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FORORD
Denne Elementbeskrivelse indeholder beskrivelser af de arbejdsopgaver, som
Miljø & Teknik bestiller udført på Ballerup Kommunes veje, stier og friarealer.
Arbejdsbeskrivelserne er fordelt på ”elementer”, f.eks. Brugsgræs, Fælledgræs,
Klippet hæk, Kørebaneasfalt.
Elementbeskrivelsen er knyttet til Ballerup Kommunes Bestiller-Udfører-model
(BUM-model). Bestiller-funktionen er som udgangspunkt placeret hos Miljø &
Teknik på Rådhuset. Udfører-funktionen er placeret hos de forskellige
entreprenører – Vej & Park Centeret, Forsyning Ballerup, Grantoftegård, samt
en række private entreprenører.
Elementbeskrivelsen er en del af det samlede kontraktsystem, som styrer
driften af Ballerup Kommunes udearealer. Elementbeskrivelsen skal bruges i
sammenhæng med følgende dokumenter:
• Arealbeskrivelser: Kort over de enkelte arbejdssteder (GIS-plot).
• Mængdelister: Opgørelser over antallet af kvadratmeter asfalt, græs,
samt antal skilte, bænke, etc. på de enkelte arbejdssteder.
• Priser på driften af de enkelte elementer, jf. mængdelister.
• Aftalegrundlag, som beskriver arbejdsbetingelserne og andre formelle
aftalevilkår, evt. suppleret med særskilt, underskrevet kontrakt.
• Når kontrakterne er sat i drift, bliver der udarbejdet supplerende
dokumenter vedr. kvalitetssikring, arbejdsplaner (årsplaner) og
tillægsaftaler (bestilling af ekstra arbejder).
Elementerne i Elementbeskrivelsen svarer til signaturerne på kortene over de
enkelte arbejdssteder.
For hvert element er en beskrivelse af følgende:
Plejemål/Driftmål:

Den overordnede målsætning med plejen/driften
(ikke bindende krav).

Tilstandskrav:

Målbare krav for arealernes tilstand. (F.eks.
”ukrudt må ikke genere færdslen på
belægningen”).

Udførelseskrav:

Krav til udførelsen af bestemte opgaver. (F.eks.
”ukrudtsbekæmpelse langs kanter 2 gange i
vækstsæsonen”). Evt. suppleret med målbare krav
til arealets tilstand, umiddelbart efter opgaven er
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udført.
Supplerende pleje/drift:

Ekstra arbejder, der typisk vil blive bestilt i
forhold til det pågældende element.

Visse kontraktområder er ikke omfattet af denne Elementbeskrivelse:
Visse kontraktområder har deres egen elementbeskrivelse, som er udarbejdet
ifbm. udbud eller særaftaler.
Det gælder bl.a.: Anlæg ved Skoler; ”Entreprise 1” (Renholdelse og gartnerisk
pleje ved større veje), Rensning af vejbrønde, og Vandløbsdrift.

Denne Elementbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af ”Kvalitetsbeskrivelse
for drift af grønne områder” fra Forskningscentret for Skov & Landskab, men
tilpasset forholdene i Ballerup Kommune.
Elementbeskrivelsen er udarbejdet af Bestillerteamet i Miljø & Teknik.
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UDENFOR KONTRAKT
Nogle elementer vedligeholdes ikke, med mindre der bestilles særlige
driftsydelser som ekstra arbejde.
Følgende elementer er ’Udenfor Kontrakt’:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bålpladser. (Dog, vedr. Sankt Hans Bål: Se under Fælledgræs).
Fælledgræs på stejle skråninger.
Mose.
Rørsump.
Markvej.
Sportsbelægninger. (Vedligeholdes i andet regi).
Havelodder.
Telefonbokse.
Genbrugscontainere. (Flaskecontainere, o.lign.).
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GRÆS
Sportsplæner
Plejemål:
Sportsplæner er græsplæner, som anvendes til idræt.
Der er skolebaner og klubbaner. Fælles for begge typer sportsplæner er, at
græsset skal være tæt, ensartet, kort og sundt samt meget jævnt. Det skal
kunne tåle stort slid, og være så fri for ukrudt som overhovedet muligt uden
brug af sprøjtemidler.
Tilstandskrav:
Græsafklip må ikke ligge i klumper.
Græsslåningen må ikke give skader på eventuelle træer i græsarealet –
friholdes i ca. 30 cm afstand.
Kørespor accepteres ikke.
Udførelseskrav
Græsset klippes som udgangspunkt en gang pr. uge i vækstsæsonen, 32
klipninger pr. år.
Græs under bænke og borde, samt ved kanter til f.eks. affaldsstativer, skilte
mv. klippes hver anden gang.
Supplerende pleje:
Gødskning.
Løvsamling.
Eftersåning.
Opretning af huller.
Vertikalskæring.
Topdressing.
Strigling.
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Brugsplæner
Plejemål:
Brugsplæner er typisk græsarealer, som skal kunne anvendes til leg, let
boldspil, solbadning og arrangementer. Græsset skal være grønt og frodigt med
tæt græs, som tåler en del slid. Græsset langs kanter ved terrænudstyr og bede
må ikke blive så højt, at det danner dominerende frøstande eller tuer.
Der må gerne vokse lave 2-kimbladede urter i brugsplæner som f.eks.
Mælkebøtter, Ærenpris, Bellis og Kløver.
Tilstandskrav:
Græsafklip må ikke ligge i klumper.
Græsslåningen må ikke give skader på eventuelle træer i græsarealet –
friholdes i ca. 30 cm afstand.
Kørespor accepteres ikke.
Udførelseskrav:
Græsset klippes som udgangspunkt hver 10. dag i vækstsæsonen, 22 klipninger
pr. år.
Græs under bænke og borde, samt ved kanter til f.eks. affaldsstativer, skilte
mv. klippes hver anden gang.
Supplerende pleje (ekstra arbejde):
Gødskning.
Løvsamling.
Eftersåning.
Opretning af huller.
Kantskæring.
Vertikalskæring.

Brugsplæne i Damgårdsparken
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Græs ved daginstitutioner.
Plejemål:
Græs ved daginstitutioner er typisk præget af slid fra børnenes leg. Der vil
derfor også tit være huller, spor og ujævne overflader i græsarealerne.
Græsarealerne i daginstitutionerne ligger spredt og kan være umulige at
komme til med selvkørende græsslåmaskiner. Endvidere kan der være en del
bakker og skrænter. Græsset kan af samme grund ikke have et højt plejeniveau
indenfor driftsrammerne til friarealer ved daginstitutioner.
Græsset må ikke være så langt, at det forhindrer leg på græsarealet.
Tilstandskrav:
Græsslåningen må ikke give skader på træer i græsarealet – friholdes i ca. 30
cm afstand.
Udførelseskrav:
Græsset klippes som udgangspunkt hver 14. dag i vækstsæsonen, 16 klipninger
pr. år.
Græs under bænke og borde, samt ved kanter til f.eks. affaldsstativer, skilte
mv. klippes som udgangspunkt hver 14. dag i vækstsæsonen, 16 klipninger pr.
år.
Supplerende pleje:
Eftersåning
Opretning af huller og andre ujævnheder

Velplejet græsareal ved institution. Græsset er ikke så langt, at det generer brugen af legeredskaber i græsset
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Rabatgræs
Underelementer:
• Rabatgræs Oversigtsareal
• Rabatgræs 1 (niveau 1)
• Rabatgræs 2 (niveau 2)
Plejemål:
Rabatgræs er normalt græsarealer i rabatter langs veje og stier. Rabatgræs må
ikke genere færdslen på stier, veje og fortov. Der må ikke være større felter
med opkørt jord og huller.
Tilstandskrav:
Græsset må ikke dække færdselstavler eller skabe dårlige oversigtsforhold.
Græsslåningen må ikke give skader på træer i græsarealet – friholdes i ca. 30
cm afstand.
Udførelseskrav:
Papir og affald fjernes inden slåning.
Niveau oversigtsareal:
På visse vejstrækninger slås Rabatgræs 3-4 gange efter behov, således at
oversigtsforhold er i overensstemmelse med gældende regler, og så skilte m.m.
er fuldt synlige.
Niveau 1:
I bynære områder slås Rabatgræs med 5 – 10 cm klippehøjde 2 gange i
vækstsæsonen. Der slås også omkring træer, skilte og andet terrænudstyr ved
hver slåning. Vejmarkeringspæle afmonteres normalt midlertidigt i forbindelse
med græsslåningen.
Niveau 2:
I øvrige områder slås Rabatgræs i ca. 10 cm. højde 1 gang i vækstsæsonen. Der
slås også omkring træer, skilte og andet terrænudstyr efter hver slåning.
Vejmarkeringspæle afmonteres normalt midlertidigt i forbindelse med
græsslåningen.
Supplerende pleje:
Rabatafhøvling
Reparation af hjulspor og huller
Forstærkning af rabatter
Bekæmpelse af invasive planter som Kæmpe Bjørneklo, Pastinak, Japansk
Pileurt mv.
Ekstra slåninger ved færdselstavler og andet terrænudstyr.
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Ekstra slåning langs stier aht. snefejning.

