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∙ Forord
Formålet med Servicedeklarationen er, at sikre en forventningsafstemning og en klart defineret
samarbejdsaftale mellem ETK, Ejendoms- og Driftsudvalget samt orientering af Køge Kommunes
borgerne.
Servicedeklarationen er opdelt i elementer for de berørte områder som ETK varetager driften af.
Budgetter

Servicedeklaration er et udtryk for de ydelser der leveres i forhold til den nuværende service og
kvalitet, som beskrevet under de enkelte punkter i aftalen. Budgettet for den samlede aftale er på
18,7 mio.kr.
Udover aftalens budget er der afsat ca. 4,6 mio.kr. Beløbet er tiltænkt opgaver der ikke er en del af
de opgaver, service og kvalitet der er beskrevet i nærværende aftalen, men tiltænkt opgaver i
forbindelse med renovering og nye tiltag. Det kan f.eks. være omlægning af fortovsfliser på en
længere strækning, opsætning af nye stibomme o. lign.
Disse opgaver blev tidligere bestilt af Teknik og Miljø Forvaltningen som regningsopgaver, men
fremover er det ETK selv der disponerer over midlerne og foretager prioritering af de opgaver, der
skal udføres.
Besparelsen, på nærværende servicedeklaration, i forhold til 2013 på ca. 8 mio. kr. vil kunne
anvendes til kvalitetsløft/serviceforbedring på de enkelte punkter i aftalen og til nye tiltag på
området. ETK vil hvert år udarbejde prioriterede forslag til anvendelse af budgettet overfor
Ejendoms- og driftsudvalget.
Dokumentation

Opgaver dokumenteres via web-klik. Derudover skal ETK til enhver tid dokumentere, via GPS
og/eller foto, hvornår eftersyn/arbejdsopgave på et givet sted/element har fundet sted. Der
dokumenteres via log-filer i op til et år.
I vagtordningen registreres alle henvendelser i ressourcestyringssystemet (Navision).
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Normer og regler

Vinter:
Arbejdet udføres i henhold til ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og
pladser”, udgivet af Køge Kommune.
http://www.koege.dk/borger/Transport-rejser-trafik-og-veje/Veje-stier-fortove-beplantning/Vintersnerydning-saltning.aspx
Færdselsarealer:
Eftersyn og vedligehold gennemføres som beskrevet i Vejvedligehold – ISBN 978-87-7060-352-2
Vedligehold af færdselsarealet.
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=vedligehold+af+f%C3%A6rdselsarealet&docId=vd20101203132044505-full

Kantpæle:
Ved reparation/udskiftning af nummererede kantpæle, skal nummereringen følge Vejregler om
afmærkning af vejarbejder m.m. af oktober 2013.
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=afm%C3%A6rkning+af+vejarbejder&adv=false&area=0&querytype=A
LL&docId=vd-anlaeg-afmaerkning-2013-2-full
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1 Quickguide - Serviceopgaver

Udførelsesperiode:
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse - Formål

Denne guide beskriver, hvor ofte opgaverne bliver udført (frekvens) over et år.

Udførelseskrav.

Der er en hovedinddelingsstruktur som følger:
A:
 dagligt - B: pr. uge - C: pr. måned - D: andet

Sort drift (gælder for vejområder)
Element

A

Frekvens
B
C

Afvandingsforanstaltninger:
 Grøfterensning og rabatregulering udføres efter behov. Alle
anlæg nås mindst, hver 10 år.

x

Autoværn:
 Gennemgås hele året
Kørebanebelægninger – på kommunale veje, herunder slaghuller:
 Gennemfarts- og trafikveje for gennemkørende trafik i by og på land
- eftersynsinterval hver måned.
 Stam- og fordelingsveje – eftersynsinterval hver måned
 Øvrige vej, blinde villaveje, parkeringsarealer - eftersynsinterval 8
gange årligt.
 Københavnsvej/Ringstedvej
 Strandvejen, Ringstedvej og rest af Københavnsvej/Ringstedvej.
Bil – og cykelparkeringspladser:
 Eftersyn 10 gange pr. år.
Bygværker:
 Gennemløb og vejafvanding vedligeholdes løbende.
Cykel – og gangstier:
 Cykel- og gangstier, hovedstier - eftersyn en gang om måneden
 Cykel- og gangstier, øvrige - eftersyn en gang om måneden
 Grusstier - opretning mindst hvert 3. år

