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Generelt om pleje af græs, blomster, buske, træer m.m.
Normer og vejledninger:
Alle arbejder skal udføres efter nyeste og gældende normer og vejledninger som p.t. er:


LDA: Normer for Anlægsgartnerarbejde



Dansk Træplejeforening: Beskæring af træer

Alle Bestillingsopgaver aftales skriftligt inden udførelse.
Tilsynet forbeholder sig ret til at ændre på udførelsestidspunkter for at opnå mere hensigtsmæssig
drift. Udfører opfordres til at deltage aktivt i dialogen om effektiv og faglig fornuftig drift.

1 - Græs
Generelt om græs
Græsarealer er opdelt i følgende typer: brugsgræs x20, græs x6, græs x2 og naturgræs x1.
Ved arbejdets udførelse må der ikke ske skade på genstande, inventar, træer og øvrig
beplantning, trådhegn og bygninger mv. Plejen skal tilsigte en tæt og sammenhængende
græsoverflade.
Entreprenøren skal ved udførelse af græspleje være opmærksom på, at træer i græs ikke må
beskadiges af det anvendte materiel, hverken på rodnet, stamme eller grene. Ved klipning af
græskanter og omkring øvrige forhindringer skal anvendes buskrydder med snor.
Materiellet skal være afskærmet således, at sten og andre løse genstande ikke kastes imod trafik
eller personer og afslået græs ikke kastes ud over færdsels- og /eller naboarealer.
I følgende græsrabatter og rundkørsler er der nedlagt forårsløg som skal skånes (se pleje for
brugsgræs) i foråret:
Skanderborg:

Nørregade, skråning og ved skulptur

Hylke:

Ved skolen og langs Grusløkkevej

Veng:

Kirkepladsen

Galten:

Østergårdsvej, rundkørsel Klankvej, rundkørsel Erhvervsparken Klank

Hørning:

Rosenvænget/Ringvejen, Toftevej, Schødtsmindevej, Hjørnet af
Schødtsmindevej og Århusvej, chikane på Jeksen Dalvej, chikane på Ringvejen,
chikane på Letsmindevej, chikane på Toftegårdsvej, rundkørsel på Århusvej,

Låsby:

Rundkørsel Randersvej

Ry:

Rundkørsel Bakkelyvej, rundkørsel Kildebjerg, rundkørsel Firgårde

Gl. Rye:

Ryesgade v. Rodelundvej,

Entreprenøren skal jævne eventuelle muldvarpeskud ud inden græsklipning.
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Bestillingsopgaver:
Til eftersåning skal anvendes en græsblanding, der svarer til Turfline renoveringsblanding.

1.1 Brugsgræs x20
Elementbeskrivelse

Græsareal som slås 20 gange om året. Græsset skal være grønt og
sammenhængende. Der må gerne vokse spredt fremmed flora, som
eksempelvis Bellis, Kløver og Ærenpris.
Trådte stier accepteres.

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Græsklipning

Klippehøjde 4 cm
Ensartet klipning

Muldvarpeskud og
grene

Muldvarpeskud jævnes og
store grene (diameter over
5 cm) fjernes inden
klipning
Affald opsamles og
bortskaffes inden klipning
Affald opsamles og
bortskaffes
I tilfælde af klumper, der
ødelægger væksten, slås
græsset en ekstra gang
for at sprede afklip
Klippehøjde 8 cm

Affald
Affald
Klumper af græs

Græsklipning v.
inventar
Opsamling af
græsafklip
Ukrudtsbekæmpelse
Opsamling af løv

Græsafklip fjernes fra fast
belægning
Ingen

Opsamling af løv, når det
er til gene for græssets
vækst følgende steder:
Dyrehaven park,
Lynghoved
Græsklipning af
Klippes 6 uger (+/- en
arealer med forårsløg uge) efter afblomstring,
klippehøjde 6 cm. Afklip
samles op og køres væk.
Klippes herefter som
brugsgræs.
Gødskning af arealer Løg i græsarealer gødes
med forårsløg
med 3 kg/ 100 m2
organisk gødning (14-315)
Bestillingsopgaver:

