtval är godkänt av B och det har genomförts tre utplanteringar under året, vår, sommar och höst.
Urnorna/lådorna är fria från störande ogräs. Växterna får tillräckligt med näring för att hela tiden vara i god växt med rik
blomning, friskt gröna och så att ytorna/urnorna/lådorna är täta och välfyllda. Växterna får tillräckligt med vatten för att
aldrig sloka och ha en god utveckling och tillväxt under hela säsongen. Växterna är välputsade under hela säsongen.
Växterna är inte angripna av skadedjur och de angrepp som förekommit har L omgående anmält till B som beslutat om
åtgärd. Urnor/lådor som ska tas in har rengjorts och tagits in för vinterförvaring senast .....

SD2.4.2

Perenner

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

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,
Upprätthålla avsedd funktion, utseende och prydlighet för perenner.
Efter snösmältningen och innan vårlökar började växa upp var samtliga perenner nedklippta.
Näringen och jordstrukturen hålls intakt genom mulchning och gödsling.
Perennernas växtbädd är fri från rotogräs, sly och vildskott.
Fröogräs hann inte fröa innan de avlägsnades.
Perennerna putsades under säsongen så att de behöll sin form och prydlighet.
Perennerna har tillgång till vatten kontinuerligt under växtsäsongen.

SD2.4.3

Rabattrosor

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext

För utförandebeskrivningar:

Kod
1

Rubrik/funktionskrav
Upprätthålla avsedd funktion, utseende och prydlighet för rabattrosor.

Acceptanskriterier
Rabattrosorna är vårbeskurna. Överblommade blomställningar och vildskott har tagits bort under hela växtsäsongen.
Rabattrosorna är fria från rotogräs, sly och vildskott och ytan i växtbädden är lucker. Fröogräs blev bortrensat innan det
hann fröa. Rabattrosorna är gödslade på våren med .... som myllats ner i ytjorden. Rabattrosorna har tillgång till vatten
kontinuerligt under växtsäsongen. Rabattrosorna är fria från skadedjur och växtsjukdomar. Rabattrosorna har kupats
inför vintern.

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
1

Ange om skötselplan finns.
Upprätthålla avsedd funktion för naturmark

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.

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

SD2.6.1

Tunna växtbäddar

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

SD2.6.2
Förutsättningar
för tjänsten

Rådstext
1

Naturmarken är skött enligt upprättad skötselplan.

Sedummattor och annan liknande vegetation är inte skötselfri utan kräver tillsyn, ogräsrensing, gödsling etc vid behov
Upprätthålla avsedd funktion och utseende för tunna växtbäddar
De tunna växtbäddarna är fria från avarter av örter, trädplantor etc.
De tunna växtbäddarna är friska och gröna och uppvisar inga tecken på näringsbrist.
Växttäcket är helt och uppvisar inga skador.

Djupa växtbäddar

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
placeingen är i en växtbädd.
Objekt: Djupa växtbäddar med mer traditionell anlagd växtlighet såsom träd, buskar, perenner etc.

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).
Upprätthålla avsedd funktion för djupa växtbäddar.
Växtligheten har tillgång till tillräckligt med vatten och tillräckligt med näring under hela växtsäsongen.
Växtbäddarna har erforderlig mullhalt.
Planteringskanter, murar etc är hela och raka.

SD2.63

Väggbunden växtlighet

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

Väggbunden växtlighet (eller oftast "Gröna väggar") är högteknologiska arrangemang som kräver löpande tillsyn och skötsel enligt tillverkarnas anvisningar så at vatten- och näringstillfärsel
Upprätthålla avsedd funktion för väggbunden växtlighet.
Den väggbundna växtligheten har tillgång till erforderligt vatten och näring under hela växtsäsongen.
Växtligheten är komplett och har inga döda eller skadade växter.

SD3

Arbete med beläggningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt:Samtliga beläggningar som ingår i entrepranadens område.

Kod
Rådstext
1

Rubrik/funktionskrav
Acceptanskriterier
SD3 avser endast arbete med själva beläggningen. Renhållning och vinterväghållning regleras under SD1 respektive SD5.
Upprätthålla avsedd funktion för markbeläggningar.
Beläggningarna är jämna och säkra och det finns inga störande ogräs, vattensamlingar eller skarvar mot andra material.
Skador är rapporterade och åtgärdade.

SD3.1

Asfalt

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

Ange om ogräsbekämpning ska utföras, och med vilken metod och frekvens.
Upprätthålla avsedd funktion för asfalt.
Potthål större än …. cm, undermineringar och andra skador som påverkar användningen negativt förekommer inte.
Asfaltytors avsedda jämnhet är inom givna toleranser. Vägmarkeringar är återställda.