D

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Sort drift fortsat
Element

A

Fortove, kantsten samt kant- og kørebanebelægning:
 I Køge bykerne, foretages eftersyn en gang hver uge.
 I øvrige tættere bebyggede områder foretages eftersyn en gang hver
måned.
 Øvrige områder foretages decideret eftersyn 5 gange pr. år.
Færdselstavler, inventar og andet gade- og vejudstyr:
Inventar:
 Køge bykerne og Ølby Center – tilses dagligt
 Øvrige by- og centerområder - tilses ugentlig
 Landområde - gennemgås én gang om måneden
Afrensning af graffiti:
 I by og på land udføres hver måned
 Udbedring af hærværk foretages hurtigst muligt, eller der erstattes
med nyt inventar gennemgås - hver måned.
Færdselstavler mm:
 I Køge bykerne og øvrige centerområder overvåges dagligt
 På veje i by og på land i Køge Kommune overvåges ugentligt
 Øvrige steder kontrolleres hver måned
Gågade torve og pladser:
Gågader, torve og pladser i Køge bykerne samt Ølby Center:
 Generel renholdelse udføres dagligt mandag–fredag
 Affaldskurve, renhold samt tømning dagligt mandag – lørdag
 Eftersyn 1 gang hver uge
Andre by- og centerområder:
 Generel renholdelse 2 gang om ugen, fordelt på hverdage
 Eftersyn 1 gang hver uge
Hele kommunen:
 Bekæmpelse af uønsket vegetation 5 gange årligt i perioden april til
september.
Ren- og vedligeholdelse samt drift af toiletbygninger:
Toiletter på samkøringspladsen ved motorvejen i Lellinge og ved Revlen
 Ren- og vedligehold op til 3 gange ugentlig, kun
i Lellinge.
 Eftersyn udgør en del af det daglige arbejde, og
op gaven udføres hele året
 Tømning af samletank ved Revlen

Frekvens
B
C

D

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Grøn drift (gælder for parker og grønne områder)
Element
Fjernelse af cykelskrot:
 Arbejdet udføres løbende – når de observeres af
ETK og via ”Giv et prej”

A

Frekvens
B
C

x

Græsrabatter i byområder:
 Klippes 3-4 gange pr. måned.
Beplantning langs vejarealer:
 Fritrumsbeskæring udføres i vinterhalvåret.
(Der kan beskæres efter bladfang hvis grene
hænger til gene for udsyn.)
 Der kan foretages nødvendig vanding af enkelte
elementtyper efter ETK´s vurdering. 
 I perioden 1. april til 31. oktober 
o Hække / pur
0-2 gange
o Rosenbede
1 gang
o Staudebede
4-5 gange
o Sommerblomster 4-5 gange
o Løgvækster
1 gang
o Klatreplanter
0-2 gange
 Hele året
o Prydbuske
o Busket
o Bunddække
o Træer

Manuel renholdelse, herunder ukrudtsbekæmpelse:
 Renholdelsen udføres året rundt.
 Bekæmpelse af uønsket vegetation - op til 5 gange
årligt i perioden april til september.
Affaldskurve:
Køge bykerne og Ølby Center:
 dagligt mandag - lørdag
Øvrige by- og centerområder:
 2 gange ugentlig
Landområder:
 Veje i Køge Kommune en gang om ugen

D

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Grøn drift fortsat
Element
Ren- og vedligeholdelse af stoppesteder:
Papirkurve og affaldsstativer:
 Ølby St., Køge midt, Hastrup
o Renhold
o Tømning
 Øvrige byområder
o Renhold
o Tømning
 Landområder
o Renhold
o Tømning
Uønsket vegetation:
 En gang om ugen året rundt
 Hele kommunen, 5 gange pr. år fra april–september

Anden drift (gælder for alle afdelinger i ETK)
Element
Vagtordning:
 Vagtordningen kører hele året
o ETK´s vagttelefon er åben uden for normal
arbejdstid.

A

Frekvens
B
C

D

x
x
x
x
x
x
x
x

A

Frekvens
B
C

D

x
x
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2 Afvandingsforanstaltninger

Udførelsesperiode: 1. januar – 31.december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Opgaven omfatter alle nødvendige tiltag for at sikre afledningen af overfladevand fra
færdselsarealer. De vigtigste af disse er;
 Vedligeholdelse af nedløbsbrønde og afløb fra disse
  Rensning og vedligeholdelse af grøfter, dræn og gennemløb/rørunderføringer.

Udførelseskrav

Grøfterensning og rabatregulering udføres efter behov. Dog skal der hvert år renses/reguleres
mindst 10 % af grøfterne/rabatterne i forhold til det samlede antal km.
Såfremt der er tale om regulering udover 10 %, er det ikke en del af servicedeklarationen.
Alle anlæg nås mindst hver 10. år.

Bemærkninger

Intet at bemærke
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3 Autoværn

Udførelsesperiode: 1. januar – 31.december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter drift, ren- og vedligeholdelse af autoværn langs med offentlige vej, stier og
pladser.

Tilstandskrav

Autoværn skal fremstå som en sikkerhedsforanstaltning og må ikke virke til farer for
trafikkanterne. Synlige påkørte autoværn, hvor autoværn har deformeret sig så normalprofilet ikke
er intakt skal udskiftes.

Udførelseskrav

Hele året

Bemærkninger

Opsætning af nye autoværn er ikke en del af opgaven.
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4

Kørebanebelægninger - på
kommunale veje,
herunder slaghuller

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter eftersyn (vejsyn) og reparation af asfalt-, beton-, granit- eller grusbelægninger
eller kombinationer heraf. Området omfatter også den kant regulering, der er nødvendig både af
hensyn til færdselssikkerheden og for at sikre, at der ikke i vejkanterne dannes vandopsamlinger,
der på længere sigt kan trænge ind under belægningen og ødelægge denne.
Drift og vedligeholdelse af asfalt- og grusbelægning over broer og under tunneler er ligeledes
omfattet af opgaven
Tilstandskrav