Antal
gange/år
20

20

Tidspunkt

Målemetode

Apr 1g/mdr,
maj, jun
4 g/mdr.
Jul 3 g/mdr
Aug 4 g/mdr
sep,okt 2g/mdr
I forbindelse
med klipning

Tommestok

Lige før klipning

Visuel

1g/mdr

Visuel

Uden for
klippesæsonen
Ved behov Samme dag
som ordinær
klipning

Visuel

6

Tommestok

20

Maj, jun,jul,
aug,sep,okt
1 g/mdr
I forbindelse
med klipning

Visuel

Visuel

Ved behov, November
dog
minimum 1
gang

Visuel

17

Klippes 1. gang
6 uger efter
afblomstring,
herefter som
brugsgræs

Tommestok

1

Marts

Visuel

3

Udbedring af slidfelter Planering og eftersåning
af huller over 5 m2,
indmeldes og aftales med
tilsynet.

2

Maj og sep.

Tommestok

Opretning

1

September

Retskede

Bekæmpelse af
muldvarpe

Opfyldning af lunker der
overstiger +/- 15 cm pr. 3
lbm.
Behov for bekæmpelse af
muldvarpe indmeldes til
tilsynet

Ved behov

1.2 Græs x6
Elementbeskrivelse:

Græsareal som slås 6 gange om året. Græs i mere benyttede områder og
græs på de mest benyttede græsstier

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Græsklipning

Klippehøjde 8 cm.

Græsklipning v.
inventar, sten m.m.
Opsamling af
græsafklip på fast
belægning
Ukrudtsbekæmpelse

Klippehøjde 8 cm

Affald
Affald

Græsafklip fjernes eller
blæses ind på græsset

Antal
Tidspunkt
gange/år
6
Maj, jun, jul,
aug, sep, okt
6
Maj, jun, jul,
aug, sep, okt
6
I forbindelse
med
græsklipning

Ukrudt accepteres, dog ikke
bjørneklo og japansk pileurt,
hvor antal og lokalitet straks
indberettes til tilsyn
Opsamling og bortskaffelse 6
af affald
Opsamling og bortskaffelse 1g/mdr
af affald

Lige før
græsklipning
Udenfor
klippesæsonen

Målemetode
Tommestok
Tommestok
Visuel

Visuel
Visuel
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1.3 Græs x2

Elementbeskrivelse

Græsareal som slås 2 gange om året. Fx igennem naturgræsarealer og
rabatgræs i nogle byer

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Græsklipning

Klippehøjde 8 cm.

Antal
Tidspunkt
gange/år
2
Jun, aug,

Græsklipning v.
inventar, sten m.m.
Opsamling af
græsafklip på fast
belægning
Ukrudtsbekæmpelse

Klippehøjde 8 cm

2

Jun, aug,

Tommestok

Græsafklip fjernes eller
blæses ind på græsset

2

I forbindelse
med
græsklipning

Visuel

Lige før
græsklipning

Visuel

Affald

Ukrudt accepteres, dog ikke
bjørneklo og japansk pileurt,
hvor antal og lokalitet straks
indberettes til tilsyn
Opsamling og bortskaffelse 2
af affald

Målemetode
Tommestok

1.4 Naturgræs x1
Elementbeskrivelse

Græsareal som slås 1 gange om året. Vildtvoksende frodigt græs med
forskellige urter.

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Græsklipning

Klippehøjde 10 cm

Antal
Tidspunkt
Målemetode
gange/år
1
15. aug.-15. okt. Tommestok

Opsamling af græsafklip Udføres på tilstødende
1
faste belægninger
Ukrudtsbekæmpelse
Ukrudt accepteres, dog
ikke bjørneklo og japansk
pileurt,
hvor antal og lokalitet
straks indberettes til tilsyn
Affald
Opsamling og
1
bortskaffelse af affald

