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Verifikat och referenser samt utförligare projektbeskrivningar skickas på begäran.

Företags- och kompetensbeskrivning
Peter Sandberg, född 1968 driver på heltid företaget Växtteknik PS Konsult AB. Den nuvarande bolagsformen sedan 2011 men
verksamheten startades redan 2004. Peter är landskapsingenjör och certifierad besiktningsman för utemiljön och företaget har
efterhand byggt på med en gedigen erfarenhet av olika utemiljöprojekt, både i rollen som besiktningsman och som rådgivare och
trädkonsult.
Peter är medlem i SBR Sveriges Byggingenjörers Riksförbund samt Svenska Trädföreningen och ISA – International Society of
Arboriculture.
Företaget Innehar konsultansvarsförsäkring
Tillhandahåller idag tjänster till kunder i hela landet och anlitas fortlöpande av ett flertal tekniska förvaltningar med park- och
fastighetsdrift på entreprenad. Peter anlitas även av Svenska kyrkan och Trafikverket i frågor som rör trädförvaltningsfrågor,
besiktning och rådgivning. Kurser och utbildningar tillhandahålls för egen regi-förvaltningar såväl som beställarorganisationer,
entreprenörer och konsulter inom skötsel, förvaltning, projektering och anläggning av utemiljöer.

Urval av konsultuppdrag under perioden 012-016
kurser och föreläsningar
Conductive: Talare vid konferens Kommunal Park- och utemiljö.
Akademi Båstad: Förmiddagsföreläsning Kvalitetssäkring av Växtmiljöer.
Green Landscaping: 2-dagarskurs i beskärning, trädvård och växtkunskap.
Mässan Nordiska Trädgårdar: Föreläsning, Chipmärkning av E-träd i svenska plantskolor.
Skellefteå kommun: 2-dagars växtkurs för arbetsledare och skötselpersonal.
Tranemo Trädgårdstjänst: 2-dagars växtkurs för arbetsledare och skötselpersonal.
Norrköpings kyrkogårdsförvaltning: 3-dagarskurs Beskärning, trädvård, växtkunskap och gravskötsel.
Vidingehem: 2-dagarskurs beskärning och trädvård.
Kumla kommun: 2-dagarskurs Beskärning och trädvård och växtkunskap
ACAMA Konsult : Fortlöpande medverkan i 2-dagarskurser i Yttre fastighetsskötsel, kalkylering, arbetsledning
samt entreprenörs-och driftledarutbildningar.
Thells AB: 2-dagarskurs Beskärning och trädvård och växtkunskap.
Nybro kommun: 2-dagarskurs Beskärning, trädvård och växtkunskap.
Maskinringen Sörmland: 2-dagarskurs Beskärning och trädvård.
Enköpings pastorat: 2-dagarskurs Beskärning och trädvård.
Mentens AB, Västerås: 2-dagarskurs Kvalitetssäkring av växtanläggningar för projekt- och byggledare inom Trafikverk
och EQC.
SKL – Sveriges kommuner och landsting: Presentation av SKLs handbok i Vinterväghållning - Vitt på svart, Trafik- och
gatudagarna 2013. Framtagning av kursmaterial samt bitr. kursledare för kursen Kommunal vinterväghållning.
Haninge kommun: 1-dags grundkurs med introduktion till trädvården samt skötsel, beskärning, föryngring av
prydnadsbuskar och häckar.
PEAB Drift och underhåll: 2-dagarskurser beskärning och trädvård.
Movium/Alnarp: Medverkan vid rådgivardag samt föreläsning om besiktning av växtbäddar.
SIPU International
Kursmedverkan i kurserna - Yttre fastighetsskötsel på entreprenad - Kvalitetssäkrad stadsrenhållning - Effektiv
vinterväghållning
Brahegatan 17
563 32 Gränna

Tel:
E-post:

