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Baskarta 



Inledning 
 

Den här rapporten redovisar vårt grupparbete som genomförts under 
certifieringskursen i Permakulturdesign (PDC) sommarhalvåret 2013. Vår 
uppgift har varit att ta fram ett designförslag för en tänkt 
demonstrationsträdgård i Stjärnsund, Hedemora kommun. En trädgård för 
praktiskt lärande och undervisning i permakulturdesign. Tanken är inte att vår 
design blir den slutgiltiga eftersom det inte är vi som är projektägare. Vår 
förhoppning är snarare att designförslaget med dess idéer ska kunna fungera 
som underlag och inspiration när den slutgiltiga designen påbörjas. Att 
designa en allmän plats kräver många olika perspektiv då det inte finns en 
tydlig beställare eller brukare. Uppgiften visade sig vara mycket svårare än 
vad vi föreställt oss. Eftersom tanken med demonstrationsträdgården är att 
den ska locka en bred målgrupp krävs fler analyser ur många olika perspektiv 
för att platsen ska bli dynamisk och inkluderade för alla. För vår del har fokus 
därför legat på att lära oss designprocessen och pröva på att praktiskt 
omsätta teori till praktik snarare än att presentera en perfekt design. 
 



Vad är permakultur? 
 

För dig som aldrig stött på begreppet permakultur tidigare kommer här en 
kort förklaring över hur vi fått det förklarat för oss och hur vi tolkat begreppet. 
Ordet ”permakultur” stod tidigare för Permanent Agriculture och uppstod i 
Australien för 40 år sedan. På senare år har begreppet breddats och kan 
numera appliceras på alla nivåer i samhället och inte bara i jordbruket. 
Sammanfattningsvis används permakultur idag som ett designredskap för 
uppbyggnad av resurser, starka lokalsamhällen och hållbara kretslopp. 
Verktyget används för att arbeta strukturerat och långsiktigt med hållbar 
utveckling. Det används för att hitta små lokalanpassade lösningar på stora 
utmaningar såsom klimatförändringar, utarmning av den biologiska 
mångfalden och överutnyttjande av naturresurser. Permakultur står därför för 
ett systemtänkande som vilket försöker skapa gynnsamma kopplingar och 
flöden. Istället för maktcentrering fokuserar permakultur på livet genom att 
exempelvis lära av och imitera naturen. Därför krävs både en helhetssyn och 
god platskännedom. 



Bakgrund 
 

Stjärnsund ligger i Hedemora kommun i Dalarna. Det är 28km till tätorten 
Hedemora och 195km till Stockholm. I Stjärnsundsbygden bor det ca 450 
personer fördelade på 200 hushåll. Ungefär hälften av dessa bor inne i 
Stjärnsund.  
 
 
 

Stjärnsund, Hedemora kommun 
 



Historia 
 
Stjärnsund är en av Bergslagens bäst bevarade bruksmiljöer med anor från 
1500-talet. Platsen fick stor betydelse under 1700-talet tack vare Christopher 
Polhem och Gabriel Stierncronas manufakturverk. 1889 kom järnvägen och  
med det en bättre förbindelse till bla. Långshyttan. Så småningom flyttades 
hela tillverkningen dit på 40-talet och 1964 lades järnvägen ned.  
 
Stjärnsund präglades därefter av utflyttning och bristande underhåll  fram till 
mitten av 80-talet. Sedan dess har orten fått nytt liv och blivit en attraktiv ort 
att bo i och besöka. Riksantikvarieämbetet har utsett Stjärnsund till 
riksintresse för kulturmiljövården och särskilda områdesbestämmelser gäller 
för bebyggelsens utformning. Exempelvis krävs rivningslov för att riva en eller 
del av byggnad samt marklov för att fälla träd med större stamomfång än 
60cm (en meter över mark). Det krävs även bygglov för följande: 
 

• Bygga ut, göra tillbyggnad eller ändra en byggnad så att bostad eller 
lokal tillkommer. 

• Väsentligt ändra en byggnads yttre och/eller inre utseende. 
• Använda en byggnad för nytt ändamål. 
• Anordna murar, plank, upplag, parkeringsplatser mm. 
• Sätta upp markiser, solfångare, skyltar, parabol över 0,5meter i 

diameter. 

