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Certifierad grön besiktning av utemiljöer 



• 2008 – brist på besiktningspersoner med 
fackkompetens inom de gröna frågorna

• Byggbesiktningen hanterade ofta även gröna 
besiktningsfrågor

• Utbildning av gröna besiktningsmän inom tre 
områden

• Certifiering genom samarbetspartner och 
oberoende organ



Beum - medlemsorganisationer







BEUM – kurser och kravspecifikation

Kurser
o Växt- och mark (BEUM)
o Natursten, asfalt och betong (BEUM)
o Entreprenadbesiktning och juridik (SBR)

Kravspecifikation
o Landskaps-/ingenjör/arkitekt 
o Mästarbrev trädgårdsanläggare (Stiftelsen Hantverk och 

Utbildning på uppdrag av Sveriges Hantverksråd)
o Annan likvärdig högskoleutbildning, till exempel 

trädgårdsingenjör, hortonom, trädgårdstekniker, med minst 8 års branscherfarenhet 
o Eller 10 års erfarenhet av kvalificerat arbete som bedöms ge likvärdig kompetens 

som examen från utbildningar enligt ovan.
o Besiktningspraktik motsvarande 20 besiktningar
o Generellt 5 års kvalificerad arbetserfarenhet





För att upprätthålla certifikat

- Aktiv besiktningsverksamhet
- Årlig fortbildning och rapportering av 
utförda besiktningsuppdrag
- Ny tentamen entreprenadjuridik efter 5 år



Besiktning av utemiljö







Etableringssyn
Ritning XXXXXX
Noteras: 50 % av kamtjatkabjörkar ovegeterade eller vegeterat svagt.



• En vanlig orsak är bristen på kommunikation

• Snäva byggtider och upphandling till lägsta pris 
ökar risken för fusk och slarv

• Okunskap i kombination med att objektanpassade
kompetenskrav ibland saknas i förfrågningsunderlagen,

- en skicklig vägbyggare har kanske inte samma vana när 
det gäller ”gröna” anläggningsarbeten.

Orsaker till att fel och brister uppstår 



Före läggning av fiberkabel Efter återställning





• Svårtolkade bygghandlingar leder till missförstånd 
och oklara instruktioner

• Olästa bygghandlingar..

• Utemiljön hamnar sist i byggkedjan och pengarna har 
ibland redan gått åt till övrig byggnation, vilket i slutskedet 
kan leda till kvalitetsnedskärningar.

Orsaker till att fel och brister uppstår





• E ska utföra sitt arbete 
fackmässigt

• Det skall vara i enlighet med 
entreprenadhandlingarna

• B svarar för handlingarnas 
riktighet

• Samma kvalitet gäller för alla 
arbeten såvida inte annat anges

• Fackmässighet kan t ex vara val av 
utförande där E har valmöjlighet

• Om BS gör bedömningen att ngt 
är fackmässigt utfört, 

men beställaren vill reklamera 
– då förs det till reklamationer   
(5 § 15)

AB 04 – kap 2 § 1

Fackmässighet





Träd och växtbäddar - vanliga förhållanden 
att besiktiga eller granska

• Dokumentation

- Jordanalyser i tidiga skeden ….………..………...

- Växtpass och E-certifikat ……………….…..….…..

- Övriga produktcertifikat ……………….….………..

- E:s egenkontroll generellt ………………..…….….

- E:s kontrollplaner ..........................................

• Utförande

- Växtkvalitet enligt GROs kvalitetsregler………

- Jorddjup i växtbäddar………………………..……...

- Rätt storlek och innehåll av växtbädd .…..…..

- Luckring av mark/terrassbotten…………….…..

- Planteringsdjup ……………………………….…..….…

- Tjocklek av marktäckning ……………….…..……..

- Trädstöd och uppbindning ………………..….…...

- Antal växter och C/C-avstånd ……….……….…...…

- Färdigställandeskötsel och garantiskötsel…..

När?
Tidiga skeden

Vid leveransmottagning

Löpande/senast vid slutbesiktning

Löpande/senast vid slutbesiktning

Löpande/senast vid slutbesiktning

Vid leveransmottagning eller i plantskola

Förbesiktning/senast vid slutbesiktning

Förbesiktning

Förbesiktning

Förbesiktning/senast vid slutbesiktning

Förbesiktning/senast vid slutbesiktning

Förbesiktning/senast vid slutbesiktning

Förbesiktning/senast vid slutbesiktning

Löpande/senast vid respektive besiktning





År  1979 Ca 14 miljarder

Utemiljöbranschens omsättning

Ca 25 miljarderÅr  2017

De sammanlagda arealerna anlagd och skött utemiljö har inte 
ökat nämnvärt. En bedömning är att skillnaden till stor del kan 
förklaras med höjd ambitionsnivå så att större investeringar per 
ytenhet görs vid nyanläggning och ombyggnad och att större 
omsorg läggs på skötseln av utemiljöerna.

Branschbeskrivning Trädgård - område hortikultur, utemiljö och 
fritidsodling
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp LTV-fakulteten Enheten för samverkan och 
utveckling, 2017 ISBN: 978-91-576-9536-9 







5 %

25 % 15 %55 %

Trädetablering





S O 25-30 
Sekundärträd

S O 14-16 
Pionjärträd

Skötsel under garantitiden – tidsaspekt 
etablering av träd



Växtbäddens gasutbyte
satt ur funktion

Geotextil

Geotextil







Nedspolning av växtjord
eller

färdigblandad skelettjord?



Saltpåverkan i träd-/vägmiljö

Ytvatten samt saltbemängd 

snö vid plogning

vindpåverkan

spray

stänk

jordart





Trafikhastighetens betydelse

Bearbetat diagram,

Vejsalt, traer og buske

Forskningscentret for 

Skov & Landskab



Val av lämpligt 
växtmaterial i 

”salttoleranta jordar”



Morfologisk
- Yttre mätbar

Fysiologisk
- Inneboende

Genetisk
- Ärftligt

Sundhet
- Påverkar kvalitet 
och användbarhet



- ger ökad spårbarhet och 
säkrare identifikation

Chipmärkning av E-träd

http://mail.citynetwork.se/index.php/mail/viewmessage/getattachment/folder/INBOX/uniqueId/7234/mimeType/aW1hZ2UvanBlZw==/filenameOriginal/1.JPG
















● Alléträd ska ha en välutvecklad krona, som är väl 
samlad och består av centralt ledskott (toppskott) och 
minst tre kraftiga, allsidigt riktade huvudgrenar.





• När anläggningen gått över till driften 
blir det vanligen mycket kostsamt att 
åtgärda eventuella kvarstående brister.

• Det saknas ofta utrymme inom 
driftbudget för reinvestering i mark- och 
växtanläggningar vilket leder till ökande 
underhållsskulder och ökande 
kostnader vid eventuell reinvestering.

• Grön kompetens vid besiktning leder till 
en ökad medvetenhet om värdet av det 
gröna och även att statusen höjs på det 
arbete som utförs i utemiljöerna.

• Det verkar också vara så att både pris 
och kvalitet på utförandet ökar som en 
effekt av att grön besiktningskompetens 
används projekten. 

Vikten av grön kompetens vid 
besiktning av utemiljöer 





Peter Sandberg
Växtteknik PS Konsult AB

peter@vaxtteknik.se

Tack