I forbindelse
med klipning

Visuel

Lige før klipning

Visuel
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2 – Beplantede arealer
Generelt om beplantede arealer
Der gødskes kun i forbindelse med nyplantning og efterplantning. Der anvendes organisk gødning
med mindre andet er aftalt med tilsynet.
Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke benyttes på kommunal jord.
I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse må de blivende planter ikke beskadiges, hverken på rod
eller top.
Opbinding skal ske i henhold til nyeste normer, hvis ikke andet er aftalt med tilsynet.
Al beskæring skal udføres fagligt korrekt med anvendelse af det mest formålstjenlige værktøj i
henhold til nyeste normer.
Hække og pur skal klippes så tæt som muligt ind til tidligere års snit. Efter klipningen skal
hække/pur fremstå med en plan flade, såvel i toppen som på siderne. Bredde og højde må ikke
forøges. Sider på hække/pur skal være lodrette. Kravet om jævnhed gælder frem for klipning til
tidligere klip. Alt afklip rives sammen og fjernes.
Bestillingsopgaver:
Entreprenøren skal på driftsmøder komme med bidrag til, hvilke beplantninger der skal udtyndes
og beskæres, men Natur og Miljø skal godkende og træffe den endelige beslutning om udtynding
og beskæring. På driftsmøde i efteråret udformes en samlet plan for vinterens udtyndinger.
Derudover indmeldes steder, som trænger til efterplantning.
På bestilling skal entreprenøren foretage ny- og efterplantning efter nærmere angivet plan fra
tilsynet.

2.1 Bunddækkende beplantning
Elementbeskrivelse

Ensartet fladedækkende beplantning

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Nyplantninger
(se vedlagte oversigt)
Affald
Opsamling og bortskaffelse
af affald
Affald
Opsamling og bortskaffelse
af affald
Ukrudtsbekæmpelse
Lugning
i etableringsfasen, de
første tre år efter
plantning
Udhængende grene
Klipning af udhængende
grene, hvis de generer

Antal
Tidspunkt
gange/år

Målemetode

8

Visuel

2
8

1

Før ukrudtsbekæmpelse
Okt og feb/uden
sne
Apr, maj
2 g/mdr
Jun,jul,aug,sep
1 g/mdr
Januar

Visuel
Visuel

Visuel

6

færdsel på tilstødende
arealer (afklippet fjernes)
Gødskning
Planterne gødes med
organisk gødning (10-2-7 )
1 kg/10m2
Etablerede beplantninger

April

Visuel

Visuel

1

Før ukrudtsbekæmpelse
Okt og feb/uden
sne
Apr,maj, jun, jul
1 g/mdr
Januar

1

Januar

Visuel

Foryngelsesbeskæring Ca. 10 % af alt
1
bunddækkende beplantning
klippes ned til ca.15 cm
over jorden.
Afklippet fjernes
Hvilke områder der skal
foryngelses beskæres
aftales med tilsynet på
baggrund af udføres
indmelding.

Januar

Visuel

Affald
Affald
Ukrudtsbekæmpelse
Udhængende grene

Beskæring

1

Opsamling og bortskaffelse 4
af affald
Opsamling og bortskaffelse 2
af affald
Lugning
4
Klipning af udhængende
grene, hvis de generer
færdsel på tilstødende
arealer (afklippet fjernes)
Døde og knækkede grene
fjernes

Visuel
Visuel
Visuel
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2.2 Buske
Elementbeskrivelse

Enkeltstående eller sammenhængende beplantning af buske

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Nyplantninger
(se vedlagte oversigt)
Affald
Opsamling og bortskaffelse
af affald
Affald
Opsamling og bortskaffelse
af affald
Ukrudtsbekæmpelse
Lugning
i etableringsfasen, de
første tre år efter
plantning
Udhængende grene
Klipning af udhængende
grene, hvis de generer
færdsel på tilstødende
arealer (afklippet fjernes)
Gødskning
Planterne gødes med
organisk gødning (10-2-7)
1 kg/10m2
Etablerede beplantninger
Affald
Opsamling og bortskaffelse
af affald
Affald
Opsamling og bortskaffelse
af affald
Ukrudtsbekæmpelse
Lugning
Udhængende grene

Beskæring

Klipning af udhængende
grene, hvis de generer
færdsel eller beplantning
på tilstødende arealer,
afklippet fjernes.
Døde og knækkede grene
fjernes

Foryngelsesbeskæring Ca. 10 % af alle buske
klippes ned til ca.15 cm
over jorden.
Afklippet fjernes
Hvilke områder der skal
foryngelses beskæres
aftales med tilsynet på
baggrund af udføres
indmelding.