Karta över områdesbestämmelserna i Stjärnsund. (Källa: Hedemora kommun 
miljö- och byggförvaltningen, ”Till dig som har hus i Stjärnsund”, 2010)  



 

Centrum för permakulturlärande 
 
Sedan våren 2012 drivs ett EU-stött LEADER projekt kallat ”Stjärnsund- ett 
centrum för permakulturlärande”. Projektet handlar om att etablera 
Stjärnsund som ett centrum för lärande inom ämnet permakultur. Till att börja 
med handlar det om att sprida kunskap lokalt om hållbar 
landsbygdsutveckling för att därefter börja bygga upp långsiktiga resurser 
och strukturer som blir viktiga komponenter för centrumet. Exempelvis har ett 
permakulturbibliotek etablerats och en demonstrationsträdgård har 
påbörjats. Det är inom detta projekt som den här PDC kursen genomförs och 
demonstrationsträdgården är också platsen vi valt till vår designuppgiften 
som ingår i certifieringen. 

Biosfärområde 
 

Stjärnsund ingår i biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven som 2011 
utsågs av UNESCO till det nordligaste biosfärområdet i Sverige. 
Biosfärområden har mycket höga kultur-och naturvärden och ska gynna den 
biologiska mångfalden och en hållbar utveckling. Det är ett starkt 
internationellt varumärke som ska gynna både de boende i området och den 
biologiska mångfalden. 

Platsanalys 
 

Vår första uppgift var att observera platsen och notera våra första intryck. 
Detta gjordes under en halvdag i början av sommaren. En utmaning med 
uppgiften var att två av gruppmedlemmarna dagligen arbetar i trädgården 
samt att fyra av deltagarna känner platsen väl då de bott länge i Stjärnsund.  
 
Därefter var det dags att mäta trädgården och alla objekt som vi ville ha med 
på kartan. Vi använde triangulering som metod och utgick från en 
fastighetskarta som vi fått av Hedemora kommun. Eftersom trädgården är 
nästan helt platt och den enda höjdkurvan redan framgick av fastighetskartan 
behövde vi inte mäta höjdskillnaderna för hand. När allt var utritat på kartan 
och överfört till datorn kompletterade vi med en satellitbild från Google 
Earth för att se om vi fått allt på rätt plats. Därefter skrevs kartbilden ut och 
ritades om för hand. 



Behovsinventering 
 

Utifrån intervjuer med boende och projektägare, våra egna observationer 
samt visionen för LEADER projektet har vi identifierat ett antal designbehov. 
Vi valde att avgränsa designbehoven till de absolut nödvändigaste för 
trädgårdens uppbyggnadsfas. Nedan beskrivs dessa designbehov. 
 
Ett av målen med projektet är att öka produktionen i trädgården. Med det 
följer en del uppenbara designbehov som i sin tur genererar nya. Ett självklart 
exempel på det är en utökad odlingsareal, vilket i sin tur ställer högre krav på 
till exempel väl uttänkta bevattningslösningar. På det mindre fysiska planet 
ställer det också krav på en tydlig organisation med ett ledarskap för 
implementering och underhåll. Organisationen behöver vara resilient på så 
vis att det lätt kan lämnas över och drivas även om projektgruppen byts ut 
över tid.  
 
Förutom produktion syftar trädgården även till att vara en plats för 
gemenskap, samvaro och kunskapsutbyte. För att platsen ska kunna leva upp 
till detta krävs bättre och fler naturliga mötesplatser. Tillgängligheten i 
trädgården är en annan aspekt som behöver förbättras på många sätt. Fler 
och bättre markerade in- och utgångar och möjlighet att ställa cyklar och 
andra transportmedel i närheten är några saker som framkommit. Vidare 
behöver vissa flöden genom trädgården förändras och förbättras. Exempelvis 
utgör den nuvarande höns-och kaningården en psykologisk barriär och delar 
upp trädgården i två delar. Även avsaknaden av centralt placerade 
förrådsutrymmen gör flödena kring trädgårdsarbetet osmidiga och 
tidskrävande.  
 



Sammanfattning behovsinventering: 
 

• Ökad odlingsareal 

• Tydlig och resilient organisation 

• Genomtänkta bevattningslösningar 

• Platser för samvaro, gemenskap och utbildning 

• Fler och bättre in- och utgångar 

• Plats att ställa cyklar och andra transportmedel 

• Flytt/omstrukturering av vissa element för minskad barriärkänsla 

• Centralt belägna förrådsutrymmen, bodar och förvaringsplatser etc. 