073-6292172
peter@vaxtteknik.se

Org. nr: 556876-4186
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www.vaxtteknik.se
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SLU/Alnarp: Fortlöpande föreläsningar gällande vegetation i vägmiljöer samt besiktning och kvalitetssäkring.
Arboga och Kungsörs kommuner: 2-dagarskurs Beskärning och trädvård.
Servicekontoret Borås stad: 2-dagarskurs Beskärning och trädvård.
Maskinringen Västernorrland: 1-dagskurs Beskärning och skötsel av buskplanteringar och häckar.
Maskinringen Höglandet: 2-dagarskurs Beskärning och växtkunskap.
Essunga plantskola: Utbildningsförmiddag i trädodlingen med inledande bildspelsföreläsning.
HSB Sörmlandsbostäder: 2-dagarskurser i Trädvård, beskärning och växtkunskap.
Skara kommun, förvaltningen för Service & Teknik: 1-dagskurs i beskärning, trädvård och växtkunskap.
Värnamo kommun: 2-dagarskurs i Trädvård, beskärning och växtkunskap.
Kumla kommun: 2-dagarskurs i Trädvård, beskärning och växtkunskap.
Haninge kommun: 1-dagskurs i Trädvård, beskärning och växtkunskap.
Nybro kommun: 2-dagarskurs i Trädvård, beskärning och växtkunskap.
Norrköping kyrkogårdsförvaltning: 3-dagarskurs i Trädvård, beskärning och växtkunskap.
Thells trädvård: 2-dagarskurs i Trädvård, beskärning och växtkunskap.

Besiktningar, växtkvalitetskontroller m.m.
Tekniska förvaltningen Lidingö stad
● Slutbesiktning Lekpark Bo Gärde. ● Övertagandebesiktning park- drift och stadsrenhållning. ● Förbesiktning Gågata
Lidingö C, Renovering av vegetationsytor. ● Efterbesiktning Upprustning Lekpark Bo Gärde.
● Uppföljande statusbesiktningar för Parkdrift och stadsrenhållning. ● Slutbesiktning Gågata Lidingö C, Renovering av
vegetationsytor. ● Förbesiktning, slutbesiktning samt kompletterande slutbesiktning Kompassen, aktivitetspark.
● Slutbesiktning Torsviksparken samt lekparkerna Södergarn och Sleipner. ● För- och eftersyn i samband med
motionsevenemang. ● Slutbesiktning Brevik centrumpark
BSV/Trafikverket
Uppdrag som växtsakkunig och kontrollant vid vägbyggnation.
Halmstads Fastighets AB
● Slutbesiktning Maratonvägen, Upprustningsåtgärder utemiljö. ● Övertagandebesiktningar samt statuskontroller Yttre
skötsel på entreprenad.
Linköpings kommun - Miljö och samhällsbyggnadskontoret
● Slutbesiktningar trädplanteringar Malmslättsvägen. ● Växtkvalitetskontroll ekar vid Ullstämma. ● Rådgivning gällande
växtbäddar för träd. ● Växtkvalitetskontroll träd vid Blästadbäcken ● Statusinventering träd vid Ulevileden ● Grön
kontrollant vid flertal investeringsprojekt samt huvudbesiktningsman vid byggnation av ny park.
Tekniska förvaltningen Lunds kommun
Övertagandebesiktning parkentreprenad.
Tekniska kontoret Danderyds kommun
● Tillträdesbesiktningar drift- och underhåll av utemiljö; fastighetsmark och parkmark. ● Uppföljande statusbesiktningar
parkmark inom Danderyds kommun.
Strängnäs Bostads AB
● Tillträdesbesiktningar yttre skötsel på entreprenad. ● Uppföljande statusbesiktningar.
Västerås stad:
Besiktningsutlåtande gällande trädvårdsarbete.
PEAB Sverige AB:
Biträdande besiktningsman samt utlåtande gällande växtkvalitet enligt Gro’s kvalitetsregler.
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
För och efterbesiktningar samt Slutbesiktning Kv Kyrkbyn, Utvidgning av Bromma kyrkogård.
Trafikverket
● Slutbesiktning planteringar RV 40. ● Kompletterande slutbesiktning planteringar Väg 41 Veddige Järlöv samt efter- och
garantibesiktning. ● Årligen återkommande slutbesiktningar i samband med planteringsarbeten i driftkontrakt samt
besiktningar av trädvårdsarbeten.
Green Landscaping
Statuskontroller fastighetsmark gällande övertagande vid Yttre skötsel på entreprenad.
EQC Management AB/Trafikverket
Syn inför garantibesiktning Väg 250.
Diligentia Bostäder AB
Slutbesiktning Eknäs Torg
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Urval av övriga konsultuppdrag
Tekniska Verken Linköping
Rådgivning samt projektspecifika utlåtanden gällande schakt nära träd.
Halmstad kommun
Inventering av bevarandevärda träd samt rådgivning kring skyddsåtgärder i samband med nyexploatering.
Värnamo kommun
Rådgivning stadsträd samt utbildningsdag för parkpersonal.
Borås stad
● Skötselplan gatuträd. ● Trädkonsultation Erikslundsplatsen m.fl.
NCC Roads AB
Kontroll och utlåtande gällande växtkvalitet enligt GROs kvalitetsregeler.
Kristianstads kommun
Upphandlingsbiträde vid inköp av gatuträd m.m. samt konsultationer i samband med plantering och skötsel av träd.
WSP Samhällsbyggnad
Biträde vid besiktning av växter i samband med slutbesiktning av entreprenad.
SKL-Sveriges kommuner och landsting
Biträdande redaktör och artikelförfattare vid framtagning av handbok i kommunal vinterväghållning.
NKAB
Skötselplan för parkskötselanbud samt rådgivnings- och trädupphandlings- uppdrag.
ACAMA Konsult AB
Granskningsarbete avseende upprättande av entreprenadhandlingar för parkskötsel, stadsrenhållning, yttre
fastighetsskötsel, vinterdrift m.m.
Lidköpings kommun
Rådgivning i samband med upphandling av plantskoleväxter samt trädrådgivning.
Trafikverket
Fortlöpande arbeten, bl. a:
● Restaureringsplaner för vägalléer inkl trädvårdsplan och möjliga restaureringsalternativ. ● Rådgivning i samband med
kronhöjning av vägalléer ● Fortlöpande statusinventeringar och åtgärdsförslag gällande vägalléer.
● Kontroll av almsjuka inkl. rådgivning och utlåtande. ● Kontroll och åtgärdsförslag gällande trädsäkerhet vid rast- och
lekplats. ● Anbudsunderlag alléplantering och trädvårdsåtgärder.
Motala kommun
● Rådgivning i samband med trädval och projektering av växtbäddar. ● Uppdragskurs, uppbyggnadsbeskärning av
gatuträd.
● Skötselplan gatuträd/grön gatumark.
Grenna Museum
Rådgivning och säkerhetsbesiktning gällande lindträd
Skara kommun, förvaltningen för Service & Teknik
Trädvårdsplan med uppföljande kronbesiktning och åtgärdsförslag Kvarteret Saturnus 1.
Haninge kommun
Kontroll och utlåtande gällande växtkvalitet enligt Gro’s kvalitetsregeler.
Sveplant
Framtagande av Allmänna råd för hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter.
E- planta ekonomisk förening
● 2010-2016 garantuppdrag vid chipmärkning av E-träd i svenska plantskolor. ● Övriga uppdrag omfattar
växtutvärderingar inom ramen för E-plantas växtutvecklingsarbete samt insamling av information inför ansökningar om
växtförädlarrätt m.m.