Antal
Tidspunkt
gange/år

Målemetode

8

Visuel

1

Før ukrudtsbekæmpelse
Okt og feb/uden
sne
Apr, maj
2 g/mdr
Jun,jul,aug,sep
1 g/mdr
Januar

1

April

Visuel

4

Visuel

1

Før ukrudtsbekæmpelse
Okt og feb/uden
sne
Apr,maj,jun,jul
1 g/mdr
Januar

1

Januar

Visuel

1

Januar

Visuel

2
8

2
4

Visuel
Visuel

Visuel

Visuel
Visuel
Visuel
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3 - Hække
3.1 Hække/Pur
Elementbeskrivelse

Hække: Ensartede beplantninger klippet i facon
Pur: Fladedækkende ensartede beplantninger klippet i facon

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Nyplantninger
(se vedlagte oversigt)
Affald
Opsamling og bortskaffelse
af affald
Affald
Opsamling og bortskaffelse
af affald
Ukrudtsbekæmpelse Lugning
i etableringsfasen, de
første tre år efter
plantning
Selvsåede planter
Selvsåede planter opgraves
og fjernes fra beplantningen
Gødskning
Planterne gødes med
organisk gødning (10-2-7)
1 kg/10 m2
Udgåede planter
Udgåede planter fjernes fra
beplantningen
Bestillingsopgaver: Der
efterplantes efter plan fra
tilsynet
Beskæring/klipning
Hæk/pur beskæres i den
foretages først når
ønskede facon og således
hæk/pur har opnået
at hæk/pur ikke vokser ud
den ønskede højde
over fortove, stier m.m.
(oplyses af tilsynet)
Klipningen foretages jævnt,
så der ikke opstår gab over
12 cm på 3 m retskede.
Afklippet bortkøres
Etablerede beplantninger
Affald
Affald
Ukrudtsbekæmpelse
Selvsåede planter
Udgåede planter

Opsamling og bortskaffelse
af affald
Opsamling og bortskaffelse
af affald
Lugning af dominerende
ukrudt i hæk/pur samt langs
kanter
Selvsåede planter opgraves
og fjernes fra beplantningen
Udgåede planter fjernes fra
beplantningen
Bestillingsopgaver: Der
efterplantes efter plan fra
tilsynet

Antal
Tidspunkt
gange/år

Målemetode

8

Visuel

1

Før ukrudtsbekæmpelse
Okt og feb/uden
sne
Apr, maj
2 g/mdr
Jun,jul,aug,sep
1 g/mdr
Juli

1

April

Visuel

1

November

Visuel

1

Juli

Visuel

4

Før ukrudtsbekæmpelse
Okt og feb/uden
sne
Apr,maj, jul, aug
1 g/mdr

Visuel

1

Juli

Visuel

1

November

Visuel

2
8

2
4

Visuel
Visuel

Visuel

Visuel
Visuel

9

Beskæring/klipning

Hæk/pur beskæres i den
ønskede facon og således,
at hæk/pur ikke vokser ud
over fortove, stier m.m.
Klipningen foretages jævnt
,så der ikke opstår gab over
12 cm på 3 m retskede.
Afklippet bortkøres

1

Juli

Visuel

Bestillingsopgaver:
Udvalgte hække/pur

Udvalgte hække/pur klippes
en ekstra gang.
Udpeges af tilsynet.
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4 - Træer
Generelt om træer
Udbuddet omfatter pasning af fritvoksende træer og formede træer. De fritvoksende træer har en
for arten naturlig form, som kun beskæres med henblik på at skabe en god og stabil kronestruktur,
dvs. ofte med en gennemgående stamme. Formede træer er beskåret i en præcis geometrisk form
eller er stynede træer.
Entreprenøren skal ved alt arbejde, herunder fældnings- og rydningsarbejder, udføre arbejdet efter
alle gældende sikkerhedsmæssige forskrifter og bestemmelser. Arbejdet skal udføres, så der sker
mindst mulig skade på tilgrænsende arealer, og så det er til mindst mulig gene for trafikanterne
samt områdernes brugere og naboer.
I forbindelse med hævning af trækrone afsluttes denne beskæring, inden grenene når en diameter
på 8 cm.
Der tages ved beskæring hensyn til træernes karakter og harmoni. Der foretages ikke beskæring
alene med det formål at begrænse træernes højde eller størrelse af krone.
Beskæring kan også være påkrævet for at sikre oversigt over færdselsarealer, samt sikkerhed for
færdsel.
Langs veje og stier skal fritrumsprofilet overholdes.