 
Detta är som sagt endast en övergripande bild av de designbehov som kan 
komma att tas i beaktande vid en komplett design och implementering och 
ska i sig inte ses som slutgiltiga. Behoven är lika många som antalet tänkta 
målgrupper . 

Resursinventering 
 

Trädgårdens totala yta är 120m x 160m= 19200kvm. Marken ägs av 
Hedemora kommun, men arrenderas av Stiftelsen Stjärnsund (Fridhems 
kursgård). I denna uppgift har vi valt att begränsa oss till den del av 
trädgården som i dagsläget brukas mest intensivt. I framtiden kan hela det 
arrenderade området komma att bli en del av en större design med fler av de 
element som vi lärt oss om under denna PDC. Framförallt har diskussionen 
om anläggandet av en skogsträdgård i den delen.  

Arbetskraft 

Stiftelsen Stjärnsund samarbetar med föreningen Permakultur Stjärnsund 
(PKS) i utvecklingen av det arrenderade området. PKS tar hjälp av volontärer 
från bla. WWOOF till arbetet med demonstrationsträdgården. Under 2013 
har ett tjugotal volontärer arbetat med olika projekt i trädgården. 

Jord 

Tre jordprover har tagits på olika platser i trädgården under 2013. Det är ett 
matjordslager på 15 - 25 cm och sedan ett djupt lager med kompakt lerjord 
under det. Matjordslagret håller en bra kvalitét med fin struktur och humus. 
En utmaning med denna jordtyp är att skapa ett tillräckligt djupt lager med 
lucker matjord för en bra tillväxt av rotsaker. 



Vatten 

Den största vattensamlingen utgörs av ett dike som löper längs vägen på den 
norra sidan av trädgården. Där samlas avrinningsvatten som ger en något 
fuktigare miljö jämfört med den övriga plana åkermarken I trädgården. Det 
finns även en nyanlagd bevattningsdamm i anslutning till odlingsbäddarna i 
mitten av trädgården.  

Baskarta med vind- och l judsektorer 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Solsektor 

 



Framtida visioner och mål 
 

Efter observationsstudien och intervjuerna samlades gruppen för att ta fram 
en gemensam målbild och vision för trädgården baserad på våra 
observationer och analyser. Målen är så kallade SMARTa mål vilket innebär 
att de är Specifika, Mätbara, Avgränsade, Realistiska, Tidsbegränsade. Detta 
skiljer målen från visionen som generellt beskriver syftet med projektet. 
 

Vision 
 

Att bygga upp en levande och produktiv plats för inspiration, utbildning, 
hälsa och hållbarhetsutveckling. 
 

 

 

Mål 
 

• Bättre tillgänglighet med 4 ingångar, ett i varje väderstreck. 
• Informationstavlor vid varje ingång inom ett år. 
• Om två år ska minst en ingång vara handikappanpassad samt 

mittgången och undervisningsplatsen i trädgården. 
• Minst två mötesplatser för besökande och boende finns i trädgården 

inom fyra år. 
• Trädgården ska besökas av minst 100 (nya) personer per år. 
• Trädgården ska kunna producera mat för försörjning av åtta 

permanentboende plus 100 måltider till Fridhem/år inom 6 år. Detta 
kräver ca 5000kvm av trädgårdens yta (521kvm/familj med 2 vuxna och 
2 barn).  

• Minst 10 utbildnings-och demonstrationsarrangemang kopplade till 
trädgården genomförs per år. 

• 15 skyltar som förklarar företeelser och element i trädgården sätts upp 
inom 2 år. 

• Sommarcafé, butik och besökscentrum etableras inom 2 år. 
• Minst 2 personer ska kunna försörja sig på arbete i och runt 

demonstrationsträdgården inom 4 år. 
• 50% av odlingarna ska vara självbevattnande från förnyelsebara 

vattenkällor inom 3 år. 
• Ett växthus på minst 45kvm ska vara på plats inom 2 år. 
• En enkel skötselplan som alla kan förstå ska finnas i trädgården inom 4 

år. 



Sammanfattning designutmaningar 
 

• Ge ett städat och inbjudande intryck till boende och besökare. 