Trädvårdsplaner 2015
● Enköpings pastorat.
● Gränna-Visingsö pastorat
● Huskvarna pastorat
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Utbildningar, examensarbeten, kurser, certifieringar och stipendier
2016Tree Risk Assessment Qualification –ISA International Society of Arboriculture
2013Hags besiktningskurs SS – EN 1176 – 1177:2008
2011Stipendium - Föreningen för Dendrologi och Parkvårds Fond till minne av Sven A. Hermelin
2010Certifikat besiktningsman för utemiljön
BEUM/SBR/SP-Sitac

2010
AMA Anläggning 07 – Finplanering – 1 dag
EGA

2008Certifieringsförberedande kurs Växt/Mark
BEUM

2009Certifieringsförberedande kurs Natursten, Markbetong, Asfalt
BEUM

2010Certifieringsförberedande kurs i Entreprenadbesiktning (inkl. juridik)
SBR

2006
Entreprenad- och avtalsrättens grunder – 1 dag
SIFU

2005
Bebyggelsemiljöns gröna kulturhistoria - distanskurs
10 p SLU-Alnarp

2004
Etablering av alléträd
Examensarbete nivå C, SLU-Alnarp

2001-2004
Landskapsingenjörsexamen
SLU-Alnarp

1990-1991
Påbyggnad plantskola - förmanskurs 40 V
Hvilans trädgårdsskola

1991
Fördjupningskurs i trädvård – 3 dagar
Movium-Alnarp

1998
Nyheter inom trädvårdsområdet – 2 dagar
Movium-Alnarp

1988-1989
Grundkurs Trädgård 40 V
Vassbo trädgårdsskola

1985-1987
Gymnasiexamen
Grennaskolan, Humanistisk linje

Peter Sandberg

Växtteknik PS Konsult AB

