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Introduktion

Björketorp ligger några kilometer väster om Molkom, fyra mil norr om Karlstad, och är en gammal 
värmlandsgård från tidigt 1900-tal med en huvudbyggnad, två lador, ett härbre och två hektar 
sammanhängande åkermark väster om byggnaderna. Tomtens form kan beskådas i Figur 1. 

Figur 1. Fastighetskarta där bostadshuset är markerat med rosa färg.

Nuvarande ägare av fastigheten har bott där i två år och har inte hunnit sätta sin prägel på 
fastigheten mer än att ha tagit ned en handfull träd, planterat några buskrader och anlagt några 
odlingsland. De boende har omfattande visioner om vad platsen kan komma att användas till i 
framtiden och det är i detta planeringsskede som permakulturdesignarbetet nu fyller en viktig 
funktion. Arbetet har mest fokuserat på de områden av tomten som ligger närmast byggnaderna 
medan åkermarken fått en mer översiktlig uppmärksamhet riktad mot sig. 

Observation – tillståndet idag

Björketorp ligger på en västsluttning med skog som granne åt öster och öppna fält från syd sydväst 
till nord nordväst vilket ger en härlig utsikt och mycket sol vilket kan ses i Figur 2.

Figur 2. Vy åt väst sydväst med härbre i mitten och del av lada till vänster. Ett mycket gammalt
äppelträd till höger i bild.

Klimatzonen är 3-4 och årsmedelnederbörden är 750 mm. Det öppna läget ger mycket sol på 
sommarhalvåret, men också en förhärskande vind från sydväst. Tomtens växtlighet präglas av 
mycket gräsmatta, några ädellövträd och en handfull äppelträd – varav ett troligen är lika gammalt 
som gården. Ladorna, som är i renoveringsbehov, ramar in tomten och leder blicken ut mot åkern. 
Det bor två vuxna, ett barn och tiotalet fjäderfän på gården året runt. 



Ett sätt att analysera förutsättningarna på platsen är att titta på hur flöden kommer in och ut ur 
tomten som t.ex. vatten och solenergi. Björketorp lider p.g.a. dålig grävda avrinningsdiken öster om 
tomten av att få stora mängder vatten in på tomten vilket gjort att marken öster om bostadshuset är 
vattensjukt, gett fuktproblem i husgrunden och att ladorna har ”satt sig” och behöver åtgärdas/rätas 
upp. En sektoranalys ger information om ”energier” vilka ger indikationer på var t.ex. solen lyser in 
på tomten, skuggiga delar gör odling olämplig, vattensjuk mark finns etc. En sådan kan överblickas 
i Figur 3. Viktiga slutsatser från sektoranalysen var att fin utsikt åt sydväst bör utnyttjas kreativt.

Figur 3. Sektoranalys som visar att mycket vatten kommer från skogen i öster, hundskall från
grannen i norr, en del oljud och ful vy från vägen som går förbi tomten. 

Då markanvändningen kan förändras som en följd av designen är det viktigt att även undersöka hur 
jorden är under grässvålen – berg, fyllnadsmaterial, grus eller gammal åkermark t.ex. Det som 
denna undersökning gav var att på vissa delar av tomten är det berg bara några cm under ytan, 
medan det i regel var sandblandad lerjord med varierad mullrikedom – med andra ord goda 
förutsättningar både för intensiva odlingar och perenna växter och träd.

En viktig del i arbetet med att designa hur mark ska användas är att kartlägga hur det faktiskt ser ut 
före – grundförutsättningarna. Detta gjordes genom inmätning med måttband och baslinjer vilket 
resulterade i en baskarta som kan beskådas i Figur 4. Genom att utgå från baskartan kan sedan en 
permakulturdesign lättare utformas och tydligt redovisas.



Figur 4. Baskarta över grundförutsättningarna på Björketorp. Cirklar är träd, snedstreckade områden
              är buskområden och vågräta streckade områden är odlingsbäddar.

Analys – dagens och morgondagen användning av gården 
En viktig del i analysen av hur gården används är att skapa en karta där zoner märks ut utifrån hur 
intensivt de används. Zon 0 är bostaden och zon 5 är orörd vildmark. En sådan karta kan beskådas i 
Figur 5. Genom att förstå hur rörelse sker på tomten kan t.ex. odlingsland enklare designas in så 
dessa ges rätt nivå av uppmärksamhet på ett naturligt/självklart sätt. 