• Skapa människoflöden som inte stör växtlighet och djur. 

• Utvecklandet av lucker, djup matjord. 

• Förlängning av besökssäsong. 

• Förlängning av växtsäsong. 

• Få till ett bra samarbete och förstående med ortsborna och Stiftelsen 

Stjärnsund. 

• Större förvaringsutrymmen för byggnadsmaterial mm. 

• Få tillstånd att bygga de önskade systemkomponenterna. 

• Träd som skuggar odlingsområden. 

• “K-märkta” byggnader och speciella områdesbestämmelser 

 

 



Zonkarta före 

Zonkarta efter 



 
 
 

Designförslaget 





Om designen – sammanfattning och slutord 
 
Vi har försökt designa en plats för möten, trivsel, lärande och inspiration men 
utan avkall på att platsen samtidigt ska vara produktiv och generera en 
avkastning. De designval vi har gjort har haft som syfte att utifrån platsens 
förutsättningar uppfylla de mål vi formulerat. Allt inom ramen för 
permakulturprinciperna. Ofta tjänar olika element samma syften.  
 
Matproduktion är ett exempel på en funktion som bärs upp av flera element 
och likaså bevattning. Och liksom funktioner kan bäras upp av flera element 
kan ett och samma element ofta ha flera funktioner. I många fall har vi valt 
formen för en funktion utifrån att den också ska kunna fylla en annan funktion. 
I fallet matproduktion har vi till exempel valt flera element som genom sin 
form också lockar nyfikna besökare och bidrar till platsens skönhet. Förutom 
eftertanke i val av element har vi också försökt få till deras placering så att 
varje element utifrån sin plats fyller sin funktion bäst.  
 
Alla komponenter ska samverka och interagera med varandra på ett smart 
och vackert sätt. Vår vision är inte en plats med en samling olika 
komponenter utan en helhet som fungerar i form och funktion. För en 
detaljerad förståelse för våra designval har vi listat varenda nytt, borttaget 
och ändrat element. Här återfinns även några ord om funktion, placering och 
samverkan för respektive element.   
 



Systemkomponenter som vi lagt ti l l  i  designen  

(punkt ett anger funktioner, punkt två placering och punkt tre hur system-
komponenten samverkar med sin omgivning) 
 

Växthus 2st  
1. ökad matproduktion, kombinerat hönshus på vintern, yteffektivisering 
2. ena växthuset ligger nära bostaden, det andra på en gammal grund  
3. samverkan med hönsen komposten, regnvattensamlingssystem, social 

mötesplats 
Hügelkulturlabyrint 

1. Matproduktion, demonstration PK tänk, attrahera besökare, estetiskt 
vackert, 3D 

2. Bra bevattningsmöjligheter, lättillgängligt från huvudstigen 
3. Dammen i mitten med miniswales in i bäddarna, växthuset, nära 

befintliga hügelbäddar 
2 nya dammar 

1. självbevattning, ökad vattentillgång i trädgården  
2. bra avrinning från diket, vatten till hügellabyrinten 
3. swales, hügellabyrinten, besökarna (barnen) 

Swale 
1. Hållbart bevattningssystem, förlänga flödet 
2. Enda sluttningen i norr 
3. Dammarna, växterna runt omkring 

Cykelställ 
1. Vi vill att man reser hållbart, uppmuntra till cyklarna, minimera slitage i 

trädgården 
2. För att få folk att använda ingångarna 
3. Besökarna, informationstavlorna, återvinning/kompost, caféet/butiken 

Öppen scen/Lärcentrum 
1. samla besökarna på ett ställe, mötesplats för boende och besökare, 

plats för utbildning i PK kurser 
2. lättillgänglig, synlig från vägen, avskilt av stora buskar, nära tipin 
3. tipin, besökarna, hångelhörnan, dammen, butiken/cafét 

Lekplats med växttorn och pysselhörna 
1. en plats för små och storas lek, locka olika åldersgrupper till 

trädgården 
2. nära utkiksplatsen och djuren 
3. djuren, dammen, besökarna, ingången 

Utkiksplats med hängbro och stege 
1. locka besökare, överblicka trädgården, nya perspektiv, lek 
2. i ett högt och stadigt träd i norr, nära ingången för att locka besökare 



3. besökarna 
Förråd (ved, virke, verktyg) och redskapsbodar 

1. lagra saker 
2. nära behoven 
3. allt 

Sittplatser 
1. få folk att stanna upp i trädgården 
2. överallt här och var 
3. besökarna, scenen, ingångarna, lekplatsen mm. 