Beskæringer skal gennemføres i henhold til anvisningerne fra Dansk Træplejeforening.
Ældre træer beskæres kun, når der er problemer med døde grene eller lignende.
Ved nyplantede træer skal entreprenøren kontrollere opbinding og justere denne efter behov.
Støtte og opbinding fjernes, når træet er fastgroet ca. efter 3 år.
Bestillingsopgaver:
På bestilling skal entreprenøren foretage fældning.
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På bestilling skal entreprenøren foretage vanding af nyplantede træer i etableringsfasen. Der skal
som udgangspunkt bruges 200 l vand pr. træ pr. vanding.
På bestilling skal entreprenøren foretage stødfræsning. Stødfræsning gennemføres i en dybde, så
jorden kan reguleres i niveau med omgivelserne.

4.1 Formede træer
Elementbeskrivelse

Træer, som ved beskæring bliver holdt i en bestemt form.

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Antal
Tidspunkt
gange/år

Nyplantede træer
(se vedlagte oversigt)
Ukrudtsbekæmpelse Lugning 1 m2 omkring
4
stammen af træer i
etableringsfasen (3 år efter
plantning)
Opbinding
Opbindingen kontrolleres,
1
løsnes eventuelt for at undgå
skader på bark
Opbinding fjernes 3 år efter
plantning
Beskæring
Træerne beskæres for at
1
opbygge gennemgående
stamme. Eventuel
reducering af grene i forhold
til fritrumsprofil foretages
Etablerede træer
Beskæring

Vanris

Træerne beskæres for at
1
forme og opretholde den
valgte karakteristiske form.
Beskæring af krydsende eller
døde grene samt eventuel
beskæring for at opnå
gennemgående stamme.
Beskæring for at opretholde
fritrumsprofil.
Beskæring for vanris
1

Målemetode

Apr,maj,jun,aug
1 g/mdr

Visuel

Sommer

Visuel

Sommer/Vinter

Visuel

Efter aftale med
tilsynet.

Visuel

August

Visuel

Døde/udlevede træer Døde/udlevede træer samt
Ved
døde/farlige grene indmeldes behov
Døde/farlige grene
til tilsynet.
Fældning/beskæring
overvejes
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4.2 Solitære træer
Elementbeskrivelse

Træer som på deres voksested har mulighed for at udvikle sig.

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Antal
Tidspunkt
gange/år

Nyplantede træer
(se vedlagte oversigt)
Ukrudtsbekæmpelse Lugning 1 m2 omkring
4
stammen af træer i
etableringsfasen (3 år efter
plantning)
Opbinding
Opbindingen kontrolleres,
1
løsnes eventuelt for at undgå
skader på bark
Opbinding fjernes 3 år efter
plantning
Beskæring
Træer beskæres for at
1
opbygge gennemgående
stamme. Eventuel
reducering af grene i forhold
til fritrumsprofil foretages
Etablerede træer
Beskæring

Beskæring af 300 udvalgte
træer.
Træerne beskæres for at
opretholde artens
karakteristiske vækstform.
Beskæring af krydsende eller
døde grene samt eventuel
beskæring for at opnå
gennemgående stamme.
Beskæring for at opretholde
fritrumsprofil.
Beskæring for vanris
Døde/udlevede træer Døde/udlevede træer samt
døde/farlige grene indmeldes
Døde/farlige grene
til tilsynet.
Fældning/beskæring
overvejes.
Udhængende grene Eventuelle udhængende
grene beskæres, så de ikke
generer færdslen.

1

Målemetode

Apr,maj,jun,aug
1 g/mdr

Visuel

Sommer

Visuel

Vinter/Sommer

Visuel

Efter aftale med
tilsynet.

