FLIK Skötselprioritet 1

1 gång

1 gång/mån

Allmän skötsel

Speciell skötsel

Allmän skötsel

1 gång/mån

Klippning vegetation

FEBRUARI

Allmän skötsel

SEPTEMBER

Speciell skötsel

JUNI

Klippning vegetation

APRIL

Speciell skötsel

OKTOBER -

Klippning vegetation

JULI -

Allmän skötsel

ÖVERSIKT

MAJ -

Speciell skötsel

Skötselprogram för
dagvattenreningsanläggningar i Täby
kommun

MARS -

Klippning vegetation

Version 120618

2-3 gånger

1. Hästängsdammarna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Viggbydalsdammen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Visingedammen

X

X

X

X

X

X

X

X

Skötselprioritet 2

1 gång

1 gång/mån

1 gång/mån

X

X

2-3 gånger

4. Ängsholmsdammen + dike

X

X

X

X

X

X

5. F2-dammen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Vallatorpsdammarna

X

7. Byledammen
Skötselprioritet 3

X

X

X
1 gång

8. Lahällsdammen

X

9. Lövbrunnadammen

X

10. Myrängsdammen

X

Skötselprioritet 4

X

1 gång

X

X

X
1 gång/mån

1 gång/mån

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
1 gång

2-3 gånger

X

1 gång

1 gång

11. Källparksbassängen

X

X

X

X

X

12. Löttingebassängen

X

X

X

X

X

13. Fågelsångsdammen

X

X

X

X

X

14. Sandborgsmagasinet

X

X

X

X

X

15. Skogbergadammen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16. Mörtsjö översilning

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Skötselprioritet 5

1 gång

0 gånger

1 gång

0 gånger

17. Sjöängskanalen

X

X

18. Karbydammen

X

X

19. Karby översilning

X

X

20. Runborgs översilning

X

X

X

X

21. Virauddsbassängen

X

X

22. Mörtsjöbassängen

X

X

23. Hägernäsbassängen

X

X

31. Övrig skötsel

Se separata blad

Instruktioner för ifyllande av

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

VILKA MÅNADER (Tillsynsintervall under perioden)
T.ex. del av anläggningen som sköts av någon annan
Hur detta ska genomföras
T.ex. Åtgärd som kräver en del extra planering av VA-proj
Sätt som åtgärden ska genomföras på
T.ex. angränsande skötselytor som sköts av annan aktör
Ex. vad det kan handla om för åtgärder
Åtgärd som ska genomföras
Hur åtgärden ska genomföras
T.ex. Åtgärd som tillstånd och därför planering av VA-proj
Hur åtgärden ska genomföras
Åtgärd som ska genomföras
T.ex. speciella saker att tänka på vid genomförandet
Ytterligare åtgärd som ska genomföras
T.ex. speciella saker att tänka på vid genomförandet
Åtgärd som ska genomföras vid varje besök
Målet med åtgärden
Åtgärd som ska genomföras vid varje besök
Målet med åtgärden
Åtgärd som ska genomföras vid varje besök
Målet med åtgärden

Ramens färg tydliggör vilken årstid som avses

Parkdrift

Kryssas inte i eftersom driften sköts av annan aktör

I samråd med VA-proj
Speciella restriktioner
TFAB-drift

Kryssas bara i de gånger åtgärden genomförs

Hur ofta åtgärden ska genomföras
Speciella restriktioner
I samråd med VA-proj
Speciella restriktioner
Hur ofta åtgärden ska genomföras
Specialla upplysningar
Hur ofta åtgärden ska genomföras
Vid varje besök
Vid varje besök
Specialla upplysningar
Vid varje besök

Kryssas inte i eftersom driften sköts av annan aktör

X X

X

Kryssas bara i de gånger åtgärden genomförs

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Kryssen visar vad som är utfört vid aktuellt besöksdatum

