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Skötselplan park innehållsförteckning  

Skötselplanen för park är en del i överlämnandepärmen i de fall en sådan 
upprättas.  

Detta är en innehållsförekning för skötselplan från parkdriften i Luleå kommun. 
Innehållsförteckningen är tänkt att fungera som ett stöd för projektörer, men den kan både 
minskas och utökas beroende på projektets innehåll. Skötselplanen levereras digitalt, i öppet 
format (word) och slutet format (pdf).   

1 Gestaltning/Vision från arkitekt/projektör 
Kort beskrivning av vad projektören/arkitekten har tänkt att anläggningen ska utvecklas till. 
Exempelvis karaktär, inspirationer, visioner om platsen. Behöver inte vara mer än 3-5 meningar om 
man inte vill brodera ut.  
 

2 Relationshandling  
pdf format 
 

3 Kontaktuppgifter till entreprenörer.   
 

4 Garantitider och etableringsskötsel under garantitiden. Karta med eventuella etapper, 
kontaktuppgifter för ansvarig entreprenör/underentreprenör, protokoll från beställarens syn 
under garantitiden. 
 

5 Planterings och utrustningsplaner 
 

6 Utrustning och konstruktioner 
o Förteckning över utrustning och konstruktioner 
o Produktblad, material, teknisk beskrivning etc. 
o Konstruktioner (vindskydd, förråd, kantstöd, friser, mothåll etc.) 
o Foton från anläggningskedet på dolda konstruktioner (exempelvis kopplingar på 

bevattning, speciallösningar och platsbyggda bänkar) 
o Säkerhetsbesiktning av lekutrustning och andra aktivitetsutrustningar, protokoll. 

 
7 Lekplatsutrustning 

o Tillverkarnaras skötselanvisning för utrusningar exempelvis material, typ 
impregnering, skötselintervall etc. 

o Produktblad, material, teknisk beskrivning 
 

8 El 
o Armaturförtekning, drivdon, kabeldragning, etc. Uttag för evenemangsel. 
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9 Funktionsbeskrivningar  
Funktionsbeskrivningar på alla skötselobjekt, benämningar ska överensstämma med benämningar på 
bygghandling/relationshandling. Så lite intervaller som möjligt eftersom vi vill veta hur projektören har 
tänkt och vi vill sköta mot ett utryck och funktion inte efter intervall. Beskriv alltså utseende, uttryck 
och funktion, inte skötselintervaller (veckor, månader etc. Bilder kan i de fall det är motiverat finnas 
med som komplement till beskrivningen av skötselobjekten men inte ersätta en skriftlig beskrivning.  

o Exempel på skötselobjekt 
 Träd 
 Solitärbuske 
 Friväxande häck/Buskage/Naturlik plantering   
 Klippt häck 
 Äng 
 Högvuxna gräsytor 
 Gräsmatta  
 Perennplantering 
 Sommarblomsplantering 
 Beläggningsytor (Material, ex betongplattor, stenmjöl, asfalt, trätrall etc. 

Leverantör, Tänkt trafikslag, Bärighetsklass) 
 Beläggningsytor lekplats? (Material, ex strid sand, barkflis, gummiasfalt, 

bakbar sand, Fallhöjdsklass, Djup material)  
 

10 Vattenanläggning 
o Pumpanläggning – tillverkarnas skötselanvisning, teknisk beskrivning etc. 

(kontaktuppgifter under rubrik 3)  
o Städning, tillsyn för vattenanläggningen    
o Teknisk beskrivning över hela vattenanläggningen (rördragning, brunnar, el, mm) 

 
11 Övrigt 
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