Eftersyn og vedligehold gennemføres som beskrevet i ”Vedligehold af færdselsarealet”.
Slaghuller: hvis hullet har en sikkerhedsmæssig betydning for trafikken udbedres det snarest.
Grusveje: der må ikke forefindes huller dybere end 4 cm og der over. Lunker karakteriseres ikke
som et hul.
Rabatter: reguleres så de ved kørebanekanten er ca. 2 cm. lavere end denne, og med et fald væk
fra kørebanekanten på min. 40 ‰.
Hvis højdeforskellen på kørebanekant og rabat er ≥ 5 cm. eller mere, efter asfaltudlægning
skal rabatten altid reguleres.
Reparationer udføres snarrest efter, at fejlen er registreret via ETK´ drift-web.
Såfremt der er tale om regulering udover 10 % af det samlede vejnet, er det ikke en del af
serviceaftalen.
Udførelseskrav

Arbejdet udføres året rundt. Eftersynsintervallerne er afpasset efter vejenes type.
Byzone:
Landzone:
Gennemfarts- og trafikveje for
gennemkørende trafik:
hver måned
hver måned
Stam- og fordelingsveje:

hver måned

Øvrige vej, blinde villaveje, parkeringsarealer:

8 gange årligt

Kbh. vej/Ringvejen

ugentlig

Strandvejen, Ringstedvej og
resterende del af Københavnsvej/Ringvejen:

ugentlig
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Bemærkninger

Anlæg af nye asfaltramper, nye slidlag samt forstærkningsbelægninger er ikke en del af opgaven.
Hvis reparationen har sikkerhedsmæssig betydning, udføres den snarest efter at den er registreret i
ETK´ drift-web. I perioden november til marts udføres en del reparationer som midlertidige
reparationer. På veje der er planlagt totalrenoveret, udføres kun arbejder af sikkerhedsmæssig
betydning.
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5 Bil- og cykelparkeringspladser

Udførelsesperiode: 1. januar – 31.december (10 g. pr. år)
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter eftersyn samt vedligeholdelse og reparation af belægninger, hegn og div.
cykelskure samt bekæmpelse af støv i tørre sommerperioder.

Tilstandskrav

Eftersyn og vedligehold gennemføres som beskrevet i Vejvedligehold ”Vedligehold af
færdselsarealet”

Udførelseskrav:

Eftersyn 10 gange pr. år.

Bemærkninger

Ved større vedligeholdelses- og reparationsarbejder kan pladserne afspærres helt eller delvist.
Af hensyn til parkerede biler, afspærres pladserne helt eller delvist ved hovedreparation
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6 Bygværker

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter drift og vedligeholdelse af kanter og skråninger som er en del af det samlede
bygværk, oprensning af gennemløb under offentlige veje og stier samt drift og vedligeholdelse af
vejafvanding ved broer og tunneler

Tilstandskrav

Revner eller huller i belægninger, som kan fører til gennemsivninger, må ikke forefindes.
Behandles hurtigst muligt
Bevoksninger som kan hindre vandets frie løb skal snarest fjernes.
Afslået græs eller grene der hindrer vandes frie løb skal snarest fjernes.
Afløb som rør til å løb, skal med jævne mellemrum renses.

Udførelseskrav

Gennemløb og vejafvanding vedligeholdes løbende.

Bemærkninger

Arbejdet omfatter ikke fuger imellem belægninger, dilatationsfuger, kantbjælker, fløjvæge,
endeunderstøtning og betondæk, samt å og bæk underføringer.
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7 Cykel- og gangstier

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december (grusstier min. hvert 3. år)
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse - formål

Arbejdet omfatter eftersyn og reparation af stier udført af asfalt-, beton-, granit- og grus
belægninger eller kombinationer heraf.
Arbejdet omfatter ligeledes drift og vedligeholdelse af stibelægninger på broer, trædæk samt i
tunneler.

Tilstandskrav

Til reparation og opretning anvendes samme materialer, som stien er udført af.
Der støvbekæmpes i tørre sommerperioder, såfremt ETK vurderer behovet herfor.
Grusveje:
Der må ikke forefindes huller med dybder på 4 cm og der over.
Cykel- og gangstier (asfalt) med niveauspring  2 cm udbedres snarest.

Udførelseskrav

 Cykel- og gangstier, hovedstier:
Eftersyn en gang om måneden
 Cykel- og gangstier, øvrige:
Eftersyn en gang om måneden
 Grusstier:
Opretning mindst hvert 3. år
Kirkesti/markvej:
Fra Havdrupvej (over for nr. 30) til Ejbyvej foretages der 2 gange årligt (en gang inden 15 juni og
en gang efter 20. august) græsslåning og reparation af enkelte huller med 0/16 mm grus (inden 15.
maj).
Ved asfalterede stier græsslås der en halv meter inde, langs siderne.
Hvis reparationen har sikkerhedsmæssig betydning, udføres den snarest efter at den er registreret i
ETK´ drift-web. På stier der er planlagt totalrenoveret, udføres kun arbejder af sikkerhedsmæssig
betydning.
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Bemærkninger

I perioden november til marts udføres en del reparationer som midlertidige reparationer.
Grundet vejrforhold er det specielt i vinteren der foretages midlertidige reparationer.
Efter endt aktivitet på arbejdsstedet lukkes eventuelle stibomme.
Lunker karakteriseres ikke som et hul.
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8

Fortove, kantsten samt kant- og
kørebanebelægning

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter eftersyn, opretning, reparation samt udskiftning af enkelte eller kortere
strækninger (max. ca. 4 meter) af kantsten, fliser, bro- og asfaltbelægning, der enten på grund af
alder eller fysisk påvirkning er ødelagt eller flyttet.