Visuel

Ved behov

Visuel

Ved
behov

1
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4.3 Levende hegn
Elementbeskrivelse

Frodig beplantning bestående af blomstrende træer og buske

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Nyplantninger
(se vedlagte oversigt)
Ukrudtsbekæmpelse Lugning af plantebæltet
i etableringsfasen, 3
år efter plantning
Affald
Affald opsamles og
bortskaffes
Etablerede beplantninger

Antal
Tidspunkt
gange/år

Målemetode

4

Apr,maj,jun,jul
1 g/mdr

Visuel

4

I forbindelse med
lugning

Visuel

Ved behov

Visuel

Ved behov

Visuel

Apr,jun,sep

Visuel

Ukrudtsbekæmpelse Ukrudt accepteres, dog ikke
bjørneklo og japansk pileurt,
hvor antal og lokalitet straks
indberettes til tilsyn
Udhængende /døde Eventuelle
1
/knækkede grene
udhængende/døde/knækkede
grene beskæres, så de ikke
generer færdslen på
tilstødende arealer.
Afklippet efterlades nedskåret
til jordkontakt eller flises ind i
beplantningen
Beskæring/udtynding 10 % af alle levende hegn
1
tyndes. Udfører meddeler
tilsynet, hvor der er behov for
foryngelsesbeskæring eller
lignende.
Affald
Affald opsamles og
3
bortskaffes
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4.4 Krat
Elementbeskrivelse

Frodig og tæt beplantning med naturpræg.

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Antal
Tidspunkt
gange/år

Ukrudtsbekæmpelse Ukrudt accepteres, dog ikke
bjørneklo og japansk pileurt,
hvor antal og lokalitet straks
indberettes til tilsyn
Udhængende /døde Eventuelle
1
/knækkede grene
udhængende/døde/knækkede
grene beskæres, så de ikke
generer færdslen på
tilstødende arealer.
Afklippet efterlades i krattet
eller flises ind i beplantningen
Affald
Affald opsamles og
1
bortskaffes

Målemetode

Ved behov

Visuel

April

Visuel
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5 - Belægninger
Generelt om belægninger
Belægninger med betonsten, granitsten, stenmel eller lignende vedligeholdes jævnfør
driftsmanualen. Såfremt der opstår steder, hvor ukrudtet til trods for vedligeholdelsen begynder at
ødelægge belægningen indmeldes dette til tilsynet.
Bestillingsopgaver:
På bestilling kan entreprenøren blive bedt om at udskifte knækkede fliser, oprette forskudte sten
og fliser i belægninger, opfylde med grus m.m.
Entreprenøren leverer alle nødvendige materialer til at udføre reparationsarbejder. Alle materialer,
der indbygges skal opfylde krav i gældende vejregler og nyeste Normer for Anlægsgartnerarbejde.
Reparation skal udføres med samme type belægningssten af beton henholdsvis betonfliser som
anvendt i den eksisterende belægning (såfremt sådanne kan fremskaffes). Hvis ikke aftales
alternativ med tilsynet inden indkøb.
Alle materialer, som fremkommer ved reparation og vedligehold af belægninger, som er blevet
udskiftet og ikke skal genanvendes, skal entreprenøren bortskaffe iht. gældende regler.
Eventuel midlertidig oplagring skal ske på godkendte pladser og efter nærmere aftale med tilsynet.
Oplagring må på ingen måde hindre den normale færdsel eller være til gene for trafikanter.
Oplagring og reparationer skal afmærkes.

5.1 Faste belægninger
Elementbeskrivelse

Asfalt eller belægninger af beton eller natursten.

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Fejning

Belægningerne fejes

Mos

Mos i fuger accepteres

Ukrudtsbekæmpelse Brænding eller mekanisk
børstning, kun på
belægninger af beton eller
natursten

Antal
Tidspunkt
gange/år
4
Apr,jun,aug,nov

6

Apr,maj,jun,jul,
Aug, sep

Målemetode
Visuel

Visuel
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5.2 Løse belægninger
Elementbeskrivelse

Belægninger af grus, stenmel eller skærver.