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
1

Ange om ogräsbekämpning ska utföras, och med vilken metod och frekvens.
Ytor belagda med plattmaterial ska upprätthålla avsedd funktion.
Plattytor är jämna, alla säkerhetsrisker är eliminerade och skador förekommer inte. Inga störande ogräs finns och
fogmaterial är intakt.

SD3.3

Grus

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.

Rådstext
1

Vid utförandebeskrivningar:
Grusytor ska upprätthålla avsedd funktion.

Grusytor är jämnt justerade och täckta med grus genom sladdning, harvning eller skrapning. Alla säkerhetsrisker är
eliminerade och skador är reparerade. Inga störande ogräs finns och slitlager är påfyllt.

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
1

Ange hur kant- och rännstenar ska skötas.
Kant- och rännstenar ska upprätthålla avsedd funktion.

Kant- och rännstenars jämnhet är inom givna toleranser. Alla säkerhetsrisker är eliminerade och skador är reparerade.
Inga störande ogräs finns och fogmaterial är påfyllt.

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
1

Ange typ av reningsmetod som ska användas.
Sandytor ska uppråtthålla avsedd funktion.

Sand är rengjord varje …. och fri från störande ogräs.
Sand är jämn och fräst eller omgrävd.

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
1

Ange hur beläggningar av olika slag ska skötas och vilka material som ska användas vid påfyllning.
Träytor ska upprätthålla avsedd funktion.
Träytor är varje vår senast ….. rengjorda, lagade och oljade.

Kod
2

Rubrik/funktionskrav
Konstgräsytor ska upprätthålla avsedd funktion.

Acceptanskriterier
Konstgräsytor är jämna, borstade och påfyllda med sand. Eventuella filter är rensade och/eller utbytta.

3

Bark/flisytor ska upprätthålla avsedd funktion.

Bark/flisytor är jämna, påfyllda med bark/flis och är fria från störande ogräs.

SD4

Arbete med utrustning

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

Ange om några inhägnader m.m. har en kritisk funktion, exempelvis för att hålla ute obehöriga eller hålla inne barn.
Upprätthålla avsedd funktion för utrustning
Utrustningen är hel, ren och fungerande.

SD4.1
Förutsättningar
för tjänsten

Rådstext
1

Trafikanordningar

Objekt: Alla anordningar som används för att styra och reglera trafiken. Exempelvis skyltar; vägmärken; trafikljus; vägmarkeringar; utrustning för parkering av bilar och cyklar vilket omfattar
betalsystem, skärmtak, avvisarplankor, nummerskyltar, linjemarkeringar, trafikspeglar, elvärmeuttag, laddstolpar, cykelställ/pollare och cykelgarage utomhus (övrigt gällande skärmtak redovisas under
SC Fastighetsteknik); och trafikhinder som omfattar betong- och stenhinder, pollare, farthinder, terrorhinder, spårviddshinder etc som används för att hindra eller fysiskt ge begränsningar för biltrafik

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. Klargör vad som ska
Upprätthålla avsedd funktion för trafikanordningar
Trafikanordningarna är hela, rena och fungerar så att de styr och reglerar trafiken. Maximal avbrottstid enligt prio….

SD4.2

Konstbyggnader

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: konstbyggnader. broar som vägbroar, gångbroar etc; tunnlar som vägtunnlar, gång- och cykelvägstunnlar etc; murar markförstärkningar som fristående och stödjande murar, gabioner etc;
markförlagda trappor (källartrappor redovisas under SC2 Byggnad utvändigt); övriga konstbyggnader som kajkanter och pirar; etc.

Rådstext
1

Avhjälpande underhåll är oftast relativt omfattande och bör regleras med rörlig ersättning.
Upprätthålla avsedd funktion för konstbyggnader.
Konstbyggnaderna är hela, rena och fungerar för det de är avsedda för. Maximal avbrottstid enligt prio….

SD4.3
Förutsättningar
för tjänsten

Rådstext
1

Belysning

Objekt: gatu- och vägbelysning som syftar till att lysa upp gator, vägar, parkeringsplatser och andra områden för motortrafik; belsyning för gång, cykel och vistelse som syftar till att lysa upp för gångoch cykeltrafikanter vid gång- och cykelvägar, vid gångvägar, busshållplatser, entréer och vid vistelseplatser som uteplatser, lekplatser etc; och miljöbelysning 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); etc.

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
Upprätthålla avsedd funktion för belysning.
Ljuskällor är hela. Stolpar och armaturer är rena. Armaturer är riktade så som är avsett. Maximal avbrottstid enligt prio….

