Gladsaxe Kommune
22.12.2009

Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder
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1. Indledning
Disse kvalitetsbeskrivelser udgør et supplement til ”Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder, 03.11. 2004.”
Kvalitetsbeskrivelserne omfatter driften af kommunes grønne arealer, herunder vejbeplantning
på de tidligere amtsveje, som kommunen pr. 1. januar 2007 har ansvaret for.
Undtaget er Ring 3, hvor der er udarbejdet en særskilt kvalitetsstandard.
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1. Græs
Græs GR 6

Dato: December 2009

Rabatgræs
Beskrivelse:
Rabatgræs fremstår som grønne arealer, hvor urteagtig vegetation forekommer.
Rabatgræs forekommer hovedsageligt langs sti - og vejanlæg. Det vil sige som rabatter og oversigtarealer og som trampede stier i eksempelvis naturområder.
Plejens formål:
Plejen retter sig mod at opretholde færdselssikkerheden ved at bevare oversigten og fremkommeligheden samt give vand fri passage.
Plejeperiode: 1.4 – 31.10

Pleje
Tilstandskrav

Forventet pleje for at opfylde tilstandskrav

Græssets højde holdes indenfor 5 - 20 cm

Klipning ca. 3 gange pr. år

Ved kanter, træer, skilte, kantpæle, autoværn
og andet fast inventar må græshøjden ikke
overstige 30 cm

Efterklipning ca. 2 gange pr. år

Slidfelter på op til 5 m 2 accepteres.

Eftersåning, gødskning og opretning efter behov

Uden for slidfelter skal græsdækket være på
min. 75%
Dybe hjulspor må ikke forekomme.
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2. Udstyr
Udstyr UD 7

Dato: December 2009

Saltværn
Beskrivelse:
Saltværn består af plastskærme på stativer til beskyttelse af træer mod opsprøjtende salt og saltvand fra kørebanerne.
Plejens formål:
Plejen sigter mod at reducere saltpåvirkningen på træer langs kørebaner mest muligt.
Plejeperiode: 15.10 – 31.03.

Pleje

Tilstandskrav

Forventet pleje for at opfylde tilstandskrav

Kvalitetskrav:

Opsætning og nedtagning: 1 gang pr. vintersæson.

Saltværn skal være opsat og fungere efter hensigten i hele vinterperioden.
Opsætning skal være afsluttet senest 15. november.
Nedtagning skal udføres indenfor perioden 1.
15. marts – 1. maj.

Tilsyn med saltværn: 2 gange pr. måned i løbet
af vintersæsonen.
Udskiftning af defekte dele: 2 gange i løbet af
vintersæsonen.

Saltværn skal tilses løbende. Saltværn, der er
væltede eller defekte skal snarest muligt rejses
op eller udskiftes.
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Acceptkriterium: Ved stikprøvekontrol på forskellige lokaliteter skal 8 ud af 10 saltværn overholde kvalitetskravet.

3. Renholdelse
Renholdelse REN 1

Dato: December 2009

Almindelig renholdelse
Beskrivelse:
Renholdelse af grønne områder omfatter belægninger (ikke på skoler), bevoksninger og græsarealer
på følgende arealer:
•
•
•
•

Torve og pladser.
Parker, ældreboliger, børne- skole- og fritidsinstitutioner.
Naturområder og vejplantninger.
Forsyningsanlæg.

Endvidere udføres rekvirerede specialopgaver efter arrangementer m.v.
Typer af snavs og affald:
Fast snavs:

Snavs, der kræver mekanisk fjernelse eller anvendelse af kemiske produkter. Fast
snavs kan f.eks. være tjære, olie, graffiti, trafikfilm, nedtrådt tyggegummi og lignende.

Løst snavs:

Jord, sand, grus og flis.

Mindre affald: Papirstumper, mindre ansamlinger af visne blade, småsten, knust glas, cigar- og cigaretskod, tændstikker, kapsler og lignende.
Let affald:

Aviser/blade, store ansamlinger af visne blade, pap- og plastemballage, dåser, kartoner, pizzabakker, mindre plastposer og lignende.

Større affald: Byggeaffald, renovationssække, kasser, cykler, hårde hvidevarer, grenaffald, plastikposer, flasker og glas, og lignende samt døde dyr.
Udbredelse af snavs og affald:
Intet:
Spredt:
Udbredt:

Ubetydeligt/kan ikke ses.
Forekommer pletvis flere steder, dog ikke i større ansamlinger, så det dominerer
helhedsindtrykket.
Ses tydeligt og forekommer i et omfang, således at det lejlighedsvis dominerer helhedsindtrykket.

Plejens formål:
Plejen skal sikre, at arealerne fremstår renholdte og kan benyttes efter formålet.
Plejeperiode: 1.1 – 31.12.
Sommerhalvår: 1. april – 31. oktober
Vinterhalvår: 1. november -31. marts
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Pleje, renholdelse
Tilstræbt tilstandskrav
Niveau A. Torve og pladser:
Fast snavs:
Løst snavs:
Mindre affald:
Let affald:
Større affald:

Ydelse for at opfylde tilstandskrav
Sommerhalvår: 1 gang pr. uge.
Vinterhalvår: 1 gang hver 2. uge.