Rabatgræs, niveau 2, slåes 1 gang om året –
efterslåning ved vejmarkeringspæle mangler
her.
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Fælledgræs
Fælledgræs på stejle skråninger slås ikke, med mindre det bestilles udført som
ekstra arbejde.
Underelementer:
• Fælledgræs 1 (niveau 1)
• Fælledgræs 2 (niveau 2)
• Fælledgræs Grantoftegård (niveau 3)
• Slåede spor, trampestier, rekreative stier
• Skt. Hans bål
Plejemål:
Fælledgræs er græsarealer, hvor græsset godt må være langt - uden at det dog
går ud over muligheden for friluftsliv. Græsslåningen skal tilrettelægges under
hensyntagen til flora og fauna på lokaliteten. Der må gerne vokse spredte
grupper af selvsåede urter som Mælkebøtter, Tidsler, Brændenælder, Rejnfan og
Grå Bynke i græsset.
Tilstandskrav:
Der må ikke være opvækst af selvsåede træer og buske, så området springer i
skov.
Græsslåningen må ikke give skader på træer i græsarealet – friholdes i ca. 30
cm afstand.
Udførelseskrav:
Fælledgræs 1: Græsslåning 2 gange årligt i perioden fra maj til slutningen af
september.
Fælledgræs 2: Græsslåning 1 gang årligt i perioden fra august til slutningen af
september.
Fælledgræs Grantoftegård: Græsslåning 1 gang slet og 1 gang afpudsning i
perioden fra maj til slutningen af september
Slåningshøjde ca. 10 cm.
Visse arealer slås hyppigere, som udførelseskrav, efter nærmere aftale. Det
gælder bl.a. ved Skt. Hans bål (2 gange i de 4 uger op til Skt. Hans),
hundeluftningsområder (4 gange pr. år) samt arealerne ved trampestier,
”rekreative stier” og slåede spor.
Supplerende pleje (ekstra arbejde):
Ekstra slåninger
Slåning af fælledgræs på stejle skråninger.
Opsamling af afklip/hø
Elementbeskrivelse for park- og vejdrift, 23. december 2009

Side 14 af 67

Bekæmpelse af invasive planter som Kæmpe Bjørneklo, Pastinak, Gyllenris,
Japansk Pileurt mv.

Nyslået fælledgræs
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BUSKE
Bunddækkende buske
Plejemål:
Bunddækkende buske er ensartede fladedækkende beplantninger. Den
ensartede virkning opnås med en tæt planteafstand og brug af buske af samme
art. Bunddækkende buske skal som udgangspunkt kun klippes, hvis det er
nødvendigt af hensyn til færdsel. Plejen skal sigte mod at opnå et tæt
bunddække, som ikke er forstyrret af ukrudt.
Tilstandskrav:
Bunddækkende buske må ikke være til gene for terrænudstyr eller færdslen på
stier, veje og fortov. Busketter i oversigtsarealer ved veje må ikke hindre
bilisternes udsyn – som udgangspunkt max. højde 50 cm.
Udførelseskrav:
Bunddækkende buske i bymidten og bymæssige områder renholdes for ukrudt 4
gange om året. Andre bunddækkende buske renholdes for ukrudt 1 gang om
året. Beskæring ved terrænudstyr og langs stier, veje og fortove 1 gang årligt.
Supplerende pleje:
Foryngelsesbeskæring, Nyplantning, Efterplantning, Rydning
Gødskning
Ekstra ukrudtsbekæmpelse i nyplantninger, op til 4 gange pr. år.

Bunddækkende buske (Lav Rød Snebær)
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Busketter og fritvoksende buske
Plejemål:
Buske og busketter skal være smukke i kraft af frodighed, løvformer og -farver,
og eventuel blomstring. Busketter skal være fladedækkende. Busketter består
overvejende af prydbuske, hvor de enkelte arter er underlagt
helhedsindtrykket. Busketter er ofte sammensat af flere arter. De skal være
tætte, skabe læ og danne rum og begrænse opvækst af uønsket vegetation.
Tilstandskrav:
Busketter og fritvoksende buske må ikke genere terrænudstyr eller færdslen på
stier, veje og fortov.
Udførelseskrav:
Ukrudt langs kanter og på synlig jord bekæmpes med maskine (f.eks. motor-le)
2 gange årligt. Synligt ukrudt (over buskethøjde) ryddes samtidig. Beskæring
ved terrænudstyr og langs stier, veje og fortove udføres 1 gang årligt.
Supplerende pleje:
Ekstra ukrudtsbekæmpelse, herunder manuel bekæmpelse (f.eks. med
hakkejern).
Ekstra beskæring, herunder foryngelsesbeskæring
Rydning, Nyplantning, Efterplantning
Gødskning
Flisdækning

Busket af flere plantearter bliver som her ofte brugt til at opdele og skabe rum.
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Levende hegn og krat
Plejemål:
Levende hegn og krat skal give læ og afgrænse eller opdele friarealer.
Beplantningen er naturpræget, frodig og ofte tæt og uigennemtrængelig. Den
består som regel både af træer og buske.
Tilstandskrav:
Træer og buske i hegn og krat, skal være tætte – også i bunden.
Beplantningen må ikke være til gene for færdslen, skiltningen eller
belysningen på tilstødende stier eller veje.
Udførelseskrav:
Træer og buske efterses min. 1 gang årligt. Beskæring omkring bænke og
tilsvarende terrænudstyr udføres 1 gang årligt.
Supplerende pleje:
Rydning af selvsåede træer og buske (udføres som regel ifbm. årligt eftersyn).
Bekæmpelse af invasive planter som Kæmpe Bjørneklo, Pastinak, Japansk
Pileurt mv. (Kolonier på mindre end 10 planter Kæmpe Bjørneklo bekæmpes
som udgangspunkt ifbm. årligt eftersyn).
Udtynding
Efterplantning og nyplantning
Beskæring

Levende hegn og krat består af tætvoksende træer og buske.
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KLATREPLANTER
Klatreplanter omfatter både selvhæftende planter som Efeu (Vedbend),
slyngplanter (f.eks. Kaprifolie og Klematis), samt rankende planter der kræver
opbinding (f.eks. klatreroser).
Plejemål:
Klatreplanter skal være smukke i kraft af frodighed, løvformer og -farver, og
eventuelt blomstring. Klatreplanter bruges ofte til at begrønne lodrette flader
og skabe frodighed på steder, hvor der ikke er plads til blomsterbede, buske og
træer. Klatreplanter skal være i god vækst, og være forsvarligt fastgjorte til
deres klatrestøtte.
Tilstandskrav:
Klatreplanter må ikke genere terrænudstyr eller færdsel på stier, veje og
fortove.
Udførelseskrav:
Klatreplanter renholdes for ukrudt 1 gang pr. år.
Beskæring ved terrænudstyr og langs stier, veje og fortove udføres 1 gang
årligt.
Justering af opbinding udføres 1 gang årligt.
Supplerende pleje:
Ekstra ukrudtsbekæmpelse.
Ekstra beskæring, herunder tilbageskæring af selvhæftende planter langs
tagrender, vinduer og døre.
Gødskning.

Elementbeskrivelse for park- og vejdrift, 23. december 2009

Side 19 af 67

TRÆER
Skove, lunde og trægrupper
Plejemål:
Bevoksningen er domineret af træer og har karakter af skov eller lund. Urter,
buske og opvækst af træer styres ved at regulere mængden af lys til
skovbunden. Ved udtyndinger udvælges de træer og buske, som skal bevares
pga. træart, kroneopbygning og sundhed.
Tilstandskrav:
Hovedparten af træer og buske skal være i vækst, men enkelte døde træer,
buske og knækkede grene accepteres, når de ikke udgør en sikkerhedsmæssig
risiko for besøgende på stier og veje i eller langs skoven. Afskårne grene og
stammestykker kan efterlades på skovbunden som mindre bunker i større
skovbeplantninger.
Udførelseskrav:
Beskæring eller fældning 1 gang årligt, af generende grene og træer ved stier,
veje eller fortov i henhold til vejreglerne, dvs. på trafikveje skal være en fri
højde på 4,2 m. over kørebanen. Over cykelstier skal der være en fri højde på
mindst 2,3 m.
Beskæring omkring bænke og tilsvarende terrænudstyr udføres 1 gang årligt.
Stammens bark må ikke skades ved græsslåning eller ukrudts-bekæmpelse.
Supplerende pleje:
Udtynding og beskæring
Bekæmpelse af invasive planter som Kæmpe Bjørneklo, Pastinak, Japansk
Pileurt mv. Kæmpe Bjørneklo i kolonier med mindre end 10 planter bekæmpes
uden at afvente bestilling.