Figur 5. En zonkarta där Zon 1 inkluderar dagliga aktiviteter som att hämta ved, gå på dass och 
gå till och från bilparkeringen.

Efter att ha genomfört en PASTE-analys (analys av växtliv, djurliv, byggnader, verksamheter och 
händelser) och även gjort intervjuer med de boende kring resurser och begränsande faktorer kunde 
en behovslista göras vilket återfinns i Tabell 1. Grundläggande behov som kan anses självklara som 
t.ex. drickbart vatten, mat (till människor och höns) och varm bostadsmiljö är inte med i listan utan 
här redovisas endast behov och önskningar som de boende har inför framtiden. 



Tabell 1. En behovsinventering med avseende på ägarnas tankar om utvecklingen av Björketorp.

1. Inte ha vattensjuk mark nära huset och 
ladorna

12. En visningsbar skogsträdgård

2. Mera odlingsytor 13. Utomhuskök

3. Effektivisera hönshanteringen och minska 
behovet av inköpt hönsfoder

14. Skapa ett överskott som kan bytas mot andra 
resurser

4. Minska betungande gräsklippning 15. Mer biologisk mångfald på gården

5. Arbetslokal för biodling 16. Bättre uppställningsplats och infart för större 
maskiner

6. Varmväxthus för övervintring av känsliga 
växter

17. Testa, sprida och föröka ovanliga växter

7. Boplats för tillfälliga gäster/arbetare 18. En plats för kontemplation och vila

8. Insynsskydd från vägen 19. Fruktträdgård

9. Avgränsad/avskild yta för social samvaro 20. Plats för bisamhällen

10. Virkesförråd 21. Kallväxthus

11. Vedförvaring

Utifrån de boendes tankar om livet på Björketorp i framtiden har en vision tagits fram:

”Björketorp är en väl fungerande och bekväm boendemiljö. Gården Björketorp är en estetiskt
tilltalande inspirationsplats som utnyttjar naturliga flöden på ett effektivt sätt och bidrar till

lokalsamhället med kunskap och produktionsöverskott. Miljön är präglad av mycket liv där både
människor och djurliv känner sig välkomna.”

Som en styrning utöver behovslistan ovan och visionen har mål enligt SMART-metoden tagits fram:

– Vattnet som flödar in på tomten från himmel och mark vid utgången av 2014 är inte längre 
ett problem utan används som en resurs.

– Skapa odlingsytor som minskar andelen underhållen gräsyta med 50 % till år 2015.
– Att till år 2015 ha halverat mängden tid och resurser som läggs på att hönsen ska må bra 

samtidigt som de producerar ett överskott.
– Skapa en yta för social samvaro för 10 personer till åt 2015.
– Alla förändringar i yttre miljön på Björketorp skall undersökas utifrån möjligheten att främja 

biologisk mångfald.

Designgenomförandet
Utifrån de mål och behov som beskrivits ovan samt grundläggande permakulturprinciper kan några 
tydliga designutmaningar identifieras:

– Vattnets flöde genom tomten måste bemästras och utnyttjas på ett resurseffektivt sätt.
– Om odlingsbarheten på åkern och i trädgården ska förbättras bör vindskydd implementeras 

utan att för den sakens skull skymma utsikten.
– Hitta varierat hönsfoder som blir moget vid olika tidpunkter på säsongen.
– Pussla ihop systemkomponenter så att deras relativa position blir så bra som möjligt.
– Beräkna vad gården förbrukar för att kunna bedöma hur ett överskott kan skapas för byte 

mot andra resurser.

Utifrån behovssammanställningen, SMART-målen och designutmaningarna kan 



systemkomponenter tas fram som sedan kan användas i den slutliga designen. En sådan lista med 
referens till Tabell 1 och designutmaningarna återfinns i Tabell 2.

Tabell 2. Listade systemkomponenter som kan tänkas vara användbara i slutdesignen.