Informationstavlor och skyltar 
1. synliggöra trädgården och syftet samt föreningarna och 

bidragsgivarna 
2. vid ingångarna samt utspridda skyltar i trädgården för att förklara de 

olika elementen 
3. besökarna 

Komposterna 
1. för att sluta kretsloppet 
2. i växthusen, vid caféet, vid odlingarna 
3. hönsen, odlingarna, caféet, hushållsavfall från boende 

Café / Butik / Återbruk 
1. för att skapa inkomster och sälja överflöd, locka besökare, 

kretsloppstänk, samlingsplats 
2. länka ihop Fridhem med trädgården, nära huvudingången 
3. besökarna, Fridhem, hela trädgården och de ansvariga 

Utedusch 
1. för att bli ren, uppvisning 
2. nära bostaden och ett stort tak  
3. volontärerna, besökarna, boende m.fl. 

Cykeldriven tvättmaskin 
1. spännande experiment lockar besökare, ger rena kläder, 

kretsloppstänk 
2. nära smutstvätten 
3. besökarna, boende m.fl. 

Energiskog 
1. Ved, skapa insynsbarriär och vindskydd, slöjd och verktygsämne 
2. I kantzonerna i västra delen av trädgården, istället för häck 
3. Elden, boende, bostäderna, spaljéerna mm. 

Häckar 
1. Insynsskydd, matproduktion, mikroklimat, biologisk mångfald och 

skogsträdgårdstänk (3D) 
2. I kantzonerna  
3. Insekterna, besökare och boende, matproduktion 



Staket och grindar 
1. Avgränsa trädgården och barnsäkra lekplatsen, styra flödet genom 

ingångarna 
2. Mellan trädgården och Fridhem och vid ingången mot vägen 

Fruktträd 
1. Matproduktion, biologisk mångfald, lek, 3D tänk 
2. I nordväst i hönsgården, skapa kantzon 
3. Djuren, B&B 

Nötbuskar och träd 
1. Matproduktion, demonstration 
2. I norra delen av trädgården 
3. Djuren, bb 

Regnvattensamlingssystem 
1. Bevattning nå målet om självbevattning, driva tvättmaskin och dusch 

och ev. andra experiment, vattna djuren, demonstration 
2. Nära odlingarna och djuren 
3. Växthusen, odlingarna, djuren, bb 

Återvinningsstation 
1. Samla upp skräp på ett hållbart sätt, återvinning 
2. Nära utgångarna och caféet 
3. Bb, caféet, Fridhem, kommunen/insamlaren 

Konstinstallationer 
1. Locka besökare, skapa aktivitet, estetik och kreativitet, inspiration, 

njutning mm 
2. Här och var i trädgården 
3. Bb, PK konstnärer 

Tipspromenad för nya besökare 
1. synliggöra vissa element i trädgården, undervisa besökare, locka nya 

och gamla besökare att upptäcka trädgården 
2. överallt 
3. B&B 

Grillplats 
1. mötesplats, socialt umgänge, möjlighet att använda även under 

vintern 
2. vid odlingarna / hügelkultur 
3. B&B, vedboden, energiskogen 

Vertikalodling 
1. platseffektivt, demonstrationsobjekt, matproduktion 
 

 



Ursprungliga systemkomponenter som vi valt att ta bort i vår design samt varför. 
 

• Feng shui örtcirkel 
o skapa plats för scen/lärcentrum, ej produktiv eller PK 

• Centrumrondellen 
o ej produktiv, barriär, skapa mötesplats och handikappanpassa 

mittgången 
• Skuggande träd och buskage i söder 

o skapa mer sol till odlingarna 
 

Ursprungliga systemkomponenter som vi har flyttat eller ändrat i designen 
samt varför. 
 

• Hönsgården 
o ta bort barriärkänsla, skapa odlingar i söder, djur i norr 

• Djurhus 
o flytta närmre nya hönsgården och växthuset / biodomen 

• Ingångarna 
o synliggöra, skapa tillgänglighet, styra flödet 