Betegnelsen skov bruges i forbindelse med driftsplaner også om mindre grupper af
sammenvoksede træer og buske.
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Fritvoksende træer.
Plejemål:
Fritvoksende træer er normalt fuldkronede og fritstående eller i mindre grupper
med andre træer. Træerne skal fremtræde frodige og veludviklede med den for
arten naturlige kroneform.
Tilstandskrav:
Træet skal være i vækst. Beskæring udføres efter standardbeskrivelser i guiden
”Beskæring af træer” af Dansk Træplejeforening
Træet må ikke være til gene for færdslen på tilstødende veje, gader eller stier.
Langs veje, gader og stier skal fritrumsprofiler være overholdt: 4,2 m. over
kørebaner og 2,3 m. over stier.
Døde og knækkede grene må ikke skæmme træet eller indebære en
sikkerhedsmæssig risiko.
Udførelseskrav:
Fritrumsbeskæring langs veje, gader og stier, 1 gang årligt.
Stamme- og rodskud fjernes 1 gang årligt.
Nedskæring af døde og knækkede grene, som skal fjernes af sikkerhedsmæssige
eller sundhedsmæssige grunde 1 gang årligt.
Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vintermåtter okt-april.
Stammens bark må ikke skades ved græsslåning eller ukrudtsbekæmpelse.
Supplerende pleje:
Fældning og beskæring
Ny- og efterplantning
Specielt for nyplantede træer:
Justering og eftersyn af opbindinger 1 gang om året. Senest efter 5 år
fjernes opbindingen helt.
Ukrudtsbekæmpelse, 4 gange årligt.
Vanding (vand må ikke være en manglende faktor)

Fritvoksende træer
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Formklippede træer.
Plejemål:
Formklippede træer er normalt fritstående eller i mindre grupper med andre
træer, og fastholdes i en bestemt kroneform ved gentagen beskæring
(’knudebeskæring’). Træerne skal fremtræde frodige og veludviklede.
Tilstandskrav:
Træet skal bevare sin faste kroneform og være i vækst. Nye skud fra knuderne
må ikke blive mere end 3 år gamle, før de skæres tilbage til knuden.
Træet må ikke være til gene for færdslen på tilstødende veje, gader eller stier.
Langs veje, gader og stier skal fritrumsprofiler være overholdt: 4,2 m. over
kørebaner og 2,3 m. over stier.
Døde og knækkede grene må ikke skæmme træet eller indebære en
sikkerhedsmæssig risiko.
Udførelseskrav:
Formbeskæring udføres 1 gang årligt, med mindre andet aftales. Beskæring
udføres efter standardbeskrivelserne i guiden ”Beskæring af træer” af Dansk
Træplejeforening. Der skæres helt ind til knuderne, så der ikke efterlades
’stabbe’.
Vanris, stamme- og rodskud fjernes 1 gang årligt.
Nedskæring af døde og knækkede grene, som skal fjernes af sikkerhedsmæssige
eller sundhedsmæssige grunde 1 gang årligt.
Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vintermåtter okt-april.
Stammens bark må ikke skades ved græsslåning eller ukrudtsbekæmpelse.
Supplerende pleje:
Øvrig beskæring, fældning
Ny- og efterplantning
Erstatning af opbindingsstokke
Specielt for nyplantede træer:
Justering og eftersyn af opbindinger 1 gang om året. Senest efter 5 år
fjernes opbindingen helt.
Ukrudtsbekæmpelse, 4 gange årligt.
Vanding (vand må ikke være en manglende faktor)

Formklippede træer på Sct. Jacobsvej
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PUR og HÆK
Klippet pur.
Plejemål:
Klippet pur er en klippet hæk, som er bredt ud over en stor flade.
Purret skal være fladedækkende og i en præcis form.
Klippet pur skaber rum og et arkitektonisk udtryk.
Tilstandskrav:
Alle planter skal være i vækst, og der må ikke være store synlige huller i
purret.
Fremmede træagtige planter accepteres ikke.
Udførelseskrav, niveau 1:
Top og sider klippes 2 gange. 1. gang i juni-juli og 2. gang i augustseptember. Afklippet skal bagefter fjernes.
Der klippes ned til sidste klip så formen fastholdes.
Ukrudtsbekæmpelse langs kanter 4 gange i vækstsæson. Rodukrudt graves op.
Opvækst af fremmede vedplanter fjernes, når det bliver konstateret.
Klippet pur ved oversigtsarealer klippes i 50-80 cm. højde, afhængig af
oversigtsforholdene.
Udførelseskrav, niveau 2:
Top og sider klippes i august og afklippet fjernes.
Ukrudtsbekæmpelse langs kanter 2 gange i vækstsæson.
Opvækst af fremmede vedplanter fjernes, når det bliver konstateret.
Supplerende pleje:
Efterplantning og gødskning.
Størrelses reduktion.
Klippet pur ved Ballerup
Stationsplads.
Af trafikmæssige og
æstetiske grunde skal dette
pur plejes efter niveau 1.
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Hæk.
Plejemål:
Hæk er en plantning i rækker, der klippes i en regelmæssig form. Den skal give
læ og skabe rum.
Tilstandskrav:
Hækken klippes i præcis form. Den må ikke være bredere i toppen end i
bunden.
Hækken må ikke genere færdslen på stier, veje og fortove.
Udførelseskrav:
Hækkens top og sider klippes senest i august. Hvor det er nødvendigt af
hensyn til adgangsforhold og trafik, klippes ydersiden 2 gange pr. år. Der
klippes ned til sidste klip så formen fastholdes. Hækafklippet køres bort.
Ukrudt bekæmpes samtidig med klipningen, inde i hækken samt langs kanter.
Supplerende pleje:
Ind- og nedskæring af hæk
Flisdækning
Efterplantning
Gødskning
Ekstra klipning
Rodstikning af træagtig opvækst.

Bøgehækken ved Rådhusets
kantinehave klippes to gange
om året.
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BLOMSTER
Blomsterbede.
Underelementer:
• Stauder
• Forårsløg
Plejemål:
Blomsterbedene skal give blomsterpragt og duft, og skal kunne opleves på tæt
hold. Plejen skal som udgangspunkt være intensiv.
Tilstandskrav:
Planterne skal være frodige og veludviklede.
Vand må ikke være en manglende faktor.
Udførelseskrav:
Nedklipning af stauder i løbet af marts-april.
I staudebede udføres kultivering af synlig jord, ukrudtsbekæmpelse og
afpudsning 8 gange i vækstsæson (ca. hver 3. uge fra 15.4-15.9).
Forårsløg afpudses, når de grønne blade er visnet.
Supplerende pleje:
Gødskning
Nyplantning

Nyplantede stauder i ”slipset” ved Ballerup Rådhus
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Bunddække
Plejemål:
Bunddække er ensartede fladedækkende beplantninger af f.eks. Efeu,
Vintergrøn eller bunddækkende stauder som f.eks. Storkenæb. Den ensartede
virkning opnås med en tæt planteafstand og brug af planter af samme art.
Bunddække skal som udgangspunkt kun klippes, hvis det er nødvendigt af
hensyn til færdsel. Plejen skal sigte mod at opnå et tæt bunddække, som ikke
er forstyrret af ukrudt.
Tilstandskrav:
Bunddække må ikke være til gene for terrænudstyr eller færdslen på stier, veje
og fortov.
Udførelseskrav:
Bunddække renholdes for ukrudt 4 gange om året. Beskæring ved terrænudstyr
og langs stier, veje og fortove 1 gang årligt.
Supplerende pleje:
Foryngelsesbeskæring, Nyplantning, Efterplantning, Rydning
Gødskning
Ekstra ukrudtsbekæmpelse i nyplantninger, op til 4 gange pr. år.

Storkenæb kan bruges som bunddække
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Sommerblomster
Plejemål:
Blomsterkummer og -søjler bruges som forskønnelse på pladser og stræder,
hvor der ellers ikke er mulighed for blomstrende planter.
Blomsterne skal give blomsterpragt og duft, og skal kunne opleves på tæt hold.
Plejen er individuel, men den vil normalt være intensiv.
Tilstandskrav:
Planterne skal være frodige og veludviklede og dække jorden.
Vand må ikke være en manglende faktor.
Døde planter skal udskiftes, hvis det er muligt, ellers skal de blot fjernes.
Synligt ukrudt må ikke forekomme.
Udførelseskrav:
Opsætning, hjemtagning og flytning af kummer
Plantning
Vanding i forhold til kummens beplantning, størrelse og placering.
Gødskning
Optagning og afpudsning af løgplanter
Supplerende pleje:
Sygdomsbekæmpelse