Tilstandskrav

Gangarealer ved niveauspring  2 cm udbedres snarest, senest efter 10 dage.
Fortovsflise, knækkede fortovsfliser skal udskiftes hvis de er til fare for trafikanter/fodgængrer.
Ukrudt må ikke blive højere end den beplantning den står i.
Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt i belægning må ikke blive højere end 5 cm.

Udførelseskrav

I Køge bykerne, foretages eftersyn en gang hver uge.
I øvrige tættere bebyggede områder foretages eftersyn en gang hver måned.
Øvrige områder foretages decideret eftersyn 5 gange pr. år.
Ved udbedring af skader anvendes samme materialer, som anlægget er udført af.
Bekæmpelsen af uønsket vegetation udføres uden brug af pesticider, herbacider og fungicider,
arealerne varmebehandles (ikke afbrændes).
Midterheller med chausses sten kan affejes med ukrudtsbørste

Bemærkninger

Egentlige renoveringer over 4 sammenhængende meter er ikke omfattet.
Skader på fortove der er forårsaget af hække og andre planter på private grunde, skal ETK
kontakte Anlæg i Teknik og Miljø Forvaltningen, der så anmoder de pågældende grundejere om
at bringe forholdene i orden.
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9

Færdselstavler, inventar og andet
gade- og vejudstyr

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter eftersyn, opretning og reparation af al permanent færdsels-afmærkning på Køge
Kommunes udvalgte matrikler og umatrikulerede arealer. Eksempelvis kan nævnes
færdselstavler, reflekterende skilteplader på stibomme, gade-/vejnavneskilte, steler,
spærrebomme, kantpæle og hellefyr.
Opgaven omfatter endvidere drift, ren- og vedligeholdelse af andet udstyr (inventar), såsom
affaldskurve, bænke, fodhegn og cykelstativer.
Udskiftning af defekt udstyr så som affaldskurve, bænke, cykelstativer o.l. udstyr, der ikke
kan repareres, er ligeledes en del af opgaven.
Drikkevandstandere, springvand og kunstværker skal renholdes.

Tilstandskrav

Eftersyn og vedligeholdelse gennemføres som beskrev et i Vejvedligehold ”Vedligehold af
færdselsarealer”
Tømning sker ved fjernelse af den monterede pose/sæk, hvis denne er fyldt mere end 50 %,
derefter monteres en ny pose/sæk.
Korrekt bortskaffelse af det indsamlede affald er en del af ydelsen.
Bænke renholdes ved afvaskning og aftørring og overfladebehandles efter behov.
Springvand i Køge:
I perioden 1. november til 31. marts føres der visuel inspektion.
Før sæsonstart foretages en grundig rengøring/ afkalkning
Begge springvand tømmes for vand inden vinter.
I perioden 1. april til 31. oktober foretages der følgende;
Køge Torvet:
Visuel inspektion, udbedring af driftsforstyrrelser og eftersyn samt
Klargøring, af driftsdele.
Stationspladsen i Køge: Visuel inspektion, udbedring af driftsforstyrrelser samt eftersyn og
klargøring, af driftsdele samt vandbeholder i kælder.
Springvand Borup:
Drift og vedligeholdelse af vandinstallation og belysning foretages af Borup Vandværk.
Møllelundparken:
Drift og vedligehold af græsareal rundt langs springvandet og mellem
granitsten.
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Udførelseskrav

Byzone
Inventar:
Køge bykerne og Ølby Center:
Øvrige by- og centerområder:
Landområder:
Afrensning af graffiti:
Udbedring af hærværk foretages
hurtigst muligt, eller der erstattes
med nyt inventar:

Landzone

dagligt
ugentlig
én gang om måneden
hver måned

hver måned

én gang pr. måned

én gang pr. måned

Færdselstavler mm:
Køge bykerne og øvrige centerområder: daglig
Veje i Køge Kommune:
ugentligt
Øvrige steder:
hver måned

ugentligt
hver måned

Udskiftning/reparation af færdselstavler:
Sikkerhedsmæssig betydning, skal udføres snarest muligt, eventuelt ved at der udføres midlertidig
skiltning.
Færdselstavler:
Sikkerhedsmæssig betydning, rengøres efter behov dog mindst 1 gange om året.
Kantpæle:
Kantpæle med kilometrering samt kantpæle med sikkerhedsmæssig betydning skal rengøres efter
behov, dog mindst 2 gange om året. Resterende kantpæle rengøres efter behov.

Bemærkninger

Eventuel opsætning af nyt udstyr, er ikke indeholdt i opgaven.
Udskiftning af defekte udstyr så som affaldskurve, bænke, cykelstativer o.l. udstyr, der ikke kan
repareres, er ikke en del af driftsopgaven.
Vedligeholdelse af tællespoler er ikke en del af op gaven.
Udgift til udskiftning/reparation af skilte/udstyr, kantpæle og øvrigt inventar, der er ødelagt af en
kendt skadevolder, kan faktureres til denne eller dennes forsikringsselskab. Ellers udbedres skaden
af ETK´s egne midler indenfor det afsatte budget.
Er der skader/mangler på inventaret, uden mulighed for en øjeblikkelig udbedring, skal det
pågældende inventar fjernes.
Nummererede kantpæle på kommunens nummererede veje bibeholdes. Ved
reparation/udskiftning af nummererede kantpæle, skal nummereringen følge gældende vejregler.
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10 Gågade, torve og pladser

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejder omfatter eftersyn, renholdelse og reparation af asfalt, beton og granitbelægninger eller
kombinationer heraf på gader og pladser, der primært er bestemt for gående trafik.