Versionsdatum

Datum besök 4

KONTROLL & ÅTGÄRD

Datum besök 3

Skötselprioritet för anläggningen

Datum besök 2

Anläggningens namn
SKÖTSELANVISNING

UTFÖRT DATUM

Kontaktperson: Ansvarig VA-projektör

Datum besök 1

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

Kontaktperson: Andreas Jacobs

Hästängsdammarna
Skötselprioritet 1
SKÖTSELANVISNING

KONTROLL & ÅTGÄRD

MARS - APRIL (Tillsyn minst 1 gång)
Kapning av alträd mm omkring dammar
Alla träd högre än 2,5 m borttages (ungefärlig mätning från gräsytan)
Trädskötsel enklare (planterade träd)
Tjuvskott plockas, tillsyn av stöttor mm
Plockning av skräp i och omkring dammar och översilningsyta
Anläggningen ska vara fri från skräp
Livbojar och skyltar (om så finns)
Ska synas och fungera
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)
Översiktlig kontroll av staket, broar, bänkar mm (om så finns)
Ska fungera och vara fria från åverkan (åtgärdas eller anmäles)

En gång årligen
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

MAJ - JUNI (Tillsyn minst 1 gång/månad)
Klippning av gräsyta omkring dammar ("Ormen")
Klippning med maskin ca 5 m omkring dammarna
Trädskötsel enklare (planterade träd)
Tjuvskott plockas, tillsyn av stöttor mm
Plockning av skräp i och omkring dammar och översilningsyta
Anläggningen ska vara fri från skräp
Livbojar och skyltar (om så finns)
Ska synas och fungera
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)
Översiktlig kontroll av staket, broar, bänkar mm (om så finns)
Ska fungera och vara fria från åverkan (åtgärdas eller anmäles)

Vid behov om djurlivet så medger
INTE vid häckning eller grodor
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

UTFÖRT DATUM

Version 120618

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

Kontaktperson: Andreas Jacobs

Hästängsdammarna
Skötselprioritet 1
SKÖTSELANVISNING

KONTROLL & ÅTGÄRD

JULI - SEPTEMBER (Tillsyn minst 1 gång/månad)
Klippning av gräsyta omkring dammar ("Ormen")
Klippning med maskin ca 5 m omkring dammarna
Klippning av översilningsyta
Ytan ska vara torr och klippas tvärs flödesriktningen (+ uppsamling)
Rensning av alger i dammar ("Ormen")
Rensning sker huvudsakligen vid dammarnas in- resp. utlopp
Rensning av undervattensvegetation i dammar ("Ormen")
Rensning sker huvudsakligen vid dammarnas in- resp. utlopp
Klippning av vass mm omkring dammar ("Ormen")
Klippes med handburen maskin i remsor om 5-10 m (+ uppsamling)
Trädskötsel enklare (planterade träd)
Tjuvskott plockas, tillsyn av stöttor mm
Trädskötsel omfattande (planterade träd)
Besärning av kronan utföres av utbildad person
Klippning av ängen söder om dammanläggningen
Klippes med slaghacka (+ uppsamling)
Klippning av gräsytor omkring utjämningsdamm och översiln.y.
Klippes med slaghacka (+ uppsamling)
Plockning av skräp i och omkring dammar och översilningsyta
Anläggningen ska vara fri från skräp
Livbojar och skyltar (om så finns)
Ska synas och fungera
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)
Översiktlig kontroll av staket, broar, bänkar mm (om så finns)
Ska fungera och vara fria från åverkan (åtgärdas eller anmäles)

Vid behov om djurlivet så medger
Vid behov max 2 ggr årligen
Vid behov max 2 ggr årligen
Om djurlivet så medger
Vid behov max 2 ggr årligen
Om djurlivet så medger
En gång i slutet av säsongen
Sker efter blomning (sept-okt)
Vid varje besök
Parkdrift
TFAB-drift (en gång per år)
Sker efter midsommar
Parkdrift (en gång per år)
Sker efter midsommar
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

UTFÖRT DATUM

Version 120618

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

Kontaktperson: Andreas Jacobs

Hästängsdammarna
Skötselprioritet 1
SKÖTSELANVISNING

KONTROLL & ÅTGÄRD

OKTOBER - FEBRUARI (Tillsyn minst 2-3 gånger)
Klippning av vass mm i och omkring damm (slänter)
Klippes med handburen maskin (+ uppsamling). Spara buskar o träd
Plockning av skräp i och omkring dammar och översilningsyta
Anläggningen ska vara fri från skräp
Livbojar och skyltar (om så finns)
Ska synas och fungera
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)
Översiktlig kontroll av staket, broar, bänkar mm (om så finns)
Ska fungera och vara fria från åverkan (åtgärdas eller anmäles)