Blomsterkumme i Centrumgaden

Lave blomstersøjler ved Måløv Station
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FORSYNING BALLERUP
Vejbrønde, Springvand, m.v.
Vejbrønde (Afvandingsforanstaltninger) renses med slamsuger af Forsyning
Ballerup.
Miljø & Teknik har udarbejdet særlig Elementbeskrivelse for dette
kontraktområde.
Kommunens springvand og brandstandere vedligeholdes af Forsyning Ballerup.
Miljø & Teknik vil udarbejde særlig Elementbeskrivelse for disse
kontraktområder i løbet af 2010.
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VAND OG FOLDE
Søer og vandhuller
En del af Kommunens søer og vandhuller er regnvandsbassiner, og dermed
’spildevandstekniske anlæg’. Der forhandles p.t. (april 2009) med Forsyningen om
fordelingen af driftansvaret på disse anlæg. Forsyningen har som udgangspunkt
driftsforpligtelsen ifht. vandkvalitet, oprensning af bundslam, m.v.
Denne beskrivelse gælder både for naturlige søer og regnvandsbassiner, og
handler især om drift af bredderne.
Plejemål.
Søer og vandhuller skal fremstå velholdte. Driften udføres med henblik på at
sikre et sundt og naturligt dyre- og planteliv, og således at områderne virker
indbydende.
Tilstandskrav
Der må ikke ligge affald (herunder døde fisk og fugle) i vandkanten.
Udførelseskrav
Der skal beskæres omkring fiskebroer 2 gang årligt i perioden juni til august.
Der samles affald i vandkanten fra bredden og 2 meter ud i vandet. Hyppighed:
Se beskrivelserne vedr. Renholdelse.
Supplerende pleje (ekstra arbejde):
Beskæring af grøde og plantevækst i vandet.
Ekstra opsamling af affald.
Oprydning efter hærværk.
Bundrensning – udføres som udgangspunkt af Forsyningen.
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Vandløb
Kommunens vandløb administreres iht. vandløbsloven, og vedligeholdes iht.
regulativerne for de pågældende vandløb. Drift og tilsyn administreres p.t. af
Kommunens vandløbsmyndighed, Miljø & Teknik, Team Park & Natur.

Særlig Elementbeskrivelse for drift af vandløb:
Der er udarbejdet en særlig Elementbeskrivelse for vandløbsdrift.

Uddrag fra Elementbeskrivelsen:
Vedligeholdelsen omfatter nedenstående vandløbstrækninger:
• Sømose Å, fra station 1856 m ( efter jernbanen) til station 3214 m (
udløb i Hanevad bassinet).
• Harrestrup Å, fra station 0 m (Harrestrup mose) til station 5680 m ( Ring
B3)
• Bymoserenden, fra station 300 (kommunegrænsen ved Harrestrup vej) m
til 1947m(sammenløbet med Harrestrup Å)
• Måløv Å fra station 0 m (skolestien) til station 1526 m (udløbet
Jonstrup Å)
• Ballerup Å, fra station 0 m (Pederstrup vej) til st. 1487m
(kommunegrænsen)
• Råmose Å, fra station 0 m (afløbet Råmosen) til station 2100 m
(kommunegrænsen)
• Engagerenden, fra station 11 m (Knardrupvej) til station 1249 m (
sammenløbet Værebro Å)
• Jonstrup Å, fra station 0 m (Jonstrupvej) til station 4087 m (ved
Knardrup Bro)
Dette udgør en samlet strækning på i alt 19.047 meter åbent vandløb med
minimum 1 årlig grødeskæring. Det vurderes derudover, at der vil være behov
for mindst 2 grødeskæringer i Jonstrup Å. Dette svarer til i alt 23.134 meter
vandløbstrækninger, som skal grødeskæres.

Vandløbsvedligeholdelsen omfatter følgende arbejder:
• Grødeskæring.
• Tilsyn af samtlige vandløbstrækninger, og særligt tilsyn af broer,
spærringer o.lign. efter større regn- eller stormhændelser.
• Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo indenfor 2-meter bræmmerne.
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• Supplerende drift efter nærmere aftale med vandløbsmyndigheden (Miljø
& Teknik, Team Park & Natur).
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Folde (rekreativ)
Folde passes som udgangspunkt af Grantoftegård.
Plejemål:
Folde er indhegnede arealer, som bliver afgræsset af dyr. De er anlagt som et
middel til bjørneklobekæmpelse. Folde er offentlige tilgængelige og derved
med til at skabe rekreative muligheder for den enkelte borger.
Derudover indgår foldene i ønsket om sammenhængende naturområder for der
igennem at skabe et frugtbart grundlag for et mangfoldigt plante- og dyreliv.

Tilstandskrav:
Arealerne skal fremstå afgræssede og eventuelt med enkelte buske og træer.
Tilskudsfodring må kun ske efter skriftlig aftale med Miljø & Teknik. Der må
ikke ligge papir eller affald i foldene.
Der må ikke forekomme frøsætning af bjørneklo inden for foldarealet samt
under strømanlæg.
Udførelseskrav:
Afgræsning – gerne med kreaturer eller får. Dagligt tilsyn af dyr i henhold til
Dyreværnsloven. Daglig vedligeholdelse af skiltning, låger, hegn, strøm- og
vandanlæg. Aflæsning af vandmåler og elmåler.
Papir og affald fjernes straks, når det konstateres i folden, og mindst 4 gange
årligt. Der skal skiltes med adgangsforbud, hvis der er risiko for besøgende i at
færdes i folden (pga. tyr, vædder eller lign.). Hunde har som kun adgang til
folde hvis de føres i snor.
Der skal foretages bekæmpelse af bjørneklo inden for foldarealet samt under
strømanlæg.
Supplerende pleje (ekstra arbejde):
Udtynding samt fældning af træer og buske
Flytning af hegn.
Bekæmpelse af Pastinak, Gyldenris, Kæmpe og Japansk pileurt og andre
invasive planter.
Reparation af låger, hegn, pulsatorer osv.
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Folde (naturpleje)
Folde passes som udgangspunkt af Grantoftegård.
Plejemål:
Folde er indhegnede arealer, som bliver afgræsset af dyr. På sigt vil vi øge den
biologiske mangfoldighed samt udrydde bjørnekloen på disse arealer ved hjælp
af afgræsning. Derudover indgår foldene i ønsket om sammenhængende
naturområder for der igennem at skabe et frugtbart grundlag for et
mangfoldigt plante- og dyreliv.
Folde er offentlige tilgængelige og derved med til at skabe rekreative
muligheder for den enkelte borger.
Tilstandskrav:
Arealerne skal fremstå afgræssede og eventuelt med enkelte buske og træer.
Græsningstrykket skal til enhver tid være på et niveau, der sikre, at arealerne
ikke optrædes, men konstant fremstår med fuldt nedbidt græsdække.
Der skal være en vedvarende og konturnuerlig græsning af foldene.
Foldenes græsningstryk reguleres individuelt i forhold til arbejdsstedernes
driftsplaner. Tilskudsfodring må kun ske efter skriftlig aftale med Miljø &
Teknik.
Udførelseskrav:
Afgræsning – gerne med kreaturer eller får. Dagligt tilsyn af dyr i henhold til
Dyreværnsloven. Daglig vedligeholdelse af skiltning, låger, hegn, strøm- og
vandanlæg. Aflæsning af vandmåler og elmåler.
Papir og affald fjernes straks, når det konstateres i folden, og mindst 4 gange
årligt. Der skal skiltes med adgangsforbud, hvis der er risiko for besøgende i at
færdes i folden (pga. tyr, vædder eller lign.). Hunde har som kun adgang til
folde hvis de føres i snor.
Der skal foretages bekæmpelse af bjørneklo inden for foldarealet samt under
strømanlæg.
Supplerende pleje (ekstra arbejde):
Udtynding samt fældning af træer og buske
Flytning af hegn.
Bekæmpelse af Pastinak, Gyldenris, Kæmpe og Japansk pileurt og andre
invasive planter.
Reparation af låger, hegn, pulsatorer osv.
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BELÆGNINGER
Løse belægninger
Trampe- og ridestier uden grus vedligeholdes som udgangspunkt ikke.
Se også beskrivelserne for kørebaner og cykelarealer, samt gangarealer.
Underelementer:
• Grus
• Slotsgrus
• Stenmel
• Perlesten
• Ærtesten
Driftmål:
Grusbelægninger og andre løse belægninger skal have en stabil overflade, der
er bæredygtig, fast og vandafledende.
Belægningerne skal fremstå velholdte.
Tilstandskrav:
På belægninger i niveau 2 accepteres ukrudt, men det må ikke genere færdslen
på belægningen.
Udførelseskrav, niveau 1:
Ukrudtsbrænding: Se ’Renholdelse af Færdselsarealer’.
Kanter slås 2 gange årligt, med mindre kanter allerede slås ifbm. græsslåning.
Udførelseskrav, niveau 2:
Ingen udførelseskrav.
Supplerende drift:
Udlægning af nyt toplag.
Reparation og opretning.
På niveau 1 foretages mindre reparationer løbende, indenfor et rammebeløb
fastsat hvert år efter aftale med Miljø & Teknik.
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Grussti gennem Damgårdsparken, niveau 1