Tilstandskrav

Til reparation og opretning anvendes samme materialer, som arealet i øvrigt er udført af.
Eftersyn og vedligehold gennemføres som beskrevet i ”Vedligehold af færdselsarealet”
Gågader, torve og pladser Niveauspring ≥ 2 cm må ikke forekomme.

Udførelseskrav

Renholdelsen udføres året rundt.
Gågader, torve og pladser i Køge bykerne samt Ølby Center:
 Generel renholdelse udføres dagligt mandag -fredag
 Affaldskurve, renhold samt tømning dagligt mandag – lørdag.
 Eftersyn 1 gang hver uge
Andre by- og centerområder:
 Generel renholdelse 2 gang om ugen, fordelt på hverdage
 Eftersyn 1 gang hver uge
Hele kommunen:
 Bekæmpelse af uønsket vegetation 5 gange årligt i perioden april til september.
Bemærkninger

Hvis reparationen har sikkerhedsmæssig betydning, udføres den snarest efter at den er registreret.
I perioden november til marts udføres en del reparationer som midlertidige reparationer. På veje
der er planlagt totalrenoveret, udføres kun arbejder af sikkerhedsmæssig betydning.
Ved større vedligeholdelse- og reparationsarbejder kan pladsen afspærres helt eller delvist.
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11 Ren- og vedligeholdelse samt drift
af to toiletbygninger

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december (3 g. ugentlig)
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter ren- og vedligehold samt drift af gulve, vægge, lofter, sanitet, affaldsbeholdere,
el- og VVS installationer og samletank. Dog er rengøring undtaget ved Revlen.
Arbejdsbeskrivelse for toiletter på samkøringspladsen ved motorvejen i Lellinge og ved Revlen.
Renhold, vedligehold og drift udføres som følgende:
 Manuel rengøring af gulve, sanitet, vægge og lofter inkl. fjernelse af graffiti såvel uden som
indendørs.
 Tømning af kanyle-, hygiejnebind- og affaldsbeholder.
 Påfyldning af sæbebeholder og isætning af toiletpapir.
 Kontrol/eftersyn af el og VVS installationer inkl. aflæsning af vand- og elmåler.
 Maling af toiletbygning sker efter behov, vurderes af ETK.
 Udbedring af mindre skader forårsaget af slid eller hærværk.
 Tilsyn af vandhaner, håndtørrer, dørlukker m.v.
 Reparation af mindre udendørs belægningsskader.
 Tømning af samletank ved Revlen

Udførelseskrav

Toiletter på samkøringspladsen ved motorvejen i Lellinge og ved Revlen
 Op til 3 gange ugentlig.
 Eftersyn udgør en del af det daglige arbejde, og op gaven udføres hele
året.

Tilstandskrav

Ingen krav

Bemærkninger

Ingen særlige forhold
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12 Fjernelse af cykelskrot på offentlige
veje og stier

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse - formål

Arbejdet omfatter eftersyn, mærkning og fjernelse af cykler, som er henstillet eller ikke har været
kørt på i længere tid, og som er hensat på offentlige arealer/cykelparkeringspladser som ved Køge
Station, Ølby station, Herfølge Station, Tureby Station, Skensved Station, Borup St. Der fjernes
tillige på offentlige veje og stier der ikke er udliciteret.

Tilstand

På efterladte/ubrugte cykler sættes en mærkeseddel, og der vikles farvet tape rundt om baghjulet og
skæm. Cyklen holdes under observation i én måned, og hvis tape og mærke er urørt efter denne
periode, kan cyklen fjernes.
Herefter transporteres cyklen til Køge Politistation, hvis ETK skønner den er i forsvarlig stand.
Cykler som ikke er meldt stjålet men som er tjenlige til skrot fjernes med henblik på destruktion.
Resterende cykler som enten er meldt stjålet eller er egnet til salg beholdes hos Køge Politi
Levering og afhentning af cykler sker i hvert enkelt tilfælde efter nærmere aftale med den
ansvarlige på Køge Politis Hittegodskontor

Udførelseskrav

Arbejdet udføres løbende – når de observeres af ETK og via ”Giv et prej”.

Bemærkninger

Intet at bemærke
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13 Græsrabatter i byområder

Udførelsesperiode: 1. april – 30. oktober
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Ydelsen omfatter vedligeholdelse og slåning af græsrabatter og sidearealer i byområder. Hvis
græsset er gået ud og ikke viser tegn på genvækst, skal der foretages eftersåning. Større
ujævnheder skal udbedres.
I vækstperioden generelt, normalt fra medio april til medio oktober, slås græsset det antal gange
der er nødvendige for opfyldelsen af kravene.

Tilstandskrav

Græsset må ikke være højere end 10 cm/ 5 cm klippehøjde.