I samråd med VA-proj
Gärna vid istäcke
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

UTFÖRT DATUM

Version 120618

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

Kontaktperson: Andreas Jacobs

Vallatorpsdammarna
Skötselprioritet 2
SKÖTSELANVISNING

KONTROLL & ÅTGÄRD

MARS - APRIL (Tillsyn minst 1 gång)
Kapning av uppkomna småträd mm omkring dammar
Träd sparas i regel för ökad beskuggning av dammen
Klippning av vegetation i och omkring dammar (slänter)
Klippes med handburen maskin (+ uppsamling). Spara buskar o träd
Trädskötsel enklare (planterade lättillgängliga)
Tjuvskott plockas, tillsyn av stöttor mm
Plockning av skräp i och omkring dammar
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)
Översiktlig kontroll av staket, broar, bänkar mm (om så finns)
Ska fungera och vara fria från åverkan (åtgärdas eller anmäles)

I samråd med VA-proj
I samråd med VA-proj
INTE vid häckning eller grodor
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

MAJ - JUNI (Tillsyn minst 1 gång/månad)
Klippning av gräsyta omkring dammar (ovan slänter)
Klippning med maskin inom dammområdet
Klippning av vegetation i och omkring dammar (slänter)
Klippes med handburen maskin (+ uppsamling). Spara buskar o träd
Trädskötsel enklare (planterade lättillgängliga)
Tjuvskott plockas, tillsyn av stöttor mm
Plockning av skräp i och omkring dammar
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)
Översiktlig kontroll av staket, broar, bänkar mm (om så finns)
Ska fungera och vara fria från åverkan (åtgärdas eller anmäles)

Vid behov om djurlivet så medger
INTE vid häckning eller grodor
I samråd med VA-proj
INTE vid häckning eller grodor
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

UTFÖRT DATUM

Version 120618

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

Kontaktperson: Andreas Jacobs

Vallatorpsdammarna
Skötselprioritet 2
SKÖTSELANVISNING

KONTROLL & ÅTGÄRD

JULI - SEPTEMBER (Tillsyn minst 1 gång/månad)
Klippning av gräsyta omkring dammar (ovan slänter)
Klippning med maskin inom dammområdet
Rensning av alger i dammar
Rensning sker manuellt eller med maskin
Rensning av undervattensvegetation i dammar
Rensning sker endast i undantagsfall
Klippning av vegetation i och omkring dammar (slänter)
Klippes med handburen maskin (+ uppsamling). Spara buskar o träd
Trädskötsel enklare (planterade lättillgängliga)
Tjuvskott plockas, tillsyn av stöttor mm
Plockning av skräp i och omkring dammar
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)
Översiktlig kontroll av staket, broar, bänkar mm (om så finns)
Ska fungera och vara fria från åverkan (åtgärdas eller anmäles)

Vid behov om djurlivet så medger
INTE vid häckning eller grodor
Vid behov max 2 ggr årligen
I samråd med VA-proj
Om djurlivet så medger
I samråd med VA-proj
Om djurlivet så medger
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

OKTOBER - FEBRUARI (Tillsyn minst 2-3 gånger)
Klippning av vass mm i och omkring dammar (slänter)
Klippes med handburen maskin (+ uppsamling). Spara buskar o träd
Plockning av skräp i och omkring dammar
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)
Översiktlig kontroll av staket, broar, bänkar mm (om så finns)
Ska fungera och vara fria från åverkan (åtgärdas eller anmäles)

En gång varje höst/vinter
Gärna vid istäcke
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

UTFÖRT DATUM

Version 120618

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

Kontaktperson: Andreas Jacobs

Sandborgsmagasinet
Skötselprioritet 4
SKÖTSELANVISNING

KONTROLL & ÅTGÄRD

MARS - APRIL (Tillsyn minst 1 gång)
Kapning av uppkomna småträd mm omkring magasin
Träd sparas i regel för ökad beskuggning av dammen
Klippning av vegetation i och omkring magasin (slänter)
Klippes med handburen maskin (+ uppsamling). Spara buskar o träd
Plockning av skräp i och omkring magasin
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)