Grussti ved Østerhøj Naturpark, niveau 2
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Faste belægninger, inkl. kantsten og revirer
Faste belægninger omfatter alle beton- og naturstensbelægninger, samt kantsten.
Asfalt er også en ’fast belægning’, men er beskrevet under Kørebaner og
cykelarealer. Se også beskrivelsen for gangarealer.
Underelementer:
• Brosten
• Chaussésten
• Granitfliser
• Betonfliser
• Betonbelægningssten
• SF-sten
• Kantsten (granit)
• Kantsten (beton)
• Brostenskanter (herunder chausséstenskanter)
• Revirer
Driftmål:
Beton- og naturstensbelægninger skal fremtræde jævne, bæredygtige og
velegnede til vedvarende og intensiv færdsel (i forhold til flisernes og
bærelagets dimensionering). Ukrudt langs kanter og i fuger skal bekæmpes.
Mos i fuger kan accepteres ved naturstensbelægninger, da mos kan være med
til at hæmme ukrudt. Kantsten og revirer skal fremstå velholdte og skal
fungere efter hensigten.
Tilstandskrav:
Renholdelse: Se særskilt elementbeskrivelse ’Renholdelse af Færdselsarealer’.
Ujævnheder: Se kørebane-, cykel- og gangarealer.
Udførelseskrav (færdselsarealer):
Ukrudtsbrænding: Se under ’Renholdelse af færdselsarealer’.
Løvfejning: Se under ’Renholdelse af færdselsarealer’.
Udførelseskrav (grønne områder), niveau 1:
Ukrudtsbrænding langs kanter, dæksler, lysmaster og tilsvarende forhindringer,
8 gange pr. år.
Generende løv fjernes 2-3 gange i okt.-dec.
Udførelseskrav (grønne områder), niveau 2:
Ukrudtsbrænding langs kanter, ved kantsten, dæksler, lysmaster og tilsvarende
forhindringer, 2 gange pr. år.
Supplerende drift:
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Bekæmpelse af alger
Reparation og opretning
Tilførsel af nyt fugegrus
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Kørebaner, p-pladser og cykelarealer
Kørebaner og cykelarealer er som regel belagt med asfalt, men kan også være
belagt med beton eller grus.
Denne elementbeskrivelse gælder også for offentlige parkeringspladser, dog
ekskl. institutioner, skoler, m.v.
NB: Det er Ejendomme – ikke Miljø & Teknik – der bestiller opretning på p-pladser
og kørebanearealer ved Kommunens ’Øvrige Institutioner’.
Se supplerende beskrivelser for løse og faste belægninger.
Underelementer:
• Asfalt
• OB-belægninger
• Fliser
• Grus
• Brønd-dæksler, -riste og -karme
Driftmål:
Kørebaner og cykelarealer skal fremtræde jævne, bæredygtige og velegnede til
vedvarende og intensiv færdsel. Trafikfarlige huller udbedres hurtigst muligt og
hele året.
Tilstandskrav:
Se særskilt elementbeskrivelse ’Renholdelse af Færdselsarealer’.
Udførelseskrav:
Trafikveje og cykelarealer langs trafikveje tilses mindst en gang hver måned.
Boligveje og øvrige kørebane- og cykelarealer tilses mindst en gang i kvartalet.
Supplerende drift:
Opretninger og reparationer.
Udskiftning og opretning af brønd-dæksler, -riste og -karme.
Etablering af snydebrønde.
Rensning af vejbrønde udføres efter anden kontrakt, af Forsyning Ballerup.
Trafikfarlige huller udbedres hurtigst muligt og hele året. Arbejdet udføres
uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet månedlig
budgetopfølgning.
Der udføres desuden løbende opretninger til følgende standarder, indenfor et
fast rådighedsbeløb, efter nærmere aftale med Miljø & Teknik:
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Asfalt:
På asfaltarealer må der ikke forekomme store huller eller større ansamlinger
af huller og revner, og disse må max. udgøre 2% af vejens areal.
Lapninger og reparationer udføres i perioden ca. medio april til ca. medio
september, når minimumstemperaturen er over ca. 12 grader.
Ved lavere temperaturer udføres kun reparation af slaghuller og tilsvarende
med pulverasfalt / vinterpulver.
Kanter på lapper skal være lige/ubrudte og, hvis det er muligt, med
parallelle kantlinjer.
Der udlægges kun asfalt på tørt underlag.
Reparationsarbejder afsluttes med, at der sandes og ryddes op.
Fliser og tilsvarende betonbelægninger:
På trafikveje må betonbelægninger ikke have niveauforskelle, der er større
end 2 cm, og fuger på over 3 cm.
På boligveje må betonbelægninger ikke have niveauforskelle over 3 cm, og
fuger over 4 cm.
Grus:
På grusbelagte kørebane- og cykelarealer samt p-pladser udføres der
opretning af huller dybere end 5 cm, samt hvis huller dækker mere end 5%
af arealet.

Særligt for OB-belægninger:
I varme perioder, som medfører høje vejtemperaturer, udføres løbende kontrol
med eventuel svedning på OB-belægninger.
Når svedning opstår, som er til gene og fare for trafikken, dækkes overfladen
på de svedige pletter hurtigst muligt med relevant stenmateriale, og der gives
straks besked til Miljø & Teknik. Arbejdet udføres uden at afvente bestilling.
Der gennemføres i stedet månedlig budgetopfølgning.
Såfremt der mangler relevant stenmateriale, rekvireres dette af Miljø & Teknik.
Særligt for grusbelægninger:
Grusbelagte kørebanearealer og pladser repareres/afrettes løbende til
tilfredsstillende afvandingsprofil. Dette arbejde udføres løbende, indenfor en
årlig rammeaftale med Miljø & Teknik.
Se i øvrigt elementbeskrivelsen for grus- og stenmelsbelægninger.
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Gangarealer
Kommunens gangarealer består fortrinsvis af fortove langs gader og veje.
Der udføres som udgangspunkt ingen drift på trampestier.
Vedr. slåning langs trampestier, ”rekreative stier” og ”slåede spor”: Se
beskrivelsen af Fælledgræs.
Underelementer:
• Asfalt
• Fliser og tilsvarende betonbelægninger
Driftmål:
Gangarealer skal fremstå velholdte og brugervenlige.
Gangarealer skal være i en sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.
Revnede fliser udskiftes som udgangspunkt ikke.
Tilstandskrav:
Se særskilt elementbeskrivelse ’Renholdelse af Færdselsarealer’.
Udførelseskrav:
Gangarealer tilses mindst en gang om året.
Supplerende drift:
Opretninger og reparationer.
Udskiftning og opretning af brønd-dæksler, -riste og -karme.
Rensning af vejbrønde udføres efter særskilt kontrakt med Forsyningen
Ballerup.
Trafikfarlige ujævnheder udbedres hurtigst muligt og hele året. Arbejdet
udføres løbende, indenfor et rammebeløb fastsat hvert år efter aftale med Miljø
& Teknik.
Grusbelagte gangarealer repareres/afrettes løbende til tilfredsstillende
afvandingsprofil, efter årlig aftale med Miljø & Teknik. (Se også beskrivelsen
for løse belægninger).
Der udføres desuden løbende opretninger til følgende standarder, indenfor et
fast rådighedsbeløb efter nærmere aftale med Miljø & Teknik:
Asfalt:
På asfaltarealer må der ikke forekomme store huller eller større ansamlinger
af huller og revner, og disse må max. udgøre 2% af gangarealet.
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Fliser og tilsvarende betonbelægninger:
På gangarealer langs trafikveje må betonbelægninger ikke have
niveauforskelle, der er større end 2 cm, og fuger på over 3 cm.
På gangarealer langs boligveje må betonbelægninger ikke have
niveauforskelle over 3 cm, og fuger over 4 cm.
Ukrudtsbekæmpelse: Se ’Renholdelse af færdselsarealer’ samt ’Renholdelse af
gangarealer, grundejerforpligtelse’.
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Afstribning af færdselsarealer
Arbejdet udføres af fremmed entreprenør. Enkelte mindre arbejder udføres af Vej
& Park Centeret, se under udførelseskrav.
Driftmål:
Afstribning skal have en standard der sikrer tilfredsstillende sikkerhed på
kommunens veje.

Tilstandskrav:
Afstribninger skal til stadighed være så intakte og synlige, at de lever op til
gældende vejlovgivning.

Udførelseskrav:
Ingen udførelseskrav.

Supplerende drift:
Følgende arbejder udføres af eksterne entreprenører:
Ny afstribning.
Genopstribning af eksisterende afstribning og symboler.
Løbende tilsyn med Kommunens afstribninger.
Følgende arbejder udføres af Vej & Park Centeret:
Afstribninger og mærker ved for eksempel trapper, bus lommer og på kantsten
ved taxa-holdepladser udføres en gang årligt, efter nærmere aftale med Miljø &
Teknik.

Elementbeskrivelse for park- og vejdrift, 23. december 2009

Side 42 af 67

Trapper og støttemure
Driftmål:
Trapper og støttemure skal fremstå velholdte og brugervenlige, og de skal være
i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.
Tilstandskrav:
Renholdelse: Se under ’Renholdelse af Færdselsarealer’.
Trapper skal være farbare året rundt. Trapper og rækværk skal til stadighed
være i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.
Udførelseskrav:
Ukrudtsbrænding: Se under ’Renholdelse af Færdselsarealer’.
Løvfejning: Se under ’Renholdelse af færdselsarealer’.
Supplerende drift:
Ekstra ukrudtsbrænding.
Reparation og opretning, inkl. evt. maling.
Tilførsel af nyt fugefyld.
Rengøring.
Graffiti fjernes løbende, efter årlig aftale med Miljø & Teknik.