Udførelseskrav

Langt hovedparten af græsarealerne vedligeholdes med traktormonterede græsklippere. Omkring
vejudstyr og lignende forhindringer foretages arbejdet med mindre håndbetjente klippere.
Græsset klippes 3-4 gange pr. måned

Bemærkninger

Intet at bemærke
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14 Beplantning langs vejarealer

Udførelsesperiode: 1. januar – 31.december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter drift, eftersyn og pleje af beplantning, herunder bl.a. etableringspleje, udtynding,
klipning, beskæring, vanding, efter plantning samt ukrudtsbekæmpelse på områder langs veje og
stier samt andre arealer, der er udlagt i forbindelse hermed. Der foretages genplantning efter
påkørsler, hærværk eller udgåede planter efter konkret vurdering.
Tilstandskrav



Fritrumsbeskæring udføres i vinterhalvåret (efter bladfang hvis grene hænger til gene for
udsyn.)
 Der kan foretages nødvendig vanding af enkelte elementtyper efter ETK´s vurdering. 
 Hække og pur skal klippes 0-2 gange om året efter ETK´s vurdering. 
 Der skal foretages ukrudtsbekæmpelse op til 10 gange i enhver beplantnings etableringsfase
efter ETK´s vurdering.

Fritrumsbeskæring:
Arealer der vedligeholdes af ETK ska vedligeholdes ud fra nedenstående figur.
ETK skal sørge for at holde hække og øvrig beplantning klippet og beskåret, så beplantningen ikke
når ud over vejarealet. Vejarealet omfatter veje, fortove, stier, cykelstier og rabatter.
Vejledende skal der være en frihøjde over kørebanen på mindst 4,5 meter, og over fortove /
rabatter en frihøjde på mindst 2,5 meter.
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Udførelseskrav





0-20

I perioden 1. april til 31. oktober 
o Hække / pur
0-2 gange
o Rosenbede
1 gang
o Staudebede
4-5 gange
o Sommerblomster 4-5 gange
o Løgvækster
1 gang
o Klatreplanter
0-2 gange
Hele året
o Prydbuske
o Busket
o Bunddække
o Træer

Bemærkninger

Arbejdet afpasses under hensyntagen til den naturlige flora og faunas livscyklus de respektive
steder.
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15 Manuel renholdelse, herunder
ukrudtsbekæmpelse

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter manuel renholdelse af samtlige arealer, der er udlagt som kommunevej, herunder
også stier, pladser, parkeringsarealer samt beplantning. Omtalte områder er dem, der indgår i ETK´
servicedeklaration.
Tilstandskrav

Uønsket vegetation
Bekæmpelse af uønsket vegetation udføres uden brug af nogen form for sprøjtemidler. Arealerne
varmebehandles (ikke afbrændes). Midterheller med chaussesten kan affejes med ukrudtsbørste.
Ukrudt må ikke blive højere end den beplantning den står i.
Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt i belægning må ikke blive højere end 5 cm.

Udførelseskrav

Renholdelsen udføres året rundt.
Bekæmpelse af uønsket vegetation - op til 5 gange årligt i perioden april til september (vurderes af
ETK)
Affaldskurve:
Køge bykerne og Ølby Center: dagligt mandag - lørdag
Øvrige by- og centerområder: 2 gange ugentlig
Landområder:
Veje i Køge Kommune en gang om ugen

Bemærkninger

Intet at bemærke
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16 Ren- og vedligeholdelse af
stoppesteder

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål
Arbejdet omfatter ren- og vedligeholdelse af busholdepladser, hvor der hverken forefindes bænke
eller buslæskure. Renholdelsen omfatter også tømning af papirkurve, samt vedligeholdelse af
skiltestander

Tilstandskrav

Papirkurve og affaldsstativer
 Tømning sker ved fjernelse af den monterede pose/sæk, hvis denne er fyldt mere end 50
%, derefter monteres en ny pose/sæk.
Uønsket vegetation
 Bekæmpelse af uønsket vegetation udføres uden pesticider, herbacider og fungicider,
arealerne varmebehandles (ikke afbrændes). Midterheller med chausses sten kan affejes
med ukrudtsbørste.
 Ukrudt må ikke blive højere end den beplantning den står i.
 Synligt rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt i belægning må ikke blive højere end 5
cm.
Skiltestander
Det sikres at skiltestanderen står lodret og er fri for graffiti.

Udførelseskrav

Renholdelsen udføres året rundt – én gang om ugen.
Hele kommunen - bekæmpelse af uønsket vegetation - 5 gange årligt i perioden april til september

Bemærkninger

Ingen særlige forhold
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17 Vagtordning

Udførelsesperiode: 1. januar – 31. december
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Arbejdet omfatter opretholdelse af en vagt, der kan modtage henvendelser om uregelmæssigheder
på vej og parkområdet.

Tilstandskrav

Vagten skal være i stand til at iværksætte foranstaltninger til afhjælpning af uopsættelige
skader/problemer enten ved indsættelse af egne ressourcer, eller ved kontakt til de relevante
personer andre steder.