I samråd med VA-proj
I samråd med VA-proj
INTE vid häckning eller grodor
Vid varje besök
Vid varje besök

MAJ - JUNI (Tillsyn minst 1 gång)
Klippning av gräsytor omkring magasin

Skötselansvar oklart

Klippning av vegetation i och omkring magasin (slänter)
Klippes med handburen maskin (+ uppsamling). Spara buskar o träd
Plockning av skräp i och omkring magasin
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)

I samråd med VA-proj
INTE vid häckning eller grodor
Vid varje besök
Vid varje besök

UTFÖRT DATUM

Version 120618

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

Kontaktperson: Andreas Jacobs

Sandborgsmagasinet
Skötselprioritet 4
SKÖTSELANVISNING

KONTROLL & ÅTGÄRD

JULI - SEPTEMBER (Tillsyn minst 1 gång)
Klippning av gräsytor omkring magasin
Klippning av vegetation i och omkring magasin (slänter)
Klippes med handburen maskin (+ uppsamling). Spara buskar o träd
Skötsel av dike
Rensning
Plockning av skräp i och omkring magasin
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)

Skötselansvar oklart
(Inte park, TFAB eller kyrkan)
I samråd med VA-proj
Om djurlivet så medger
Torräggningsföretag
Vid varje besök
Vid varje besök

OKTOBER - FEBRUARI (Tillsyn minst 1 gång)
Klippning av vass mm i och omkring magasin (slänter)
Klippes med handburen maskin (+ uppsamling). Spara buskar o träd
Plockning av skräp i och omkring magasin
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)

En gång varje höst/vinter
Gärna vid istäcke/tjäle
Vid varje besök
Vid varje besök

UTFÖRT DATUM

Version 120618

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

Kontaktperson: Andreas Jacobs

Runborgs översilning
Skötselprioritet 5
SKÖTSELANVISNING

KONTROLL & ÅTGÄRD

MARS - APRIL (Tillsyn minst 1 gång)
Rensning av diken
Rensning sker endast i undantagsfall
Kontroll av brunnar för utströmning
Brunnar ska fungera och vara i gott skick
Plockning av skräp på och omkring översilningsyta och dike
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)

TFAB-drift
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

MAJ - JUNI (Ingen tillsyn)
Rensning av diken
Rensning sker endast i undantagsfall
Kontroll av brunnar för utströmning
Brunnar ska fungera och vara i gott skick
Plockning av skräp på och omkring översilningsyta och dike
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)

TFAB-drift
I samråd med VA-proj
I samråd med VA-proj
I samråd med VA-proj

UTFÖRT DATUM

Version 120618

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

Kontaktperson: Andreas Jacobs

Runborgs översilning
Skötselprioritet 5
SKÖTSELANVISNING

KONTROLL & ÅTGÄRD

JULI - SEPTEMBER (Tillsyn minst 1 gång)
Rensning av diken
Rensning sker endast i undantagsfall
Klippning av vegetation på översilningsyta
Slaghacka med uppsamling. Ev maskiner framförs tvärs flödesriktning
Klippning av grösytor omkring översilningsyta
Slaghacka utan uppsamling
Kontroll av brunnar för utströmning
Brunnar ska fungera och vara i gott skick
Plockning av skräp på och omkring översilningsyta och dike
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)

TFAB-drift
TFAB-drift
Sker efter midsommar
TFAB-drift
Sker efter midsommar
Vid varje besök
Vid varje besök
Vid varje besök

OKTOBER - FEBRUARI (Ingen tillsyn)
Rensning av diken
Rensning sker endast i undantagsfall
Kontroll av brunnar för utströmning
Brunnar ska fungera och vara i gott skick
Plockning av skräp på och omkring översilningsyta och dike
Anläggningen ska vara fri från skräp
Klottersanering av anläggning med omgivning
Klotter får inte förekomma (anmäles snarast för sanering)

TFAB-drift
I samråd med VA-proj
I samråd med VA-proj
I samråd med VA-proj

UTFÖRT DATUM

Version 120618

Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby kommun