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

Upprätthålla avsedd funktion för skyltar och anslagstavlor

Skyltarna och anslagtavlorna är rena och hela. Ej aktuell information är borttagen från anslagstavlorna. Underlag för
uppsättning av information har bytts ut när de gamla är förbrukade.

SD4.5

Utrustning för lek och motion

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: lekutrustning, sandlådor, motionsutrustning etc.

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

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

Kod
1

Rubrik/funktionskrav
Upprätthålla avsedd funktion för lekutrustning.

SD4.5.2

Sandlådor

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: sandlådor

Rådstext
1

SD4.5.3
Förutsättningar
för tjänsten

Rådstext
1
2

Acceptanskriterier
Tillsyn och besiktning av lekplatser och lekplatsutrustning är utförd i enlighet med SS-EN 1176. Fel noterade vid
besiktning är åtgärdade.
Trasig eller bristfällig lekutrustning är inhägnad eller avspärrad på sådant sätt att den inte kan brukas till dess den är
lagad eller nedmonterad, maximal avbrottstid enligt prio....
Lekutrustningen är ren. Det finns inget störande ogräs. Lekutrustningen är skött enligt tillverkarens anvisningar.

Sandlådor redovisas som en egen kod då skötsel av sanden skiljer dem från annan lekutrustning.
Upprätthålla avsedd funktion för sandlådor
Sanden är fri från störande ogräs och främmande föremål. Sanden är fri från föroreningar och håller ursprunglig
påfyllnadsgrad. Målade sarger är målade och övriga sarger av trä är oljade. Omgivande beläggningar är fria från sand som
kommer från sandlådan.

Motionsutrustning och konstgräsplaner

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

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.
Upprätthålla avsedd funktion för motionsutrustning.
Motionsutrustningen är ren och skött enligt tillverkarens anvisningar.
Upprätthålla avsedd funktion för planer med konstgräs.
Konstgräset är borstat och rengjort. Granulat finns i rätt mängd, jämnt spritt i konstgräset. Maximal avbrottstid enligt
prio….

SD4.5.4

Utrustning för livräddning

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

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.
Upprätthålla avsedd funktion för utrustning för livräddning.
Utrustningen för livräddning är alltid tillgänglig, komplett och väl fungerande.

SD4.6

Utemöbler

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

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
Utemöbler som ska vinterförvaras har flyttats in på hösten och tagits fram på våren. Material som ska ytbehandlas är
Upprätthålla avsedd funktion för utemöbler.
ytbehandlat. Utemöblerna är hela och rena.

SD4.7

Hägnader

Förutsättningar
för tjänsten

bevakning.

Rådstext
1

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
Staket, räcken, grindar och bommar är rena. Lås och gångjärn på grindar och bommar är smorda och justerade. Material
Upprätthålla avsedd funktion för hägnader.
som ska ytbehandlas är ytbehandlat.

SD4.8
Förutsättningar
för tjänsten

Rådstext

Utrustning och utrymmen för avfallshantering

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 komposter.

Här beskrivs utrustning och utrymmen för avfallshantering och renhållning.

Kod
1

Rubrik/funktionskrav
Upprätthålla avsedd funktion för utrustning och utrymmen för
avfallshantering.

Acceptanskriterier
Utrustningen är ren, även på insidan. Maximal avbrottstid enligt prio….

SD4.9

Övrig utrustning

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1

Ange vilken typ av utrustning som omfattas.
Upprätthålla avsedd funktion för flaggor och flaggstänger.

2

Upprätthålla avsedd funktion för julgranar

SD5

Arbete med 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.

Nationsflaggor hissades och halades på allmänna flaggdagar. Hissades klockan 8.00 under perioden 1 mars t.o.m. 31
oktober och klockan 9.00 övrig tid samt halades ner vid solens nedgång dock senast klockan 21.00.
Vimplar och företagsflaggor förblev hissade dygnet runt.
Flaggstänger är rena.
Julgranar har satts ut veckan före advent och tagits bort senast 20 januari.

Rådstext
1

Vinterväghållning innefattar snöröjning och halkbekämpning.
Säker och bekväm förflyttning kan ske på samtliga ytor, med avseende
på snö och is. Arbetet utförs i enlighet med snöröjnings- och
halkbekämpningsplan på ett väl planerat sätt.

Alla ytor är snöröjda och halkfria vintertid. L genomför arbete enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan baserat på en
genomförandeplan presenterad för B senast ...

2

Ytor är fria från skador orsakade av snöröjning och halkbekämpning.

Ytor är fria från skador orsakade av snöröjning och halkbekämpning.

