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01 Etablering, drift og avslutning for utførelse av 
kontraktsarbeidet

01.1 ZK1.111A
ETABLERING FOR UTFØRELSE AV 
KONTRAKTSARBEIDET
Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder hele uteområdet, inklusive 
grønt tak
Adkomstforhold/tilgjengelighet: Ikke relevant
Opplæring: Det gis 4 timer opplæring i 
oppdragsgivers avviksrapporteringssystem
Andre krav: 

c) Utførelse

Klipping av plen må koordineres med vaktmester 
hvis det er behov for søppelplukking før klipping.

-Tilstand: flere eksponerte hjørner av plenarealene 
er slitte og grasløse. Entreprenøren skal før oppstart 
kartlegge omfanget og gi pristilbud på tiltak.

-Bildedokumentasjon skal registreres i 
oppdragsgivers avvikssystem ved oppstart. Det 
bergenes ca 4 bilder som skal gi oversikt over alle 
beplantede arealer.

-Miljøkrav: Oppdragsgiver har stort fokus på miljø. 
Se vedlagt vår miljøstrategi (ikke inkludert i 
dette eksempelet).  

NS 3420-ZK:2016
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01.2 ZK1.121A
DRIFT FOR UTFØRELSE AV 
KONTRAKTSARBEIDET
Tid ÅR 3,00
Lokalisering: Gjelder hele uteområdet, inklusive 
grønt tak.
Sesongkostnader: Benker skal fraktes til 
oppdragsgivers lager i parkeringskjeller på 
adressen 1. november og tas ut 15. mars.
Risikomomenter: Det er mye trafikk (på gateplan) i 
området. Stell av det grønne taket krever sikring 
med sele og tau som stilles til disposisjon fra 
oppdragsgiver.
Andre krav: 

c) Utførelse

-Loggføring: det skal tas bilder (like de fra 
oppstarten) i uke 25 og i uke 35. Disse skal legges 
inn i oppdragsgivers avvikssystem.

-Loggføring: all bruk av kjemiske plantevernmidler 
og mineralgjødsel skal loggføres.

-Oppdragsgiver sender avvik i e-post generert fra 
oppdragsgivers avvikssystem, som det skal 
responderes på i samme system.

-Miljøkrav: Minst mulig organisk avfall skal 
transporteres bort. Organisk avfall som 
transporteres bort skal leveres til godkjent mottak 
for kompostering.

Bruk av kjemiske plantevernmidler godtas ikke.

Det skal kun tilføres næring når dette er nødvendig 
for å oppnå beskrevet resultat. Bruk av 
mineralgjødsel skal kun brukes i etableringsskjøtsel 
og for sommerblomster. Utover dette brukes 
organiske gjødselprodukter. Behov for 
fuktbevarende lag av godt omdannet 
hageavfallskompost, eller liknende, skal meldes. 

NS 3420-ZK:2016
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01.3 ZK1.131A
AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET
Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder hele uteområdet, inklusive 
grønt tak.
Andre krav: 

c) Utførelse
Avvikssystemet oppdateres med statusbilder tatt 
senest 15. oktober siste kontraktsår.

NS 3420-ZK:2016
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Sum Fag 01 Etablering, drift og avslutning for utførelse av kontraktsarbeidet: 

SN © 2016

 Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder Side 3 

 01 Etablering, drift og avslutning for utførelse av kontraktsarbeidet               

Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02 Skjøtsel av vegetasjon

02.1 ZK2.1122222
SKJØTSEL AV PLEN
Areal per år m 2 1630,00
Grashøyde: Klasse 2 - 50 - 110 mm
Kantklipp: Klasse 2 - Maksimal høyde 140 mm
Avklipp: Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 2 - Ensartet plen der 
innslag av noe ugras tolereres
Lokalisering: Alle plener innenfor eiendomsgrensen 
(se kart)
Driftssesong: Hele vekstsesongen
Bruksformål: Pryd
Løvhåndtering: I løvfellingsperioden om høsten 
skal løv knuses med plenklipper en gang i uken, 
også løv blåst inn fra faste dekker. Dersom snø og 
eventuelt andre værforhold forhindrer knusing 
ryddes det når været tillater det, senest innen 30. 
april påfølgende sesong. Arealet skal fremstå som 
ryddig, men noe løv godtas. Skjemmende 
ansamlinger av løv godtas ikke.
Miljøkrav: Se ZK1.121
Andre krav: Nei