Trappe og støttemur ved Hold-an Vej
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TERRÆNUDSTYR
Færdselstavler
Underelementer:
• Henvisningsskilte
(F.eks. skilte med henvisning til ’Apoteket’).
Driftmål:
Færdselstavler skal vedligeholdes, så de til stadighed overholder gældende
forskrifter vedr. trafiksikkerhed. De skal friholdes for graffiti, alger o.lign. i en
sådan grad, at de er tydeligt læsbare.
Tilstandskrav:
Færdselstavlerne skal til stadighed overholde gældende forskrifter vedr.
trafiksikkerhed.
Udførelseskrav:
Færdselstavler tilses og rengøres løbende, dog mindst en gang om året.
Supplerende drift:
Følgende udføres løbende, uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning:
• Reparation af trafikskader på færdselstavler.
• Udskiftning af ulæselige færdselstavler.
• Opsætning og nedtagning af færdselstavler.
• Fjernelse af graffiti og begroning.
• Friklipning af vegetation.
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Vejbelysning
Arbejdet udføres af fremmede entreprenører.
VPC udfører mindre arbejder efter nærmere aftale.
Driftmål:
Belysningen af veje og stier vedligeholdes, så de opfylder vejreglernes
bestemmelser. Det tilstræbes, at lampestandere, armaturer, m.v. er
funktionsdygtige og til stadighed fremstår velholdte.
Tilstandskrav:
(Fremmed entreprenør): Vejbelysningen skal til stadighed være funktionsdygtig,
og sikkerhedsmæssigt i forsvarlig stand.
Udførelseskrav:
(Fremmed entreprenør): Gennemgang af belysning hver 14. dag, for udskiftning
af defekte pærer/armaturer.
Supplerende drift:
Fremmed entreprenør:
Rengøring.
Reparation.
Vej & Park Centeret:
Mindre justeringer af låger etc. udføres efter aftale med Miljø & Teknik.
Midlertidig afspærring ifbm. akutte situationer.
Gravning til el-kabler o.lign., inkl. retablering.
Fjernelse af graffiti udføres løbende uden at afvente bestilling. Der
gennemføres i stedet månedlig budgetopfølgning.
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Signalanlæg
Driftmål:
Signalanlæggenes funktion er højt prioriteret af hensyn til trafiksikkerheden.
Signalanlæggene skal altid fungere efter hensigten, og skal fremstå velholdt.
Tilstandskrav:
Signalanlæg skal til stadighed være funktionsdygtige, og sikkerhedsmæssigt i
forsvarlig stand.
Udførelseskrav:
Anlæggene tilses minimum en gang om måneden.
Defekte ”skygger”, pærer og linser skal udskiftes løbende.
Én gang årligt udskiftes der lyskilder i samtlige signalanlæg.
Én gang årligt vaskes glas af på samtlige signalanlæg.
Årlige udskiftninger dokumenteres.
Påkørsler og skader på anlæggene meldes omgående til eksterne entreprenører
jf. seneste opdaterede leverandørliste.
Supplerende drift:
Vej & Park Centeret:
Ekstra tilsyn.
Ekstra rengøring.
Mindre justeringer af låger etc. udføres efter aftale med Miljø & Teknik.
Midlertidig afspærring ifbm. akutte situationer.
Retablering efter fremmed entreprenør.
Graffiti fjernes løbende uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning.
Fremmed entreprenør:
Øvrige reparationer udføres af fremmed entreprenør.
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Autoværn m.v.
Dette element omfatter også andre færdselsregulerende og
sikkerhedsfremmende foranstaltninger i form af hegn og rækværk.
Se i øvrigt beskrivelsen for ’Øvrigt terrænudstyr’, vedr. hegn og rækværk som ikke
er færdselsregulerende ifht. motoriseret trafik.
Underelementer:
• Pullerter (= steler)
• Bomme.
• Sten (= Kampesten)
• Afvisersten
• Hegn
• Trådhegn
• Fodhegn
• Rørgalgehegn
Driftmål:
Autoværn m.v. skal sikre trafikanterne på steder, hvor der er særlig høj risiko
for ulykker. Det tilstræbes, at autoværn udbedres umiddelbart efter, at
eventuelle skader er konstateret.
Tilstandskrav:
Autoværn m.v. skal til stadighed være funktionsdygtige, og sikkerhedsmæssigt
i forsvarlig stand.
Udførelseskrav:
Autoværn m.v. tilses minimum 1 gang om året.
Supplerende drift:
Rengøring.
Mindre reparationer.
Graffiti fjernes løbende uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning.
Nyopsætning og større reparationer udføres af anden entreprenør.
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Øvrigt teknisk udstyr
Underelementer:
• Fartmålere
• Variable færdselstavler
• Hæve-sænke pullerter
• Stispærrer
• Midlertidige foranstaltninger
• Afspærringsmaterialer
Driftmål:
Udstyret skal fremstå velholdt og fungere efter hensigten.
Tilstandskrav:
Udstyret skal til stadighed være funktionsdygtigt, og sikkerhedsmæssigt i
forsvarlig stand.
Udførelseskrav:
Udstyr gennemgås generelt minimum 1 gang i kvartalet.
Supplerende drift:
Ekstra tilsyn.
Rengøring.
Graffiti fjernes løbende uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning.
Reparationer.
Opsætning og nedtagning af nyt udstyr.
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Vej- og stinavneskilte
Elementet omfatter skilte, standere og galger, m.v.
Driftmål:
Vejnavneskilte vedligeholdes, så de tydeligt kan aflæses, og således at de
fremstår velholdte.
Tilstandskrav:
Vejnavneskilte skal til stadighed være i en sådan stand, at de er læsbare og
overholder gældende forskrifter.
Udførelseskrav:
Vejnavneskilte tilses mindst en gang om året.
Supplerende drift:
Rengøring.
Friklipning (beskæring).
Reparationer, inkl. opmaling.
Udskiftninger.
Nedtagning og opsætning af nye skilte.
Opsætning og nedtagning af firmanavneskilte, efter nærmere aftaler.
Graffiti fjernes løbende uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning.
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Læskure
Dette element omhandler Kommunens egne buslæskure.
De reklamefinansierede læskure vedligeholdes og rengøres af fremmed
entreprenør.
Renholdelse samt vintertjeneste på terræn i og omkring de reklamefinansierede
læskure påhviler dog Kommunen, jf. indgået kontrakt med fremmed leverandør.
(Se ’Renholdelse af færdselsarealer’).
Driftmål:
Læskure vedligeholdes, så de giver tryghed og yder tilstrækkelig beskyttelse
mod vejrliget, og således at de fremstår velholdte.
Tilstandskrav:
Læskure skal til stadighed være funktionsdygtige, og i sikkerhedsmæssigt
forsvarlig stand.
Udførelseskrav:
Læskure tilses mindst en gang månedligt
Læskure renholdes en gang månedligt, inkl. tømning af affaldsbeholdere.
Kommunale Læskure, som er placeret på privat areal, renholdes i en bræmme
på op til 2 meter omkring skuret. Der udføres tilsvarende renholdelse af terræn
i og omkring reklamefinansierede Læskure, jf. indgået kontrakt med fremmed
leverandør.
Supplerende drift:
Ekstra tilsyn.
Rengøring.
Graffiti fjernes løbende uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning.
Reparationer.
Nedtagning og opsætning af nye Læskure.
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Støjskærme
Dette element omhandler støjskærmene langs Ballerup Boulevard.
NB: Drift af støjskærme langs Frederikssundsvej og Ring 4 varetages af
Vejdirektoratet.
NB: Drift af støjskærme bestilles af Team Trafik & Anlæg.
Driftmål:
Støjskærme vedligeholdes, så de yder tilstrækkelig beskyttelse mod trafikstøj,
og i øvrigt fremstår velholdte.
Tilstandskrav:
Støjskærme skal til stadighed være funktionsdygtige, og i sikkerhedsmæssigt
forsvarlig stand.
Udførelseskrav:
Støjskærme tilses mindst en gang om året.
Supplerende drift:
Rengøring.
Graffiti fjernes løbende uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning.
Reparationer, inkl. evt. opsamling og bortskaffelse af glasskår, retablering.
Nedtagning og opsætning af nye støjskærme.
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Øvrigt terrænudstyr
Øvrigt terrænudstyr omfatter alt øvrigt ’brugsinventar’.
Hegn, fodhegn, stispærrer og tilsvarende, som er færdselsregulerende ifht.
vejarealer, er beskrevet under ’Øvrigt teknisk udstyr’.
Tømning af affaldsbeholdere: Se under ’Renholdelse’.
Underelementer:
• Oplysningsskilte, f.eks. ordensreglement, busstander, etc.
• Busstandere
• Bænke
• Borde
• Borde-bænke sæt
• Affaldsbeholdere (= Affaldsstativer, Papirkurve)
• Pullerter (= steler). (Se også ’Øvrigt teknisk udstyr’).
• Bomme (Stispærrer: Se under ’Øvrigt teknisk udstyr’).
• Cykelstativer
• Sveller
• Sten (= Kampesten). Se også ’Øvrigt teknisk udstyr’.
• Flagstænger
• Pergolaer
• Slyngplantestativer
• Låger
• Klaplåger og Køgelåger
• Hegn. (Se også ’Øvrigt teknisk udstyr’).
• Foldhegn
• Trådhegn. (Se også ’Øvrigt teknisk udstyr’).
• Fodhegn. (Se også ’Øvrigt teknisk udstyr’).
• Rørgalgehegn. (Se også ’Øvrigt teknisk udstyr’).
• Plankeværk
• Vandpost. (Se ’Forsyning Ballerup’).
• Stophane. (Se ’Forsyning Ballerup’).
• Pulsator
• Fritstående mure
Driftmål.
Bænke, borde, affaldsbeholdere og lignende udstyr skal fremstå velholdt.
Udstyret skal til stadighed være funktionsdygtigt, og sikkerhedsmæssigt i
forsvarlig stand. Bevoksning eller ukrudt må ikke genere udstyrets brug.
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Tilstandskrav
Der er ikke tilstandskrav for denne type terrænudstyr.
Udførelseskrav
Kontrol af funktion og sikkerhed sker løbende, dog mindst 1 gang om året.
Beskæring og ukrudtsbekæmpelse omkring terrænudstyr er beskrevet under andre
elementer (f.eks. Busketter og fritvoksende buske).
Græsklipning under borde og bænke er beskrevet under elementet Græs.
Supplerende drift:
Opsætning og nedtagning.
Reparation
Overfladebehandling
Rengøring
Graffiti fjernes løbende uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning.