Antal
Tidspunkt
gange/år
Jævnhed
Belægningen køres over med 1
Maj
ralgreb, slæbenet eller lign.
,hvorved faldet
bibeholdes/rettes op.
Ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ved slæbenet eller 6
Apr,maj, juni, jul
lign. eller termisk
aug,sep
Løv
Opsamling af løv i Bytoften,
1
November
Galten samt
Guldbryllupsanlægget i
Skanderborg
Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Målemetode
Visuel

Visuel
Visuel
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6 - Inventar
Generelt om inventar
Der skal kratryddes omkring skilte/inventar 2 gange årligt. Antallet og placering af skilte m.m. er
ikke registreret.
100 udvalgte bænke rengøres på stedet 1 gang årligt, i foråret. 50 af bænkene slibes og olieres
med træbeskyttelse (GORI Havemøbler). Behandling med træbeskyttelse gennemføres i en
periode, hvor træet er tilstrækkeligt tørt.
Entreprenøren kan efter eget valg levere og isætte papir/plastikposer i affaldsbeholdere.
Fjernelse af graffiti og oprydning efter hærværk er ikke en del af entreprisen. Graffiti meddeles
tilsynet via smart phone.
Som en del af standart arbejde foretages en visuel inspektion af redningsposter. Evt. fejl og
mangler indberettes til tilsynet via smart phone med det valgte gis program.

6.1 Skilte, bænke og lignende
Elementbeskrivelse

Skilte, bænke og andet inventar skal opfylde deres funktion. Antallet af skilte
og andet inventar er ikke registreret.

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Affaldsopsamling/
fejning ved borde og
bænke
Beskæring/ukrudtsbekæmpelse
Rengøring

Der fejes og opsamles affald
ved borde og
borde/bænkesæt
Kratrydning omkring
skilte/inventar
Afvaskning af 100 udvalgte
bænke og borde/bænkesæt
for alger og snavs. (aftales
med tilsyn, udfører melder
ind, hvilke der trænger mest )
Slibning og maling af 50
udvalgte bænke/ bordebænkesæt (aftales med
tilsyn, udfører melder ind,
hvilke der trænger mest )
Visuelt tilsyn med
redningsposter.
Fejl og mangler indberettes
via smart phone.
Afvaskes forsigtigt med varmt
vand og blød børste

Træbeskyttelse/olie

Redningsposter

Kunst/skulpturer

Antal
Tidspunkt
gange/år
6
Maj,jun,jul,aug,
sep, okt

Målemetode
Visuel

2

Maj og aug

Visuel

1

Maj

Visuel

1

Når træet er tørt
nok.

Visuel

I forbindelse med Visuel
vedligeholdelse af
området
1

Forår

Visuel

Ved
behov

Maj

Visuel

Bestillingsopgaver:
Rengøring

Afvaskning af skilte,
oplysningstavler,
piktogrammer for alger og
snavs
Meldes ind til tilsynet
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Udskiftning og
opretning af skilte
m.m.

Ødelagte skilte m.m.
indberettes til tilsynet

Når det
opdages

6.2 Legeudstyr
Elementbeskrivelse

Forskellige former for aktiverende opbygninger, som kan træne børns motorik
og give dem oplevelser.
Skanderborg Kommune foranlediger, at legeredskaberne kontrolleres af en
certificeret legepladsinspektør en gang om året. Udfører foretager 3 årlige
visuelle tilsyn og afleverer de udleverede kontrolskemaer til tilsynet.
Eventuelle defekter indmeldes straks til tilsynet via Smart phone.

Arbejdsopgave

Udførelseskrav

Legeredskaberne

Kontrol af legeredskabernes
tilstand jævnfør kontrolskema

Sandkasser (7 stk.)

Sand udskiftes, lagtykkelse
mindst 25 cm.

Faldunderlag

Antal
Tidspunkt
gange/år
3
,april,jun,sep

Målemetode

April

Kontrolskemaer
afleveres til
tilsyn
Tommestok

Ukrudtsbekæmpelse,
4
fjernelse af evt. ekskrementer
samt blade.

Apr,jun, jul,sep

Visuel

Opfyldning/udjævning.
Lagtykkelse mindst 25 cm

1

April

Tommestok

Lugning af faldunderlag

1

April

Visuel

Indmeldte fejl og mangler
vurderes i samarbejde med
tilsynet og reparationer kan
aftales som
Bestillingsopgaver

1

April

tilsynsrapporter

Hvert
andet år

Bestillingsopgaver:
Legeredskaberne

19