02.2 ZK2.2113
SKJØTSEL AV GRASBAKKE
Areal per år m 2 200,00
Slått: Klasse 3 - 2 ganger
Lokalisering: Randsone mot nabo i sør.
Driftssesong: 15. juni-15. august
Avklipp: Avklipp gjenlegges uten behandling
Type grasbakke/bruksformål: Ransdone
Innstilt slåttehøyde: : 5-10 cm
Miljøkrav: Se ZK1.121
Andre krav: Nei

NS 3420-ZK:2016
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02.3 ZK2.3122111111A
LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV 
UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL
Areal per år m 2 10,00
Utplantningsplanter: Vårflor (plantet om våren) 
og sommerflor
Planteareal: Plantefelt
Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst
Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras 
skal ikke forekomme. Frøugras utover 
frøbladstadiet aksepteres ikke.
Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis 
linjeføring med høydeforskjell
Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde 
(korrigert for kurver)
Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal 
pusses for å stimulere blomstring. Det skal 
beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne 
plantedeler skal fjernes. Skadedyr og 
plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord 
skal være løs.
Lokalisering: Felt ved hovedinngang
Driftssesong: Hele året
Utforming av planteareal: to felt av 1x5 meter
Gjennomsnittlig antall planter per m²: 19
Vanntilgang: Det er kran til høyre for dør. Av- og på-
skruing ved sesong start og sesong slutt avtales 
med vaktmester
Miljøkrav: Det skal ikke brukes kjemiske 
plantevernmidler. Det skal brukes organiske 
gjødselformer, i størst mulig utstrekning. Se også 
ZK1.121
Andre krav: 

c) Utførelse
Stemorsblomster eller tilsvarende plantes ut kun på 
halve arealet (0,5 meter nærmest kanten). Utføres 
når værforholdene tillater det, vanligvis rundt 1. 
april. Sommerblomster plantes i hele arealet når 
værforholdet tillater det vanligvis etter 17. mai. 

NS 3420-ZK:2016
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02.4 ZK2.4122222
SKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m 2 150,00
Staudebeplantning: Stauder, frittstående
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord 
(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke 
forekomme frøspredning av ugras innenfor 
plantefeltet. Rotugras tolereres ikke.
Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis 
linjeføring
Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde 
(korrigert for kurver)
Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 - Plantene 
skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i 
vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig 
jord skal være løs.
Lokalisering: Geranium- og bergenia bed
Driftssesong: Hele året
Løvhåndtering: Ingen krav
Miljøkrav: Se ZK1.121
Andre krav: Nei

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
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02.5 ZK2.4199999A
SKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m 2 175,00
Staudebeplantning: Sedumtak
Næringsbalanse: Annen næringsbalanse - må 
spesifiseres
Ugrastoleranse: Annen ugrastoleranse - må 
spesifiseres
Kanter og overganger: Annen kvalitet på kanter 
og overganger - må spesifiseres
Supplerende skjøtselstiltak: Andre supplerende 
skjøtselstiltak - må spesifiseres
Lokalisering: Tak over 2. etasje. Adkomst gjennom 
dør i 3.etasje. Bruk vareheis, denne er lett 
tilgjengelig fra garasje og stopper ved aktuell dør i 
3. etasje. 
Driftssesong: Hele året
Løvhåndtering: Ingen krav
Miljøkrav: Se ZK1.121
Andre krav: 

c) Utførelse
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3840:

Skjøtsels frekvens 2 ganger pr år, vår og sensommer, 
kontrollfrekvens 2 ganger pr år, høst og ved 
vårløsning, behov for ytterligere kontroll på grunn 
av værforbehold varsles oppdragsgiver.