Udførelseskrav

Vagtordningen kører hele året

Bemærkninger

ETK´s vagttelefon er åben uden for normal arbejdstid.
Tiltaget skal igangsættes inden for en time.
Vagtordningen i forbindelse med vintervedligeholdelsen er ikke en del af denne ordning.
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18 Kontrakter

Udførelsesperiode: hele året
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kontrakt mellem ETK og Køge Kommune:


Stadion og idrætsanlæg



Fejning, kontrakt



Storskrald



Slamsugning
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19 Udliciterede opgaver

Udførelsesperiode:
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Opgaver udføres af andre end ETK:


Parker Nord



Parker Syd



Græsrabatter uden for byområder



Kørebaneafmærkning



Vej- og stibelysning
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20 Vintertjeneste

Udførelsesperiode: 1. november – 31. marts
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Beskrivelse – formål

Vintertjenesten omfatter alle ydelser i forbindelse med udførelse af vintervedligeholdelse.
Herunder planlægning, syn af veje og udførelse af glatførebekæmpelse – levering af grus, salt m.v.,
snerydning og evt. bortkørsel af sne.
Området omfatter tillige opstilling af snepæle til markering af kørebaner på udvalgte steder, samt
ved udsatte skilte, kabelskabe o. l.
I særlige tilfælde, f. eks. ved meget voldsomt snefald, ved isslag, ved isdannelse pga. skiftende tø
og frost eller hvor veje hælder meget, udvides vintervedligeholdelsen til også at omfatte mindre
betydende veje indenfor normal arbejdstid.
Ud over de her nævnte ydelser, skal ETK snerydde og glatførebekæmpe ved busstoppesteder,
samt udføre de forpligtelser kommunen har som grundejer udfor idrætsanlæg, grønne områder,
parkeringspladser o. l. steder.

Tilstandskrav

Hvert år i september måned udarbejder ETK en ”Vintervedligeholdelsesplan”. Denne plan
udarbejdes på baggrund af materiale fra myndighed (afdeling for Anlæg)
ETK har selv ansvaret for at entrere med underentreprenører.
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Udførelseskrav

Offentlige veje, i Køge Kommune er opdelt i 4 vintervejserviceniveauer,:
Vintervejserviceniveau 1: Snerydning foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet.
Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5
cm jævnt lag.
Vintervejserviceniveau 2: Snerydning foretages inden for normal arbejdstid, men i øvrigt efter
behov og om fornødent hele døgnet. Snerydning igangsættes ved
drivedannelse eller inden der falder op til 8cm jævnt lag.
Snerydning igangsættes dog først når tilfredsstillende drift er opnået på
niveau 1.
Vintervejserviceniveau 3: Igangsættes ved 15 cm jævn sne.
Snerydning igangsættes dog først når tilfredsstillende drift er opnået på
niveau 1. og niveau 2. veje og kun indenfor normal arbejdstid.
Vintervejserviceniveau 4: Sneryddes ikke.
Offentlige Fortove og stier, i Køge Kommune er inddelt i 3 vinterstiserviceniveauer og en kategori
for offentligt vejareal, hvor vintervedligeholdelsen er pålagt de tilstødende grundejere:
Vinterstiserviceniveau 1: Snerydning foretages alle ugens dage i tidsrummet 06-22. Snerydning
igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt
lag.
Vinterstiserviceniveau 2: Sneryddes først, når tilfredsstillende drift er opnået på
Vinterstiserviceniveau1. Snerydning udføres dog kun på hverdage,
indenfor normal arbejdstid.
Vinterstiserviceniveau 3: Sneryddes ikke.
Vinterstiserviceniveau – uden niveau:
Offentligt vejareal, der er pålagt de tilstødende grundejere at
snerydde. (Arealer der overvejende er bestemt til gående færdsel)
Offentlige P-Pladser, i Køge Kommune er opdelt i 3 vinter P-pladsserviceniveauer:
Serviceniveau 1:
Tilstræbes holdt farbare på kørebaner i tidsrummet 06-22.
Serviceniveau 2:
Tilstræbes holdt farbare på kørebaner indenfor normal arbejdstid, men i
øvrigt efter behov.
Serviceniveau 3:
Snerydning igangsættes først når tilfredsstilende drift er opnået på
serviceniveau 1.og 2. P-pladser.
Vintervedligeholdelsen udføres når behovet er til stede – glatførebekæmpelsen er så
vidt muligt forebyggende.
I perioden 1. november til 31. marts, er der døgnvagt på området.
Den vagthavende træffer beslutning om hvorvidt vintertjenesten skal aktiveres – og i hvilket
omfang. Ved hjælp af bl.a. DMI og Vejvejr.dk.

Bemærkninger
Glatførebekæmpelse/snerydning skal være igangsat indenfor 1 time efter udkald.

Side | 34
13.08.2014

Servicedeklaration ETK – Køge

21 Udover elementbeskrivelsen er der følgende opgaver til
sikring af service og kvalitet.

Udførelsesperiode: hele året
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Disse opgaver er tidligere bestilt af Teknik og Miljø Forvaltning, Veje og Byrum(nu ”Anlæg”)
21.1

Dræn








Undersøgelse
Kamerainspektion
Rensning og spuling
Rodskæring
Reparation
Udskiftning af defekte elementer
Anlæg og ny ledning

21.2

Faskine



Drift og vedligeholdelse
Anlæg af ny faskine

21.3

Grøfter





Retablering
Oprensning
Rydning af beplantning
Etablering af ny grøft

21.4

Regnvandsledninger

Alle regnvandsstikledninger (fra vejbrønd til hovedledning), hvor der ikke er tilsluttet privat
vandafledning.





Undersøgelse
Kamerainspektion
Rensning og spuling
Rodskæring
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21.5

Brønde

Samlebrønde, gennemløbsbrønde, nedgangsbrønde, 1 m. brønde mv.