1. Dräneringsdike, dräneringsrör, växtlighet som 
håller vatten

12. Stor yta som lämpar sig för odling

2. Upphöjda bäddar, örtspiral, lasagnebädd, 
takodling, hugelkultur, fönsterlådor, 
vertikalodling

13. Vatten, sittplatser, arbetsbänk, 9m2 yta

3. Dricksvatten till hönsen: från regnvatten, från 
kranvatten, lagringskärl. Mat till hönsen: 
matrester, odlade växter som de kan äta själva, 
odlad vete på åkern

14. Odlingsyta, bikupor

4. Parkering, vägar/gångar/stigar, äng, 
odlingsytor, damm, dike, stenröse

15. Stenröse, blomsteräng, blomrabatt, damm, 
fågelholkar, bärbuskar, diken, död ved, sandhög,

5. Ny byggnad, plats i befintlig byggnad 16. Bra bärlager, 3 m bred infart

6. Växthus med värmekälla, 45 m2 yta 17. Arbetsyta inomhus

7. Ny byggnad, plats i befintlig byggnad, 18. Utsikt, 15 m2 yta, pergola, berså, blommande 
växter 

8. Plank, buskar, träd, byggnation 19. Fruktträd, soligt, vindskyddat läge

9. Träterass, långbord i lada, badtunna 20. Bikupor, 0,5*6,5 m yta, 

10. Tak, god ventilation, avlångt 21. 20 m2 yta, plasttunnel, glasväxthus

11. Tak, god ventilation Dammar, swales, plexiglasvindskydd, buskar, 
träd

Efter att ha valt ut lämpliga systemkomponenter och funnit bra kopplingar mellan dessa har en 
slutdesign skapats och kan ses i Figur 6.



Figur 6. En översiktsbild av den slutliga designen.

För att lättare kunna se delar av designen har kartan delats in i mindre delar där det nordöstra hörnet 
återfinns i Figur 7.



Figur 7. Det nordöstra hörnet av fastigheten. Här kan en tydligt se att mycket växtlighet skall
                    tillföras  tomten samtidigt som vattnet skall användas mer kreativt med en damm, 
                    svackdiken och uppfångande av regnvatten.

För att tydliggöra varför designen ser ut som den gör kan det i Tabell 3 utläsas motiv till val av 
systemkomponenter och vilka behov de tillfredsställer.

Tabell 3. Behoven hänvisar till Tabell 1. Motiv till plats och bakomliggande permakulturprincip/-er 
i Figur 7. 

Behov som tillfredställs med 
vilken systemkomponent

Därför val av plats och 
systemkomponent

Permakulturprinciper

1. Dräneringsdiket kvar, mycket 
växtlighet med stor andel 
träd/buskar

Vattnet som kommer 
markvägen in på tomten 
hamnar öster om huset vilket 
därmed antingen leds iväg med 
hjälp av dräneringsdiket eller 
binds i den ökade mängden 
växtlighet. 

Förorening = oanvänd resurs; 
Se problem som början på 
lösningen; Observera och 
interagera; Bygg upp resurser; 
Cirkulation och fördröjning av 
flöden; Varje systemkomponent 
uppfyller flera funktioner

6. Varmväxthus mot 
västerväggen med uppvärmning 
från dels spillvärme från 
husväggen, men också via 
vattenburet system

Lämplig placering med tanke 
på utrymmet som krävs och att 
det är bra solinstrålning på 
platsen och även kan ta vara på 
och ge värme från/till 
bostadshuset, hindrar även en 
del störande ljud från norr

Skapa avkastning/överskott; 
Effektiv energianvändning; 
Cirkulation och fördröjning av 
flöden;

8. Buskar, träd, carport för att 
förhindra insyn/utsikt från/mot 
bilvägen

Fler funktioner med carport 
som även har klätterväxter och 
på sikt kommer även träden 
fylla insynsskyddsfunktionen

Alla viktiga funktioner stöds av 
flera systemkomponenter; Varje 
systemkomponent uppfyller 
flera funktioner

19. Fruktträdgård Står i ett skyddat läge öster om 
bostadshuset, där de hjälper till 
att binda vatten, bidrar till 
överskottet, insynsskydd. Kan 
vara för skuggigt innan träden 
blivit tillräckligt stora att huset 
inte längre skuggar

Varje systemkomponent 
uppfyller flera funktioner; 
Skapa avkastning/överskott; 
Sträva efter mångfald;



Figur 8. Den sydliga delen av fastigheten. Här har en väg för större maskiner, hönsbuskar och en
hassellund anlagts. Uteköket har byggts och en damm för att fånga upp markvatten har grävts.