-Krav i skjøtsel i henhold til NS 3840:2015, tabell 5 -
Krav til enkle driftstiltak i henhold til NS 3840:2015, 
tabell 5

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Akkumulert Fag 02 Skjøtsel av vegetasjon: 
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02.6 ZK2.511223333A
SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL
Areal per år m 2 345,00
Buskbeplantning: Buskfelt
Næringsbalanse: Klasse 3 - Ikke oppstå 
vekststagnasjon
Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke 
hemme plantens vekst. Ugras som vokser gjennom 
plantedekket skal ikke forekomme. Spredt ugras i 
randsonen godtas (høyst lik halve høyden av 
prydplanten, men aldri over 50 cm).
Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde 
avgrensning
Beskjæring: Klasse 3 - Døde og skadde buskdeler 
fjernes årlig
Lokalisering: Alle sammenhengende buskfelt 
innenfor eiendommen.
Driftssesong: Årskontinuerlig
Løvhåndtering: : I løfellingsperioden blåses løv inn 
i bed en gang i uken, slik at kantene fremstår rene. 
Kanter blåses, eller rakes over en gang om våren.
Miljøkrav: Løv og beskjæringsavfall etterlates så 
langt det er mulig inne i buskfelt. Større 
beskjæringsavfall må fjernes. Se også ZK1.121
Andre krav: 

c) Utførelse
buskene beskjæres en gang i året slik at de ikke 
vokser ut over fortauet eller foran skilt, eller 
forhindrer sikt i forbindelse med nedkjøring til 
garasje. Arbeidene utføres fortrinnsvis når buskene 
er i hvile.

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Akkumulert Fag 02 Skjøtsel av vegetasjon: 
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02.7 ZK2.521213333
SKJØTSEL AV FORMET BUSK - AREAL
Areal per år m 2 76,00
Formet buskbeplantning: Formet hekk
Næringsbalanse: Klasse 3 - Ikke oppstå 
vekststagnasjon
Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke 
hemme plantens vekst. Ugras som vokser gjennom 
plantedekket skal ikke forekomme. Spredt ugras i 
randsonen godtas (høyst lik halve høyden av 
prydplanten, men aldri over 50 cm).
Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde 
avgrensning
Formbeskjæring: Klasse 3 - 1 gang i 
vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid 
tilpasses arten)
Lokalisering: Langs eiendomsgrense i øst.
Driftssesong: Årskontinuerlig
Løvhåndtering: Kanter blåses rene om våren.
Miljøkrav: Løv og beskjæringsavfall etterlates så 
langt det er mulig inne i hekken. Større 
beskjæringsavfall må fjernes. Se også ZK1.121 
Andre krav: Nei

02.8 ZK2.71111212A
SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE
Antall per år stk 13
Trebeplantning: Enkeltstående
Aldersfase: Vekstfase
Treform: Frikronet
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Lokalisering: Se kart
Driftssesong: Årskontinuerlig. 
Vitenskapelig og norsk navn: Sorbus hybrida 
(rognasal) 10 stk og Alnus glutinosa (svaror), 3 stk. 
Skjøtselstiltak i rotsonen: Området innenfor en 
radius på 0,5 m fra stammen skal holdes fritt for 
vegetasjon og ha et fuktbevarende lag av kompost. 
Ved behov for å etterfylle det fuktbevarende laget 
skal dette meldes oppdragsgiver. Utlegging av 
fuktbevarende lag gjøres i henhold til ZK2.81211.
Miljøkrav: : Se ZK1.121
Andre krav: 

c) Utførelse
Behov for oppbyggingsbeskjæring skal meldes 
oppdragsgiver. Det antas at det er behov for 
oppbyggingsbeskjæring med en frekvens på 3 
år.

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Sum Fag 02 Skjøtsel av vegetasjon: 
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03 Etableringsskjøtsel

Gjelder nyplantet felt.