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
1

Denna arbetsuppgift utförs vanligtvis mot rörlig ersättning per timme eller per pådrag eftersom den är mycket svår att kalkylera i förväg.
Utemiljön är framkomlig och säker vintertid.
Snöröjning är påbörjad och avslutad enligt de tider som framgår i snöröjnings- och halkbekämpningsplanen. Alla snöröjda
ytor är fria från funktionsbegränsande snö och har utmärkt framkomlighet på minst 75% av ytan.
Inga högar, vallar eller strängar av snö som skymmer sikten eller inkräktar mer än 25% på körbanan finns på trafikerade
ytor, viadukter, gångtunnlar, GC-leder, gångbanor. Inga vallar hindrar framkomligheten vid övergångställen och refuger.
På broar inkräktar inga snövallar på bredden av gångbanor eller cykelvägar.
All funktionbegränsande snö är bortforslad.

2
3

All plogad och uppskottad snö som behöver rymmas ryms utan att
hindra funktion och framkomlighet.
Plogning av vägar kan ske vid dålig sikt.

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.

Bortforsling av snö har skett enligt överenskommelse med B till anvisad tipp.
Snöstörar har senast ….. satts ut vid ….. vägar.

Kod
Rådstext
1

Rubrik/funktionskrav
Acceptanskriterier
Ange om objekten ska halkbekämpas i full bredd så att yta med snö eller isbildning inte uppstår.
Fordons- och gångtrafik kan ske vintertid utan risk för halka.
Halkrisk är förebyggd och bekämpad enligt snöröjnings- och halkbekämpningsplan.
Alla halkbekämpade ytor är fria från funktionsbegränsande snö och is och har utmärkt framkomlighet på minst 75% av
ytan.
Halkbekämpning är påbörjad enligt tabell med startvillkor och tid till dess att halkbekämpning ska påbörjas.
Inga skador finns på beläggningar, utrustning etc av kemiska halkbekämpningsmaterial eller av mekanisk
halkbekämpning.

2

Friktionsmaterial för halkbekämpning finns tillgängligt.

Sandlådorna står på anvisad plats under perioden … - … och är så fyllda att det alltid finns material för halkbekämpning
vid behov.

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.

Rådstext

Tänk på att många öppna vattenanläggningar omfattas av krav i BBR och i andra föreskrifter och hänvisa gärna till dem.

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
1

Det som innefattas i SD6 avseende dagvattenanläggningar är arbete med öppna dagvattenanlägningar samt brunnar som är inlopp till ledningsnätet. Arbete med ledningssystemet redovisas
Upprätthålla funktion på dagvattenavledning.
Vatten avleds som avsett och anläggningar skadas inte. Säkerhet och komfort äventyras inte till följd av
vatteninträngning, kvarvarande vattensamlingar eller isbildning

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
1

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
Upprätthålla avsedd funktion för brunnar
Dagvattenbrunnar och dränbrunnar är rengjorda och fria från slam. Beteckningar och galler till brunnar och trummor,
inklusive brunnar i källartrappor är säkra, hela, rena från skräp och tar emot dagvatten vid alla typer av regn.

2

Upprätthålla avsedd funktion för filter i brunnar

3

Upprätthålla avsedd funktion för mätbrunnar

SD6.1.2
Förutsättningar
för tjänsten

Rådstext
1

Filter samlar upp föremål, föroreningar, granulat etc enligt tillverkarens anvisningar. Tillsyn och kontroll enligt
tillverkarens ansvisningar.
Uppsamlat granulat tas om hand enligt anvisningar från …......
Avläsning är gjord enligt anvisningar från… Mätutrusningen fungerar som avsett. Mätutrustningen är tillgänglig.
Mätutrustningen är skyddad.

Diken och renings- och infiltrationsanläggningar

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. Växtligheten inom dessa ska skötas enligt föreskrifter i SD2.

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
Upprätthålla avsedd funktion för diken, svackdiken (bio-swales),
Gräs och annan växtlighet i diken inverkar inte negativt på dikenas funktion.
skelettjordskonstruktioner och infitrationsytor
Slåtter/klippning utförs så att funktionen upprätthålls.
Träd och buskar finns inte i dikena.
Ytorna är fria från störande främmande föremål.
Luftningsbrunnar till skelettjordskonstruktioner är rensade.

Kod
2

Rubrik/funktionskrav
Upprätthålla avsedd funktion för regnbäddar

Acceptanskriterier
Inlopp och utlopp fungerar som de ska.
Bäddarna är fria från störande främmande föremål.
Bäddarnas infiltrationskapacitet är bibehållen.

2

Upprätthålla avsett djup och form för diken.