Bænke og tilsvarende terrænudstyr skal være intakte og
fungere efter hensigten.
Der må ikke være bevoksning, som skæmmer eller generer
brugen af terrænudstyr
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Kunstværker, herunder Skulpturer
Tilsyn med Kommunens kunstværker varetages af Ejendomme i samarbejde med
Kultur & Fritid. Det forventes dog, at Vej & Park Centerets ansatte melder tilbage
til Miljø & Teknik, hvis de får øje på forhold, der kræver opretning.
Driftmål:
Kunstværker skal vedligeholdes, så de fremstår velholdte, og så det
kunstneriske budskab til stadighed kan aflæses.
Tilstandskrav:
Der er ikke tilstandskrav for Kunstværker.
Udførelseskrav:
Der er ikke udførelseskrav for Kunstværker.
Supplerende drift:
Opsætning og nedtagning.
Reparation
Overfladebehandling
Rengøring
Ukrudtsbekæmpelse
Renholdelse
Graffiti fjernes løbende uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning.
NB: Reparationer, malingsarbejder o.tilsv. finansieres hovedsageligt af
Ejendomme og Kultur & Fritid. Disse to afdelinger på Rådhuset varetager derfor
en stor del af Bestillerfunktionen ifht. Kunstværker.
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LEGEUDSTYR
Sandkasser.
NB: I skoler og daginstitutioner er ansvaret for legepladssikkerheden placeret hos
ledelsen af den enkelte skole / institution. Skolernes sandkasser vedligeholdes jf.
de særlige driftskontrakter for skolernes udearealer.
Driftmål:
Sandkasser skal virke indbydende til leg og ophold for mindre børn
Tilstandskrav:
Der er ikke tilstandskrav for Sandkasser.
Udførelseskrav:
I foråret renses sandet for affald og ukrudt (sandet ”skummes”). Hvert andet år
skiftes sandet ned til fast bund. Sandet skal være vasket sand (sømaterialer)
0/2 mm. Sandets lagtykkelse skal være minimum 20 cm, når det er udglattet.
Kvalitetssikring
Efter hver udskiftning eller ”skumning” registreres mængde og dato på skema,
der underskrives både af medarbejder fra børneinstitution og medarbejder fra
Vej & Park Centeret.
Supplerende drift:
Supplering af sand i større omfang
Udskiftning af sand ved hærværk eller forurening.
Reparation eller udskiftning af kanter.
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Faldunderlag
NB: I skoler og daginstitutioner er ansvaret for legepladssikkerheden placeret hos
ledelsen af den enkelte skole / institution. Skolernes faldunderlag vedligeholdes
jf. de særlige driftskontrakter for skolernes udearealer.
Driftmål:
Faldunderlaget skal opfange stød og forebygge faldulykker.
Faldunderlaget skal være godkendt efter DS/EN 1177.
Tilstandskrav:
Faldunderlags-materialet skal være i overensstemmelse med DS/EN 1177.
Skoler og Institutioner har selv ansvaret for, at faldunderlaget til stadighed er
jævnt fordelt og udlagt i den korrekte lagtykkelse. I parker og på tilsvarende
offentlige arealer påhviler denne forpligtelse Vej & Park Centeret.
Udførelseskrav:
Faldunderlaget ”skummes” 1 gang årligt. Faldunderlaget suppleres med nyt
materiale af samme godkendte type som eksisterende faldunderlag 1 gang
årligt.
Supplerende drift:
Udskiftning af faldunderlagsmateriale.
Supplering af faldunderlagsmateriale i større omfang (mere end 2-3 m³)
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Legeredskaber
NB: Vej & Park Centeret vedligeholder kun legeredskaber i parker og tilsvarende
offentlige arealer.
Der findes i øjeblikket kun ganske få legepladser i parker og tilsvarende
offentlige arealer, da næsten alle sådanne legepladser blev nedlagt i 20062007. Til gengæld har offentligheden adgang til legepladserne på de fleste
institutioner, udenfor daglig åbningstid.
Legeredskaber på skoler og institutioner vedligeholdes af den enkelte skole
eller institution, og indgår ikke i Miljø & Teknik’s driftskontrakter med Vej &
Park Centeret. Det er den enkelte skoles eller institutions ledelse, som har
ansvaret for legepladssikkerheden.
Plejemål:
Legeredskaber skal give børn oplevelser og udvikle deres motorik.
Tilstandskrav:
Legeredskaber skal til stadighed være funktionsdygtige, og sikkerhedsmæssigt i
forsvarlig stand.
Udførelseskrav:
Legeredskaber tilses minimum 1 gang om året.
Ved konstatering af større fejl eller mangler kontaktes Miljø & Teknik snarest
muligt.
Supplerende drift:
Større reparationer.
Nedtagning og opsætning af legeredskaber.
Rengøring.
Fjernelse af graffiti.
Mindre reparationer udføres på stedet straks efter de er konstateret, indenfor
et rammebeløb fastsat hvert år efter aftale med Miljø & Teknik.
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RENHOLDELSE.
Affaldet kan inddeles i følgende kategorier:
Løst snavs: Jord, sand og pløre på terrænudstyr eller belægninger, som kan
fjernes ved fejning eller vask.
Mindre affald: Affald som typisk fjernes ved fejning, blæsning eller sugning
som f.eks. cigaretskodder, kapsler, og karamelpapir.
Større affald: Affald som normalt opsamles manuelt som f.eks. aviser,
bæreposer, drikkebægre, pizzabakker, flasker, glasskår, madrester, mursten.
Stort affald: Affald som alene ved sin størrelse er et problem. Det kan være
renovationssække, kasser, cykler, aflagte møbler, brædder, mv.