03.1 ZK2.512222222
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER - AREAL
Areal per år m 2 50,00
Buskbeplantning: Buskfelt
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord 
(dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke 
forekomme frøspredning av ugras innenfor 
plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom 
plantedekket eller i randsonen.
Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis 
linjeføring
Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde 
(korrigert for kurver)
Beskjæring: Klasse 2 - Døde og skadde greiner 
fjernes årlig etter vintersesongen
Lokalisering: Ikke relevant
Driftssesong: Årskontinuerlig
Løvhåndtering: : I løvfellingsperioden blåses løv 
inn i bed en gang i uken, slik at kantene fremstår 
rene. Kanter blåses, eller rakes over en gang om 
våren.
Vanntilgang: Det er kran til høyre for dør. Av og på-
skruing ved sesongstart og sesongslutt avtales 
med vaktmester.
Miljøkrav: Løv og beskjæringsavfall etterlates så 
langt det er mulig inne i buskfelt. Større 
beskjæringsavfall må fjernes. Se også ZK1.121 
Andre krav: Nei

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Akkumulert Fag 03 Etableringsskjøtsel: 
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03.2 ZK2.7112112
ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE 
TRE
Antall per år stk 5
Trebeplantning: Enkeltstående
Treform: Frikronet
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Lokalisering: Nyplantede trær ved benkene
Driftssesong: Årskontinuerlig
Vitenskapelig og norsk navn: Acer platanoides 
(spisslønn)
Skjøtselstiltak i rotsonen: Området innenfor en 
radius på 0,5 m fra stammen skal holdes fritt for 
vegetasjon og ha et fuktbevarende lag av kompost. 
Ved behov for å etterfylle det fuktbevarende laget 
skal dette meldes oppdragsgiver. Utlegging av 
fuktbevarende lag gjøres i henhold til ZK2.81211
Vanntilgang: Det er kran til høyre for dør. Av og på-
skruing ved sesongstart og sesongslutt avtales 
med vaktmester
Miljøkrav: Se ZK1.121
Andre krav: Nei

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Sum Fag 03 Etableringsskjøtsel: 
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04 Drift og vedlikehold av utstyr

04.1 ZK5.1411
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - 
ANTALL
Antall per år stk 4
Type utstyr: Fast benk
Lokalisering: Ved hovedinngang
Driftssesong: Årskontinuerlig
Størrelse på utstyr: Vanlige parkbenker med 
ryggstø
Materiale: Sete og rygg i oljet furu, bein i 
galvanisert stål.
Ettersyn: Benkene kontrolleres ved hvert besøk. 
Behov for tiltak eller vedlikehold varsles 
oppdragsgiver
Driftsoppgaver: : Ingen (benkene rengjøres 
regelmessig av annen tjenesteyter)
Vedlikehold: Oljes med fargeløs olje egnet for 
formålet hver høst. Benken rengjøres før 
overflatebehandling. Bruk skal forhindres med 
merking/sperrebånd så lenge oljen er våt. 
Eventuelt kan de oljes i forbindelse med 
vinterlagring.
Andre krav: Nei

04.2 ZK5.1451
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - 
ANTALL
Antall per år stk 2
Type utstyr: Avfallsbeholder
Lokalisering: Ved hovedinngang
Driftssesong: Årskontinuerlig
Størrelse på utstyr: ca. 30 liter
Materiale: Galvanisert stål
Ettersyn: : Kontrolleres ved hvert besøk. Behov til 
tiltak eller vedlikehold varsles oppdragsgiver.
Driftsoppgaver: Behov for vask meldes
Vedlikehold: Ikke relevant
Andre krav: Nei

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Akkumulert Fag 04 Drift og vedlikehold av utstyr: 
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04.3 ZK8.62127
TØMMING AV AVFALL
Antall per år stk 2
Type installasjon: Avfallsbeholder
Frekvens: 1 gang per uke
Lokalisering: Ved hovedinngang
Driftssesong: Årskontinuerlig
Spesifikasjon av beholder: Stålbeholder med 
engangssekk, Volum ca 30 liter.
Type avfall: restavfall
Mengde avfall: ca. 10 liter per uke
Andre krav: Nei