Grässvål, växter, jord mm förändrar inte dikenas form och djup utan är bortschaktat.

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
1

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
Upprätthålla avsedd volym och funktion samt ge ett prydligt och vårdat Dammarnas vattenvolym och frilagd dammbotten är fri från skräp och växter. Inget störande ogräs vid stränder och
vattenbryn.
intryck för dammar.
Högst …. klagomål från unika personer har inkommit under ….. dagar.

2

Upprätthålla avsedd funktion för ytor/dammar som översvämmas ibland
och ibland är torrlagda så att de kan utnyttjas för översvämning vid
Dammarna är fria från störande ogräs, växtdelar, skräp mm när ytorna är torrlagda. Högst …. klagomål från unika
kraftiga regn samt däremellan ge ett prydligt och vårdat intryck.
personer accepteras under …. dagar.

SD6.2

Vattenanläggningar för bad och prydnad

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: prydnadsdammar, fontäner, simbassänger utomhus och plaskdammar.

Rådstext
1

Bestämmelser enligt BBR och Folhälsomyndigheten ska följas. Hänvisa till bestämmelserna eller ange vilka säkerhetskrav, vilka intervaller för provtagning etc som ska gälla. Pumpar för
Upprätthålla avsedd funktion för pumpar och cirkulationsanläggningar Pumpsystem är tömda och vårdade inför vintersäsongen och inga frysskador uppstår. Pumpar är intagna och slangar,
och sköta dem så att de har en lång livslängd.
kopplingar etc tömda och skötta inför vintern. Pumpar är framtagna på våren när risk för frysning inte längre finns och
anläggningarna är driftsatta.

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.

Rådstext
1

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
Upprätthålla avsedd funktion för badbassänger och plaskdammar under Vattnet i bassängen och utrustningen håller föreskriven kvalitet.
säsongen.
Kemikalier och förbrukningsmaterial är tillsatta enligt B:s rutiner.
Kringutrustning är i full funktion.
Bassängerna är rena, hela och fria från skador. Tillsyn, identifiering och lagning av skador görs kontinuerligt så att
skaderisker identifierats och åtgärdats. Tömning, rengöring och återfyllning har gjorts under brukssäsongen. Bassänger
tömda och rengjorda innan vintersäsongen, senast …. och rengjorda och fyllda igen till våren senast …..
Utkastarmunstycken, bräddavlopp och annan utrustning fungerar på avsett sätt.

SD6.2.2

Prydnadsdammar

Förutsättningar
för tjänsten

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

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

Kod
1

Rubrik/funktionskrav
Upprätthålla avsedd funktion för prydnadsdammar

Acceptanskriterier
Dammarna är rena och fria från skador. Utkastarmunstycken, bräddavlopp och annan utrustning fungerar på avsett sätt.

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
1

Ange vilken typ och omfattning av fontäner som används.
Upprätthålla avsedd funktion för fontäner.

SD6.2.4

Badplatser

Förutsättningar
för tjänsten

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

Rådstext
1
2

Pumpar, ledningar och munstycken fungerar som de ska för att ge avsett vattenspel.

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
Stranden och ut tlll …... cm djup ska vara väl ägnad för bad och vistelse . Skaderisker är eliminerade. Skräp är bortplockat och växande och lösa växtdelar bortrensade. Strand och badområde
växer inte igen. Skicket är fullgott inför varje helg.
Badvattnet ska vara godkänt för bad enligt gällande regelverk.
Provtagning genomförd enligt anvisningar från kommunens miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Skyltning om "Ej tjänligt
badvatten" utförd inom ett dygn efter att ej godkänt provsvar inkommit.

SD6.3

Bevattningsanläggningar

Förutsättningar
för tjänsten

Objekt: automatisk bevattning och droppbevattning.

Rådstext
1

Ange vilken typ och omfattning av bevattning som används.
Upprätthålla avsedd funktion för bevattningsanläggningar.

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

Upprätthålla avsedd funktion för vatten för lek
Upprätthålla avsedd funktion för uteduschar
Upprätthålla avsedd funktion för dricksvattensfontäner
Upprätthålla avsedd funktion för branddammar

Bevattning sker så att växtligheten får erfordelig mängd. Pumpsystem är tömda och vårdade inför vintersäsongen så att
inga frysskador uppstått. Pumpar intagna och slangar, kopplingar etc tömda och sköttta inför vintern. Pumpar framtagna
på våren när risk för frysning inte längre finns och anläggningarna driftsatta.

Maximal avbrottstid enligt prio ….
Maximal avbrottstid enligt prio ….
Maximal avbrottstid enligt prio ….
Maximal avbrottstid enligt prio ….