Elementbeskrivelse for park- og vejdrift, 23. december 2009

Side 58 af 67

Renholdelse af færdselsarealer
NB: Det er Ejendomme – ikke Miljø & Teknik – der bestiller renholdelse på
færdselsarealerne ved Kommunens ’Øvrige Institutioner’.
Driftmål:
Færdselsarealer skal være sikre og fremkommelige, og affald må ikke skæmme
arealerne.
Tilstandskrav:
• Snavs og affald må ikke forekomme i et omfang, som er til fare eller
gene for trafikkens afvikling og vejens funktion.
• Affaldsbeholdere må ikke være overfyldte.
Udførelseskrav:
• Fejning inklusive opsamling udføres hver 8. uge på boligveje, og hver 4.
uge på trafikveje.
• Løvfejning udføres som regel ifbm. almindelig fejning, dog minimum 4
gange i perioden oktober til december.
• Cykel- og gangstier fejes hver 4. uge.
• Pladser og gågader fejes en gang hver uge.
• Cykelskure og cykelstativer på stationerne fejes en gang om ugen.
• Buslæskure: Se under ”Læskure”.
• Kunstværker: Se under ”Kunstværker, herunder Skulpturer”.
• Ukrudtsbrænding på færdselsarealer:
o Løse belægninger, niveau 1: 8 gange pr. år fra marts – september.
o Løse belægninger, niveau 2: Ukrudtsbrænding udføres kun som
supplerende drift.
o Faste belægninger: Langs kanter, dæksler, lysmaster og
tilsvarende forhindringer, 4 gange pr. år.
o Trapper: Ca. 4 gange pr. år fra april - oktober.
Supplerende drift:
Ekstra ukrudtsbekæmpelse.
Ekstra indsats efter særlige arrangementer som f.eks. Ballerup Børne- og
miljøfestival.
Graffiti fjernes løbende, som beskrevet under de enkelte afsnit, uden at
afvente bestilling. Der gennemføres i stedet månedlig budgetopfølgning.
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Renholdelse af gangarealer, grundejerforpligtelse
Ballerup Kommune har som grundejer en forpligtelse til at renholde
gangarealer (fortove) udfor kommunalt ejede grunde, jf. ”Regulativ for
vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Ballerup Kommune”.
Hvis ikke Miljø & Teknik har driftskontrakt for det pågældende areal, påhviler
det matriklens grundejer – f.eks. Ejendomme – at sikre opfyldelse af
Regulativets krav, evt. ved at indgå aftale med Vej & Park Centeret.
Denne beskrivelse gælder for de gangarealer, hvor Miljø & Teknik har
grundejerforpligtelsen.
Driftmål:
Gangarealer skal være sikre og fremkommelige, og affald må ikke skæmme
arealet.
Tilstandskrav:
• Snavs, affald og ukrudt må ikke forekomme i et omfang, som er til fare
eller gene for de gående, eller som hindrer afvandingen.
Udførelseskrav:
• Fejning inklusive opsamling af fejeaffaldet udføres 4 gange hvert år.
• Affald opsamles 4 gange hvert år.
• Ukrudt bekæmpes 4 gange hvert år.
• Rendesten, nedløbsriste m.m. renholdes mindst 4 gange hvert år.
Supplerende drift:
Ekstra indsats efter særlige arrangementer eller begivenheder.
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Øvrig Renholdelse, højt niveau
I 2010 anvendes dette niveau ikke som basisdrift.
Der kan evt. bestilles renholdelse til dette niveau, som supplerende drift.
Driftmål:
Arealer med renholdelse på højt niveau skal så godt som altid fremtræde rene
og velholdte.
Tilstandskrav:
• Løst snavs må kun findes i begrænsede mængder, og skal fjernes
indenfor 14 dage.
• Mindre affald, større affald og stort affald må kun forekomme i meget
korte intervaller på arealet, og det skal fjernes dagligt i alle hverdage.
• Affaldsbeholdere må ikke være overfyldte.
Udførelseskrav:
• Mindre affald, større affald og stort affald opsamles og bortkøres dagligt
i alle hverdage.
Supplerende drift:
Ekstraordinær indsats efter særlige arrangementer
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Øvrig Renholdelse, middel niveau.
I 2010 anvendes som udgangspunkt dette niveau (Udførelseskrav niveau 2) på
alle beplantede arealer, undtagen i ’Naturprægede friarealer’.
Der kan evt. bestilles renholdelse til højere niveau, som supplerende drift.
Driftmål:
Arealer med renholdelse på middel niveau må ikke opleves som værende
”snavsede”, misligholdte og skæmmet af affald.
Tilstandskrav:
• Løst snavs accepteres i spredte mængder, men det skal almindeligvis
fjernes indenfor 1 måned.
• Mindre affald, større affald og stort affald må kun forekomme i
begrænsede mængder på arealet, og det skal i sommerhalvåret fjernes
senest efter 14 dage.
• Affaldsbeholdere må ikke være overfyldte.
Udførelseskrav:
• Niveau 1: Mindre affald, større affald og stort affald opsamles og fjernes
1 gang om ugen i perioden 1. marts til 31. oktober. I perioden november
til februar dog hver 14. dag.
• Niveau 2: Mindre affald, større affald og stort affald opsamles og fjernes
minimum 2 gange pr. måned i perioden 1. marts til 31. oktober. I
perioden november til februar kun 1 gang pr. måned.
Supplerende drift:
Ekstra indsats efter særlige arrangementer.
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Øvrig Renholdelse, lavt niveau.
Dette niveau anvendes som udgangspunkt i Naturprægede friarealer.
Driftmål:
Arealer med renholdelse på lavt niveau må ikke opleves som domineret af
snavs og affald.
Tilstands- og udførelseskrav:
• Mindre affald accepteres, men det skal fjernes mindst 1 gang om året.
• Større affald og stort affald fjernes indenfor 1 måned.
• Affaldet må dog aldrig hindre brugernes adgang til arealet, og det skal
fjernes med det samme, hvis der opstår tendens til at bruge arealet som
”losseplads”.
• Affaldsbeholdere må ikke være overfyldte.
Supplerende drift:
Ekstra indsats efter særlige arrangementer.

Områder med krat, lund og naturpræget bevoksning skal normalt renholdes med lavt niveau
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VINTERTJENESTE.
På Klausdalsbrovej, Ballerup Byvej, Skovlunde Byvej og Ballerup Boulevard
udføres vintertjeneste af Vejdirektoratet, efter samme kravspecifikation som på
statsveje (anderledes end nedenstående). Aftalen gælder kun kørebanearealer,
ikke cykelstier og gangarealer. Aftalen gælder til og med vintersæsonen 20102011, med option på forlængelse yderligere to sæsoner.
Vej & Park Centeret udfører snerydning og glatførebekæmpelse på kommunale
veje samt på visse stier og parkeringspladser, iht. det af Kommunalbestyrelsen
vedtagne ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i
Ballerup Kommune”.
På institutioner, som vedligeholdes af Kommunen, sneryddes og
glatførebekæmpes der også på adgangsvej til nærmeste indgangsdør, samt på
gangarealer til krybber (liggehaller) og cykelparkeringspladser.
Der udføres normalt ikke vintertjeneste mellem kl. 00.00 og 04.00.
Der udføres normalt ikke vintertjeneste på kommunens grusveje, grusstier og
grusparkeringspladser, samt på græsarmering.
Der udføres normalt ikke vintertjeneste på private fællesveje. Der udføres ikke
vintertjeneste på statsveje og privatveje.
Der udføres ikke vintertjeneste på fortove, med mindre Ballerup Kommune har
grundejerforpligtelse på den pågældende strækning.
På veje, hvor fortovet ikke er adskilt fra kørebanen, skal grundejer rydde et 1,5
meter bredt areal mod vejen i hele ejendommens længde.
Driftmål:
Veje, stier og p-pladser gøres sikre og farbare hurtigst muligt efter at der er
opstået glatføre, i prioriteret rækkefølge svarende til det gældende regulativ.
(Se i øvrigt udførelseskrav).
Tilstandskrav:
Ingen tilstandskrav.
Udførelseskrav:
Klasse A arealer tilstræbes holdt sikre og farbare hele døgnet. Der udføres dog
normalt ikke vintertjeneste mellem kl. 00.00 og 04.00.
Klasse A: Veje, der har betydning for den kollektive nærtrafik. Gennemgående veje der forbinder
boligområder med hovedfærdselsveje. Bus- og stationspladser.

Klasse B arealer sneryddes og glatførebekæmpes kun, når Ballerup Kommune
vurderer vejret særligt ekstremt, og da kun indenfor normal arbejdstid.
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Klasse B: Veje, stier og pladser, der ikke har betydning for afvikling af gennemgående trafik,
f.eks. veje i afgrænsede boligområder, blinde veje samt veje med spredt bebyggelse.

Buslommer ryddes for snevolde, i dagtimer efter at færdselsarealer er ryddet.
Fodgængerovergange ryddes for snevolde i et omfang efter nærmere vurdering,
i dagtimer efter at færdselsarealer er ryddet.
Supplerende drift:
Der udføres som udgangspunkt ikke vintertjeneste udover det ovenfor
beskrevne.
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BROER OG TUNNELLER
Bygværker (Broer og tunneller)
Elementet omfatter vejbroer, gangbroer, sti-tunneller og tilsvarende
kommunale bygværker.
Arbejdet udføres af fremmed entreprenør, iht. aftale med ekstern rådgiver.
Enkelte mindre arbejder udføres af Vej & Park Centeret, se under supplerende
drift.
Tilstandskrav:
Bygværker skal til stadighed være funktionsdygtige, og sikkerhedsmæssigt i
forsvarlig stand.
Udførelseskrav:
Ingen.
Supplerende drift:
Reparationer udføres i forbindelse med skader eller hærværk på rækværk,
ramper, o.lign.
I akutte situationer foretages afspærring.
Arbejderne udføres på bestilling, som supplerende drift.
Akutte (sikkerhedstruende) situationer afhjælpes dog uden at afvente
bestilling. Der gennemføres i stedet månedlige budgetopfølgninger.

Fiskebroer og overkørsler ved vandløb
Underelementer:
• Fiskebroer
• Overkørsler
• Gangbroer
Driftmål:
Udstyret skal fremstå velholdt og fungere efter hensigten.
Tilstandskrav:
Udstyret skal til stadighed være funktionsdygtigt, og sikkerhedsmæssigt i
forsvarlig stand.
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Udførelseskrav:
Ingen udførelseskrav.
Supplerende drift:
Rengøring.
Graffiti fjernes løbende uden at afvente bestilling. Der gennemføres i stedet
månedlig budgetopfølgning.
Reparationer.
Opsætning af nyt udstyr.
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