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Sum Fag 04 Drift og vedlikehold av utstyr: 
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05 Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer

05.1 ZK7.3132141
BRØYTING OG STRØING
Areal per år m 2 760,00
Areal: Plass
Dekke: Asfalt eller betong
Lokalisering: Alle asfalterte arealer i henhold til kart.
Driftssesong: 1.november-15.april
Utløsningskriteria: Brøyting 3 cm. Strøing når det 
er nødvendig for normal trygg ferdsel.
Gjennomføringstid: Rydding skal være gjennomført 
senest 8 timer etter at utløsningskriteria er nådd. 
Kan avvikes ved ekstreme nøfall. Det ryddes alle 
dager.
Snø- og isopplag: Se kart.
Strømiddel: Strøsand 0-6mm
Miljøkrav: Det skal ikke benyttes snøsmeltemidler
Andre krav: Nei

05.2 ZK7.32114122
SOMMERDRIFT AV GANG- OG 
KJØREAREALER MED FAST BELEGG
Areal per år m 2 760,00
Areal: Plass
Dekke: Asfalt eller betong
Ugrastoleranse i fuger: Klasse 2 - 25 %
Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 
2 - 5 % av bredde
Lokalisering: Asfalterte arealer i henhold til kart, 
særlig fokus på kanter og overganger der ugras 
kan etablere seg.
Driftssesong: Vekstsesongen
Løvhåndtering: I løvfellingsperioden om høsten 
skal løv blåses fra faste dekker inn på plen, der 
den knuses med gressklipper
Andre driftstiltak: Hull og skader i dekke som 
oppdages ved ordinære besøk meldes 
oppdragsgiver.
Bredde: Ikke relevant
Miljøkrav: Se ZK1.121
Andre krav: Nei

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Akkumulert Fag 05 Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer: 
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05.3 ZK7.3315141
FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL
Areal per år m 2 760,00
Metode: Vårfeiing
Areal: Plass
Dekke: Asfalt eller betong
Lokalisering: Alle asfalterte arealer i henhold til kart
Driftssesong: 15. april-16.mai. Forskyvning av 
tidspunkt kan avtales avhengig av værforholdene.
Frekvens: En gang hver vår
Miljøkrav: Feieavfall skal leveres til godkjent 
mottak.
Andre krav: Nei

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Sum Fag 05 Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer: 
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06 Periodiske arbeider

06.1 ZK2.532203A
PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER - AREAL
Areal per gang m 2 115,00
Buskbeplantning: Buskfelt
Formet buskbeplantning: Uspesifisert
Periodisk beskjæring: Foryngelsesbeskjæring, 
ca. 1/5 av greiner fjernes
Lokalisering: Alle etablerte buskfelt på 
eiendommen (eksklusive formet hekk)
Formål med beskjæringen: Opprettholde sunne og 
vitale buskfelt, med god forgrening og tilvekst
Tidspunkt: Når buskene er i hvile om vinteren
Miljøkrav: Se ZK1.121
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden på denne posten tilsvarer 1/3 av det 
totalt buskarealet. Dersom ikke annet avtales 
beskjæres 1/3 (115m2) per år. Beskjæringen av 
det totale arealet vil dermed få en syklus for 
tynningsbeskjæring på tre år.

06.2 ZK2.721121A
OPPBYGGINGSBESKJÆRING
Antall trær per gang stk 13
Trebeplantning: Enkeltstående
Aldersfase: Vekstfase
Treform: Frikronet
Lokalisering: Alle etablerte trær innenfor 
eiendomsgrensen
Driftssesong: Utføres når trærne er i hvile om 
vinteren.
Vitenskapelig og norsk navn: Sorbus hybrida 
(rognasal) 10 stk og Alnus glutinosa (svaror), 3 stk.
Stamme: Ikke relevant
Dimensjon krone: Ikke relevant
Miljøkrav: Se ZK1.121
Andre krav: 

c) Utførelse
Det antas at det er behov for 
oppbyggingsbeskjæring med en frekvens på 3 år.