Spredt
Spredt
Spredt
Intet*)
Intet

Niveau B. Parker, ældreboliger, børne-, skoleog fritidsinstitutioner :
Fast snavs:
Spredt
Løst snavs:
Spredt
Mindre affald:
Spredt
Let affald:
Spredt*)
Større affald:
Intet

Sommerhalvår: 2 gange pr. måned.
Vinterhalvår: 1 gang pr. måned.

Niveau C. Naturområder, vejplantninger og forsyningsanlæg:
Fast snavs:
Løst snavs:
Mindre affald:
Let affald:
Større affald:

Udbredt
Udbredt
Spredt
Udbredt
Spredt

Sommerhalvår: 4 gange, jævnt fordelt over halvåret.
Vinterhalvår: 2 gange, jævnt fordelt over halvåret.

*) I løvfaldsperioden accepteres overskridelser af tilstandskrav.
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Renholdelse REN 5

Dato: December 2009

Glatførebekæmpelse
Beskrivelse:
Glatførebekæmpelse omfatter snerydning, saltning og grusning på følgende områder:
•
•
•

Torve og pladser.
Adgangsveje og stier i parker, ved ældreboliger, børne- skole- og fritidsinstitutioner.
Adgangsveje og stier i naturområder.

Formål:
Glatførebekæmpelsen skal sikre, at det ønskede serviceniveau for færdsel i vinterperioden kan opretholdes.
Beredskabsperiode: 15. november – 31.03.
Udførelsesperiode: 1.11 – 31.03.

Udførelse
Serviceniveau

Forventet indsats

Klasse 2. Fortove, stier og adgangsveje ved
plejehjem, omsorgscentre og rådhus:
Fortove, stier og adgangsveje, der har betydning for adgangsforhold på områder med kommunal grundejerforpligtelse, tilstræbes holdt
farbare uden væsentlige gener mandag – søndag kl. 7-22.

Snerydning iværksættes, når snelaget overstiger
3-4 cm.
Saltning iværksættes, når der er fare for glatføre
i form af isslag og snefald, ud fra en vurdering af
tidspunkt, lufttemperatur eller luftfugtighed, skydække, vindstyrke og områdets beliggenhed.
Snerydning udføres maskinelt og manuelt. Glatførebekæmpelse udføres ved spredning af salt.

Klasse 3. Pladser og torve samt institutioner:
Fortove, stier og adgangsforhold, der har betydning for den lokale trafik, tilstræbes holdt
farbare uden væsentlige gener mandag – fredag kl. 7-15.

Snerydning iværksættes, når snelaget overstiger
7-8 cm.
Saltning iværksættes, når der er fare for glatføre
i form af isslag og snefald, ud fra en vurdering af
tidspunkt, lufttemperatur eller luftfugtighed, skydække, vindstyrke og områdets beliggenhed.

I weekender udvides forpligtelsen på pladser
og torve til at omfatte perioden fra fredag kl.
14.30 til mandag kl. 7.

Snerydning udføres maskinelt og manuelt. Glatførebekæmpelse udføres ved spredning af salt.

Klasse 4. Parkgrusstier og legepladser:
Snerydning og glatførebekæmpelse udføres
kun undtagelsesvist og i det omfang de øvrige
opgaver tillader det.

Snerydning udføres kun undtagelsesvist, når øvrige områder er ryddet.
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Saltning eller grusning iværksættes kun undtagelsesvist, når de øvrige områder er glatførebekæmpet.
Snerydning udføres maskinelt og manuelt. Glatførebekæmpelse udføres ved spredning af salt.
På parkgrusstier spredes grus.
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Renholdelse REN 6

Dato: December 2009

Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og Kæmpe-Pileurt
Beskrivelse:
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og Kæmpe-Pileurt omfatter kemikaliefri bekæmpelse på følgende offentlige arealer, hvor planterne forekommer.
Arbejdet omfatter bekæmpelse på følgende lokaliteter:
• Vådområder
• Regnvandsbassiner
• Rabatter
• Naturområder
• Krat og busketter
• Øvrige steder, hvor Kæmpe-Bjørneklo og Kæmpe-Pileurt konstateres.
Plejens formål:
Plejen skal sikre, at arealerne kan anvendes efter formålet. Arealerne skal fremstå på en sådan
måde, at den ønskede vegetation får de bedste betingelser for vækst uden Kæmpe-Bjørneklo og
Kæmpe-Pileurt.
Plejeperiode: 1.4 – 31.08.

Pleje
Tilstandskrav

Forventet pleje for at opfylde tilstandskrav

Kæmpe-Bjørneklo:
Efter slåning, opgravning eller rodstikning må
der kun forekomme nedslåede og visnes plantedele.

Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo udføres 4
gange pr. år, første gang i april, så snart de første skud gennembryder jorden. Herefter følges
op ved regelmæssig gennemgang af arealerne
indtil 31. august.

Beskæring/slåning af plantens overjordiske
dele skal udføres maksimalt 10 cm over jorden.

Arbejdet udføres maskinelt ved slåning eller manuelt ved opgravning, rodskæring eller bortskæring af plantens overjordiske dele, således at
plantens vækstpunkt ødelægges.
Knopper og blomsterstande indsamles og bortskaffes.
14 dage efter behandlingen kontrolleres stedet
for indsamling af evt. ikke fjernede knopper og
blomsterstande.

Kæmpe-Pileurt:
Slåning skal udføres til laves mulig slå- eller
klippehøjde.

Bekæmpelse af Kæmpe-Pileurt udføres på udvalgte områder ved gentagne slåninger af planten i vækstperioden, startende i det tidlige forår.
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