Undersøgelser
Rensning og spuling
Rodskæring
Reparation
Udskiftning
Etablering af ny brønd

21.6

Stikledninger








Undersøgelse
Kamerainspektion
Rensning og spuling
Rodskæring
Reparation
Udskiftning af defekte elementer
Anlæg af ny ledning

21.7

Trug





Retablering
Oprensning
Rydning af beplantning
Etablering af nyt trug

21.8

Vejbrønde






Hæve brønd
Udskiftning
Opgravning, undersøgelse og reparation af hul ved brønd
Etablering af nye vejbrønde, ACO-dræn og vandrender
Vejriste, ACO-dræn og vandrender

21.9

Regnvandsbassiner

Beliggende på vejmatrikel fx på Ventre Ringvej og Dalbyvej.
 Drift-, ren- og vedligeholdelse
21.10


Vand på vejareal
Vand fra vandløb, marker o.lign.: Kontakt gundejer eller Natur og Miljø
Ved vand fra befæstelse kontaktes grundejer eller
TMF ved afdelingen for Anlæg.
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21.11




Tunnelpumpestationer
Tilsyn, drift og vedligeholdelse
Betaling af regninger på tilsyn, drift og vedligeholdelse (halvårligt, ikke fast pris)
Betaling af regninger på materialer (løbende).

21.12

Køge Å Stien

ETK varetager driften af Køge Å-stien, herunder tilsyn, borgerhenvendelser, vedligeholdelse og
reparationer af sti, beskæring af udhængende grene, som er til gene for færdslen, vedligeholdelse af
skilte, renholdelse (2 gange årligt, 1 meter på hver side af stien), samt opfyldning af foldekasser 1
gang pr. måned.
21.13

Bjørneklobekæmpelse

ETK varetager bekæmpelse af bjørneklo på Teknik og Miljø forvaltningens arealer (veje, parker og
arealer ejet af jordforsyning og ejendomme).
Herunder borgerhenvendelse, bestilling af pesticidfri bjørneklo bekæmpelse på kommunale arealer
og kontakten til projektcenter Køge bugt, som foretager bekæmpelsen.
Natur og miljø er myndighed for bjørneklobekæmpelsen.
21.14

Rågehenvendelser

ETK varetager henvendelser vedr. bekæmpelse af råger og andre generende fugle på Teknik og
Miljøforvaltningens arealer (Veje, parker og arealer ejet af jordforsyning og ejendomme)
ETK indgår aftaler med jægere og jagtforeninger om evt. bekæmpelse. Sørger for at søge om
tilladelse til regulering hos Naturstyrelsen i april og videreformidle tilladelser til jægerne, samt
indberetning i forbindelse med regulering til Naturstyrelsen.
21.15

Renholdelse af vandløb på kommunale arealer.

Kontrol af ålepas samt regulering af slusen ved Kimmerslev sø.
Udvalgte vandløb:












Ellebækken Syd
Snogebækken
Vedskølle Å
Kanderød Bæk
Borup Bæk
Rishøj Stadion
Karlemosebækken
Strandvej og Marievej
Søsvinget
Sonnerup
Bag hotel Niels Juul
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21.16

Forbrugsafgifter på parkområder i hele kommunen

ETK overtager betaling af forbrugsafgifter for strøm og vand på afgifter på kommunalt ejede
dyrefolde, springvand mv., aflæsning af målere sidst på året samt betaling af afgifter til
rottebekæmpelse.
21.17

Parker vest (drift og telefonisk henvendelser)

ETK varetager den daglige drift af parkerne i Køge vest. Arbejderne omfatter de faste ydelser, der
tidligere har været udbudt.
Arbejderne omfatter blandt andet græsslåning, renholdelse, ukrudtsbekæmpelse og
fritrumsbeskæring.
Desuden overtager ETK den del af ekstra arbejderne, som betegnes ”ekstra drift”.
Anlæg varetager administration af beplantninger herunder beskæringer, fornyelser og renovering.
21.18

Telefoniske henvendelser på parkområderne i syd og nord

Alle telefoniske henvendelser på parkområderne i syd og nord modtages i driftens call-center, som
efterfølgende videresender beskeder til sagsbehandler (Drift-web eller mails).
21.19

Drift af vejbeplantning i Køge syd og vest

ETK varetager driften af træer og anden beplantning på kommunens vejarealer i Køge syd og vest,
som er en del af driftsaftalen med ETK, samt renholdelse af beplantninger.
21.20

Bestilling af opgaver for jordforsyning og ejendomme

Der laves aftale mellem Jordforsyning og Ejendomme og ETK om, hvordan den fremtidige drift
skal organiseres.
21.21

Revlekiosken

ETK varetager vedligeholdelsen af bygninger, både udvendigt og indvendigt, leverer toiletpapir,
sæbe, mv. samt betaler forbrugsafgifter og afgift til rottebekæmpelse.
Forpagter betaler for el. I perioder uden forpagter betaler Anlæg for el.
Anlæg indgår aftaler om forpagtning.
21.22

Strandområder

Renholdelse af strande, Nord- og Sønder Strand m.v. (foranstaltes af Kulturforvaltningen).
21.23

Anden drift

Omfatter mindre driftsopgaver, der udføres på jobseddel, som ikke indgår i overstående opgaver fx
græsslåning, skøjtebaner og vand til dyrefolden på Værftvej.
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