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Akkumulert Fag 06 Periodiske arbeider: 
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06.3 ZK2.81211A
SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL
Areal per gang m 2 50,00
Skjøtselstiltak: Utlegging av fuktbevarende lag
Lokalisering: Etter avtale
Driftssesong: Uspesifisert
Beskrivelse: Utlegging av 10 cm tykt lag for å 
bedre plantenes vokseforhold (inkludert 
næringstilgang) og hemme etablering av ugress.
Metode: Utlegging på egnet skånsom måte. 
Adkomst/transport: Det kan kjøres inntil ca 2 m fra 
aktuelle arealer.
Materialer: Kompostert hageavfallskompost, eller 
tilsvarende
Miljøkrav: Se ZK1.121
Andre krav: 

x) Mengderegler
minste bestilte areal per gjennomføring er 
30m2

06.4 ZK8.24
UTTAK AV JORDPRØVE
Antall prøveuttak per år stk 3
Lokalisering: Etter avtaIe.
Driftssesong: Tidspunkt avtales.
Beskrivelse av prøvetaking: Uttak av jordprøve ved 
vekstproblemer eller andre avvik som gjør prøve 
nødvendig. Som hovedregel tas det minimum 3 
prøver for å sikre god nok kvalitet på resultatene. 
Prisen inkluderer tolkning av resultat.
Analyse: Hva som skal analyseres avtales i hvert 
tilfelle og anslyser faktureres som tillegg.
Andre krav: Nei

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Sum Fag 06 Periodiske arbeider: 
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07 Skjøtsel av grøntanlegg (komplett)

Denne komplette posten kan erstatte hele kapittel 2.

07.1 ZK8.8122A
SKJØTSEL AV GRØNTANLEGG - KOMPLETT
Areal per år m 2 2600,00
Kvalitetsklasse: Klasse 2
Lokalisering: Se kart.
Driftssesong: Årskontinuerlig
Anleggsbeskrivelse: Se kart. Arealet er flatt og 
omkranser et næringsbygg. Arealet inkluderer: 
Plen: 1630 m2, Grasbakke: 200 m2, Staudefelt: 
150 m2, Stauder – sedumtak: 175 m2, Buskfelt: 
345 m2, Formet hekk: 76 m2, Trær: 13 stk. 
Løvhåndtering: I løvfellingsperioden om høsten 
skal løv knuses med plenklipper en gang i uken, 
også løv blåst inn fra faste dekker. Dersom snø og 
eventuelt andre værforhold forhindrer knusing 
ryddes det når været tillater det, senest innen 30. 
april påfølgende sesong. Arealet skal fremstå som 
ryddig, men noe løv godtas. Skjemmende 
ansamlinger av løv godtas ikke.
Avklipp, grasbakke: Ingen tiltak
Skjøtselstiltak i rotsonen for trær: Området innenfor 
en radius på 0,5 m fra stammen skal holdes fritt for 
vegetasjon og ha et fuktbevarende lag av kompost. 
Ved behov for å etterfylle det fuktbevarende laget 
skal dette meldes oppdragsgiver. Utlegging av 
fuktbevarende lag gjøres i henhold til ZK2.81211.
Ugrashåndtering på gang- og kjørearealer: Valgfritt
Miljøkrav: Minst mulig organisk avfall skal 
transporteres bort. Organisk avfall som 
transporteres bort skal leveres til godkjent mottak 
for kompostering.
Andre krav: 

c) Utførelse
Utplantingsplanter: 5m2 stemor plantes ut hver 
vår rundt 1. april, 10 m2 sommerblomster 
plantes ut etter 17. mai. Utplanting, skjøtsel 
(inkludert vanning) og opptak av disse 
faktureres på regning på slutten av hvert flor.

Sedumtak: Krav til skjøtsel og drift i henhold til 
NS 384:2015, tabell 5.

NS 3420-ZK:2016

Sum denne side: 
Sum Fag 07 Skjøtsel av grøntanlegg (komplett): 
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