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Arboristarbeten - riktlinjer vid upphandling
I våra upphandlingar av trädvårdsåtgärder är det viktigt att vi får en kompetent
person som klarar uppdraget. Samtidigt är det svårt att förstå sig på alla
utbildningar och certifieringar som finns och veta vilka av dessa som visar om en
person har rätt kunskaper för att utföra jobbet. Det finns dock några riktlinjer som
man kan följa vid upphandlingar.
Det är helt korrekt enligt LOU att efterfråga en typ av certifiering som visar att
man har tillräckliga kunskaper, så länge som det är öppet för alla att kunna
certifiera sig. När man kommer till olika typer av utbildningar så är det betydligt
svårare att dra gränsen mellan vilken utbildning som håller måttet och vilken som
inte gör det. Utbildningarna kan dessutom ändras över tid vilket gör det ännu
krångligare. De flesta seriösa arborister ser dessutom till att certifiera sig så denna
efterfrågan kommer inte som en överraskning för dem. Därför rekommenderas att
efterfråga arboristcertifiering i upphandlingen. För riskbedömningar finns det
ännu ingen certifiering och därför går det bara att efterfråga utbildningar.

Konsulterande arborist som tar fram trädvårdsplaner
Text att skriva i upphandling: Certifiering av arborist av oberoende organisation
t.ex. ISA certified arborist, European Tree Worker eller motsvarande.
Certifieringar som håller måttet:
•
•

ISA certified arborist – certifiering av arborister. Testet är endast teoretiskt
ETW (European Tree Worker) – certifiering av arborister (Europeisk standard).
Teoretiskt och praktiskt test.

Klättrande arborist som utför beskärningar
Text att skriva i upphandling: Certifiering av klättrande arborist av oberoende
organisation t.ex. ISA certified tree worker climber specialist, European Tree
Worker eller motsvarande.
Certifieringar som håller måttet:
•
•

ISA certified tree worker and climber specialist – Praktiskt test ingår.
Arboristerna måste först ha klarat ISA certified arborist.
ETW (European Tree Worker) – certifiering av arborister (Europeisk standard).
Teoretiskt och praktiskt test.
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För säkerhets- och riskbedömning
Text att skriva i upphandling: Utbildning i riskbedömning t.ex. TRAQ - Tree
risk assessment qualification eller QTRA - Quantified Tree Risk Assessment eller
motsvarande.
Certifieringar eller utbildningar som håller måttet:
•

•

•
•

TRAQ - Tree risk assessment qualification – Fokuserar mer på trädet och
bedömning av dess benägenhet att tappa grenar mm. Är endast öppen för
arborister, landskapsingenjörer och landskapsarkitekter (ev. andra genom
dispens)
QTRA - Quantified Tree Risk Assessment – Fokuserar mer på marken runt om
trädet, dvs hur stor är sannolikheten att någon skadas om något skulle hända
med trädet. Är öppen för alla att gå.
THREATS - http://www.flac.uk.com/wp-content/uploads/2010/07/THREATS-GNJune-2010.pdf
VTA - http://svensktradvard.se/onewebmedia/VTA-info.pdf

Glöm inte att kräva minst två liknande uppdrag som referens vid
alla dessa upphandlingar, detta är minst lika viktigt som en
certifiering!
Olika utbildningar som kan förekomma, men som inte är
certifieringar.
•

•
•

•
•

City of guilds/NPTC – Engelsk institution som bland annat utbildar arborister i
klättring och beskärning. Det är viktigt att veta att detta är ett lärosäte och inte
en specifik utbildning. Vilken utbildning man har beror på vilka kurser man tagit.
Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum, Badem-Wûrttemberg – Tysk
utbildning som finns på två skolor i Tyskland, en i Heidelberg och en Berlin.
Detta är en arboristutbildning som innehåller både klättring och beskärning.

Müncher Baumkletterschule – en av många privatskolor i Tyskland med
mer klätterutbildning än trädvårdsutbildning.
CPT – Certified professional Tree climber – Ingen certifiering som
någon branschorganisation ligger bakom. En eller ett fåtal skolor har
själva tagit fram certifieringen.
Hvilan – en svensk tvåårig arboristutbildning som innehåller utbildning
kring klättring och beskärning. Många som gått ut Hvilan certifierar sig
sedan enligt ISA eller ETW.

