
SABO har tagit fram en utbildning i styrning 
och planering av utemiljön. Utbildningen utgår 
från boken ”Fem steg för att styra skötsel av 
utemiljö”.

Kursinnehåll:
• Kom igång och motivera ledare och medarbetare 
• Skapa en gemensam målbild för skötsel
• Använd en skötselplan
• Kontrollera skötsel
• Skötselnyckeltal för att beräkna arbetstid

Tid och plats: 17 november 2011 i Stockholm.
Sista anmälningsdag: 14 oktober
Pris: Medlem i SABO 4 400 kr, icke medlem 6 100 kr.  
I priset ingår kaffe, lunch samt dokumentation.  
Priserna är exkl. moms.

Bättre koll 
på skötsel 
av utemiljö

VILL DU LÄRA DIG MER OM ATT 
STYRA SKÖTSEL AV UTEMILJÖ?

Information om utbildning:
Patrizia Finessi tel. 08-406 55 37.
Anmäl dig på www.sabo.se under  
utbildningar eller via e-post till  
anna.sundmark@sabo.se. 

Information och beställning av litteratur: 
”Skötselnyckeltalen” och 
”Fem steg för att styra skötsel av utemiljö” 
beställer du bland våra trycksaker på 
www.sabo.se 

SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 
Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm 
Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, www.sabo.se, info@sabo.se
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6.3 Sten- och plattytor

Faktorer som påverkar nyckeltalet:

Riktvärden för snörenhållning och halkbekämpning grundar sig på den totala arean för markbeläggningar. 

Den bygger på ett normalförhållande mellan faktisk behandlad yta och total yta. Frekvensskillnader kommer 

alltid att finnas såväl geografiskt betingat och av årstidsvariationer. Användare av underlaget måste själva göra 

anpassningar av frekvens.För objekt med mindre ytor kan det ofta vara mer rättvisande att för till exempel manuell handskottning räkna 

antal entréer etc. Observera att om det inte är någon snö så blir det mer städning.

Arbetsmoment

Tillfällen/år 
Städning (punktstädning)

34
Lövhantering - maskin

1

Vårstädning/sandupptagning 

(maskin)

1

Vårstädning/sandupptagning 

(manuell sopning)

1
Ogräsbehandling

3
Maskinsopning

6
Snörenhållning - manuellt

10
Snörenhållning - maskinellt

10
Sand/salt - manuellt

25
Sand/salt - maskinellt

15

Skötselnyckeltal: 2,77 min/m2 sten- och plattytor 

och år 

För att räkna ut nyckeltalet har vi utgått från vår  

standardbostadsgård med en skötselarea på 8 000 m2. 

Rännor rensas på garage, fristående tvättstuga och  

miljöhus. För dagvattenbrunnar används 1 brunn/ 

450 m2 markbeläggning.Rensning och säkerhetstillsyn av beteckningar och  

galler till brunnar (ej slamsugning).Faktorer som påverkar nyckeltalet:

Nyckeltalet är svårberäknad då förutsättningarna är så 

olika. Faktorer som påverkar är antal byggnader, platt 

eller brutet tak, byggnadshöjder med mera.

Arbetsmoment

Tillfällen/år

Rensning lövsilar/stuprör 
tillgängligt på marknivå

4

Dagvattenbrunn (rensning/
säkerhetstillsyn)

4

7. Vattenanläggningar 

– brunnar och dagvatten

6.4 Konstgräs

Arbetsmoment

Tillfällen/år
Borstning/sopning

2

Skötselnyckeltal: 0,4 min/m2 konstgräs och år

Skötselnyckeltal: 0,07 min/m2 skötselarea och år 

SABO har tillsammans med  
Sveriges trädgårdsanlägg-
ningsförbund, STAF utvecklat 
en modell för att på ett förenk-
lat sätt uppskatta skötseltiden 
för en bostadsgård. 

Ett antal skötselnyckeltal har 
tagits fram inom olika områ-
den så som gräs, träd, buskar, 
rabatter och markbeläggning-
ar med mera.

Med hjälp av skötselnyckelta-
len blir det lättare att planera 
skötseln och tidsåtgången  
oavsett om den 
är i egen regi  
eller om den  
ska handlas  
upp av  
entreprenör.

FEM STEG FÖR ATT STYRA
SKÖTSEL AV UTEMILJÖ 

Här finns hjälpmedel för 
dig som handlar upp eller 
kontrollerar kvaliteten på 
skötseln av utemiljön kring 
flerfamiljshus. 

NYHET!

SKÖTSELNYCKELTAL FÖR  
BOSTADSGÅRDAR

Handboken hjälper dig att skapa struktur 
genom att ge dig etablerad terminologi för 
utemiljöns olika skötselprodukter. Den  
hjälper dig skapa rutiner för skötsel,  
underhåll och kontroll. 

Handboken är konstruerad som en manual med  
klara instruktioner, överskådlig formgivning och 
rikligt med bilder. Ett viktigt syfte med boken är att 
ge en standardmässig bild av vad som är okej och inte 
okej utemiljö. 

Handboken vänder sig till förvaltare och ansvariga 
för skötseln av utemiljö, i egen regi eller på 
entreprenad.

SABO har tagit fram både en utbildning, en 
handbok och särskilda skötselnyckeltal - allt  
för att underlätta för dig som är ansvarig för  
planeringen av bostadsgårdar.

Oavsett om ni har egen personal eller om ni  
lägger ut skötseln på entreprenad så är det 
bra att ha bättre förståelse för tidsåtgång och 
därmed kunna planera skötseltiden mer exakt.

Skötseltiden varierar också beroende på var i 
Sverige man befinner sig och vilken typ av bo-
stadsgård det gäller. I handboken lär du dig mer 
om olika typer av planteringar och med hjälp 
av skötselnyckeltal kan du lättare räkna ut hur 
mycket tid det går åt för just din plantering.

Vill du fördjupa dig i ämnet så kan vi varmt 
rekommendera vår utbildning i styrning och 
planering av utemiljö.