Tabell 4. Behoven hänvisar till Tabell 1. Motiv till plats och bakomliggande permakulturprincip/-er 
i Figur 8.

Behov som tillfredställs med 
vilken systemkomponent

Därför val av plats och 
systemkomponent

Permakulturprinciper

1. Dräneringsdike Minska fuktbelastningen på 
marken under sydliga ladan. 
Bidrar till biologisk mångfald.

Observera och interagera; Varje 
systemkomponent uppfyller 
flera funktioner

3. Vatteninsamling, 
hönsfoderbuskar,

En K-märkt ask göra marken 
lite otillgänglig för annan 
exploatering. Nära till 
hönshuset.

Arbete = icke tillfredsställt 
behov; Använd kunskap på ett 
kreativt sätt; Arbeta med, inte 
mot, naturen; Använd 
integrerade och 
självreproducerande system; 
Cirkulation och fördröjning av 
flöden

11. Plats inomhus i sydliga 
ladan

Flyttar in vedhögen inomhus så 
bättre skyddad från vädret och 
där vedhögen stod kan en 
estetisk busk- och trädridå växa 
upp för att skymma synen av 
ladorna

18. Berså med utsikt mot väst 
sydväst

En plats med lite aktivitet och 
lugn miljö där växtligheten som 
omgärdar platsen kan vara ätlig 
men också locka till sig bin 
under stor del av säsongen

Varje systemkomponent 
uppfyller flera funktioner; 
Sträva efter mångfald;



20. Bikupor De behöver stå i sol och en bit 
från störande aktiviteter 
samtidigt som de måste kunna 
flyttas smidigt vilket blir 
möjligt då det är en stig till 
kontemplationsplatsen bredvid 
och upp mot bihuset.

Skapa avkastning/överskott; 
Använd kunskap på ett kreativt 
sätt; Använd integrerade och 
självproducerande system; 
Effektiv energianvändning

I Figur 9 kan den västliga delen av designen betraktas. Fastigheten sträcker sig längre åt väster och 
där ämnas en skogsträdgård anläggas, men detaljer kring den har inte tagits med i designarbetet.

 
Figur 9. Den västliga delen av designen/tomten utmärks av mindre intensiva odlingar och ett större
område av lähäck för att skydda odlingarna från kylande vindar. Skogsträdgård och en större yta för

social samvaro sommartid är planerad väster om kartans visningsområde.



Tabell 5. Behoven hänvisar till Tabell 1. Motiv till plats och bakomliggande permakulturprincip/-er 
i Figur 9. 

Behov som tillfredställs med 
vilken systemkomponent

Därför val av plats och 
systemkomponent

Permakulturprinciper

2. Odling av karaktären rader 
eller på andra mindre intensiva 
sätt

Skapar mycket mat och behöver 
inte lika mycket tillsyn.

Skapa avkastning/överskott; 
Alla viktiga funktioner stöds av 
flera systemkomponenter; 
Effektiv energianvändning; 

9. Eldplats med bänkar Ramas in fint med mur buskar 
och är en bit bort från gårdens 
övriga miljö. Kvällssol.

Alla viktiga funktioner stöds av 
flera systemkomponenter

Efter att designen implementerats har de boendes rörelsemönster förändrats till något som liknar det 
som visas i Figur 10. 

Figur 10. Användningsintensiteten av tomten där zon 1 är daglig användning och zon 4 
  är några gånger per månad.

Slutsats 
Björketorp har genom analys och designarbetet blivit en intensivare plats om en tittar på antalet 
systemkomponenter som nu ryms, men inte bara mer utan också bättre komponenter som arbetar 
tillsammans. Vid full produktion kommer denna plats kunna bidra med ett stort överskott till 
lokalsamhället samtidigt som onödigt arbete i form av gräsklippning kommer ha minskat radikalt 
till förmån för uppgifter som de boende finner mer rogivande som att sköta om odlingsland, beskära 
fruktträd, se till att bina mår bra etc. Vattnet kommer bli ett positivt inslag i trädgården från att idag 
vara ett bekymmer samtidigt som genom regnvatteninsamling kan bidra till mer effektiv 
resursanvändning. När allting är implementerat kan denna gård mycket väl vara en inspirationsplats 
och föredöme för hållbar markanvändning i allmänhet och praktisk permakultur i nordiskt klimat i 
synnerhet. 


