Badområden (Parkmark i anslutning till dammanläggningar - 30 meterszonen)
Särskilda driftåtgärder - parkmarken
Stadsdelsförvaltning:
Anläggning:
Tillsyn:

Innan anläggningens uppstart & sedan efter behov

X

Dessa skötselkrav gäller i regel för ytor inom en 30m-radie från vattenytan eller är utmärkta på särskilda översikter över badanläggningen.

Typ av yta
Sarg kring damm,
beläggningen runt
dammen - renhet

beskrivning
DRIFT
Mötet mellan dammkanten och beläggningen runt dammen samt
beläggningen runt dammen ska alltid vara rent från all slags skräp,
avlagringar och vegetation.
Spolning
sker av beläggningen runt dammen i samband med tömningar.

perioditet
Innan säsong,
därefter vid behov

anmärkningar
Gäller ex skräp, jord, sand, fröansamlingar,
blomblad från träd/buskar, gräsklipp, löv o. dyl.
Som avlagringar kan förekomma ex dropp från
träd/bladlöss, mat-/dryckesrester eller fekalier.
Beläggning kring dammen är vanligtvis
betongplattor, gjutbetong eller asfalt.

UNDERHÅLL
Beläggningen runt
dammen
- underhåll

Sarg/kröning

Duschplats

Ingår i
Som kvarstående vattensamling skall ytor
Beläggningen runt dammen skall vara fri från vattensamlingar. Sättningar
eller skador skall dokumenteras och anmälas till beställaren. Beställaren funktionstillsynen enl anses som visar vattenspegel en timme efter
träffar överenskommelse om åtgärd.
avtal.
Vart 5 - att övriga angränsande ytor har torkat upp.
10 år
UNDERHÅLL
Plaskdammens kröning ska vara i gott skick. Bäst är lite bred kröning, som
är lätt för barnen att sitta på, och som är tillräckligt hög för att förhindra
att löv m m kan blåsa i dammen från marknivå.

DRIFT/UNDERHÅLL
Duschplats ska vara i gott skick, men god avrinning, hårdgjord yta och i
kontakt med hårdgjord yta fram till dammen

Vid behov

Vid behov

DRIFT/UNDERHÅLL

Semiramis Frank Lange AB
Landskap - Mark - Vatten

Tel. 08-755 72 93
WWW.semiramis.nu
info@semiramis.nu
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Typ av yta

beskrivning

Avvattningsrännor/
dagvatten- brunnar/
Vattenintag

Rännor, DV-brunnar eller vattenintag skall vara fritt från skräp, avlagringar
Ingår i
Anordningar som ser till att regnvatten eller
eller vegetation, jord, sand, fröansamlingar, blomblad från träd/buskar,
funktionstillsynen enl spill från dammen tas från ytan.
avtal.
gräsklipp, löv o. dyl.
Om avvattningen brister ska detta åtgärdas enligt underhållsplan.

Träd/buskage

DRIFT/UNDERHÅLL
Trädgrenar och buskar får inte hänga över plaskdammen

Gräsytor

DRIFT
Klippning enl. klassningen

Vegetationsytor
Anlagda

Vegatationsytor
Naturmark
Berghällar

Attraktioner i
dammens närhet

Papperskorgar
säckställ o. dyl.

DRIFT/UNDERHÅLL
Skall skötas som klassningen föreskriver, dock skall ex vid
beskärningstillfällen blottläggning av barmark undvikas.
Vid ev vattningstillfällen skall vattning utföras så att överskottsvatten inte
rinner mot beläggningar runt dammen och drar jordpartiklar med sig.
Bara jordytor inom 30-meterszonen ska undvikas. Om sådana uppstått
exempelvis genom slitage ska detta åtgärdas enligt underhållsplan.

DRIFT

Skötseln som klassningen föreskriver.
Skräpplockning
Löv som kan driva iväg mot dammanläggningen skall dock avlägsnas. Lösa
grenar tas omhand. Berghällar som går ned i dammen och för med sig
rengvatten kräver rengöring innan säsong.
I underhållet bör ingå investeringar för att förhindra att berghällar som
inte "enkelt" kan rengöras innan säsong, ansluter direkt i dammen utan
avskiljande anordning, ex ränna eller liknande.

perioditet

Vid behov
Enl klassningen

Semiramis Frank Lange AB
Landskap - Mark - Vatten

Vid alla klippningstillfällen under dammens
driftsperiod.

Vid nämnda
åtgärdstillfällen.
Övrigt faller under
funktionstillsynen.

Innan säsong,
därefter vid behov.

UNDERHÅLL
Planera för att minimera negativ påverkan från attraktioner på
plaskdammens vattenkvalitet, "försvåra" bärande av sand mellan
sandlåda och damm, se till att händer etc kan tvättas någon annanstans
än i dammen, skylta med ordningsregler etc
DRIFT
Ska tömmas enligt behov. Nedskräpning av området kring plaskdamm
från inte riskeras.

anmärkningar

Ex sandlådor, lekplatser, grillplatser,
skateboardramper etc

Vid behov
Skräpplockning under
dammens hela
driftsäsong.
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