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”Apelsinvägen 14” (1) är en villatomt med ett 1 1/2-

planshus på 130 kvm. Tomten ligger i Järfälla 

kommun i Stockholms län, i ett typiskt 

förortsområde med närhet till naturen och Mälaren. 

Bakgrund 

Tomten (1) angränsar till ett skogsområde och 

Görväln naturreservat. Sydväst om 

bostadsområdet finns skog, en stor äng och 

Mälaren med höga klippor och flera badställen. 

I huset bor Susanne och Lars. Barnen är vuxna och har flyttat hemifrån. Lars har bott i huset sedan det 

byggdes 1983, och Susanne flyttade in 1989. Båda är intresserade av hem och trädgård så huset och 

trädgården har förändrats mycket under de 25-30 år som familjen har bott där. Husets kök byggdes till 

med 10 kvm och en kakelugn installerades för 20 år sedan. Fruktträden och buskarna i trädgården är 

fullvuxna och lättskötta. Grönsaksodling har bedrivits de senaste 10-15 åren. Man har bland annat 

byggt ett växthus och flera odlingslådor i anslutning till köket. Huset värms upp med vattenburen el. 



Baskarta  
Tomtens yta är ca 570 kvm, 

varav huset och garage-

byggnaden upptar drygt 100 

kvm. 

 

Tomten befinner sig i växtzon 

2, förutom söderväggen 

mellan garaget och huset som 

är växtzon 1. 

 

På tomten finns många 

fruktträd och bärbuskar, 

växthus, litet tomathus, 

trädgårdsland med 

odlingslådor, komposter, 

stenläggning, trädäck med 

uteplatser samt en uppvärmd 

garagebyggnad (ca 5 grader) 

med förrådsdel. I anslutning till 

garaget finns ett kombinerat 

cykelställ och vedförråd under 

ett utskjutande tak. Tomten är 

omgiven av häck och staket.  



Växthus och  

odlingslådor 

Södervägg med björnbär,  

vinhallon, persika mm 

Stort trädäck på framsidan samt  

nyplanterade hasselbuskar  

Körsbärsträd  

och altan 

Foton  



Växthus, odlingslådor och komposter 

Mer plommon- och äppelträd Plommon- och äppelträd 

Ved, cykelställ och tomathus 



Zonkarta  

sommar  
På sommaren vistas 

man dagligen vid 

husets huvudentré samt 

trädgårdslandet och 

växthuset (zon 1).  

 

Beroende på väder och 

aktiviteter vistas man på 

uteplatserna och 

besöker garaget ett par 

gånger per vecka (zon 

2).  

 

Gräsmattan beträder 

man bara ibland (zon 

3), utom vid fruktskörd 

då den snarare befinner 

sig i zon 1-2. 

 

Häcken besöks bara då 

man rensar ogräs, 

klipper buskar och 

plockar nypon (zon 4). 



Zonkarta  

vinter  
På vintern vistas man 

dagligen vid husets 

huvudentré (zon 1).  

 

Man besöker garaget, 

förrådet och varm-

komposten ett par gånger 

i veckan (zon 2).  

 

Övriga delen av tomten 

besöks mycket sällan på 

vintern (zon 4). 



Solkarta  
Kartan visar solens läge vid 

soluppgång och solnedgång 

för årets alla månader. Det är 

svårt att dra några praktiska 

slutsatser av denna solkarta 

vid exempelvis utplacering av 

växter eftersom hus och träd 

både på och utanför tomten 

påverkar tillgången på sol, så 

vi har dessutom gjort 

skuggobservationer under 

några dagar (se nästa sida). 



Sol &  

skugga 

Kartan visar vilka delar 

av tomten som befinner 

sig i sol, halvskugga och 

skugga under större 

delen av dagen i mitten 

av maj månad. 

 

Nya observationer 

gjordes i juli, men 

skillnaden blev inte så 

stor förutom att träden 

gav något mer skugga 

än i maj. 



Sektoranalys 
• Sol – Se föregående solkartor. 

 

• Vind – Kommer från olika riktningar. Ofta 
”sjöbris” från Mälaren, som kommer från 
väster på förmiddagen och från öster på 
eftermiddagen. 

 

• Jord – Tunt lager matjord på tomten. 
Under finns fyllnadsmassa med lera och 
stenar. För att utöka odlingarna måste ny 
jord måste tillföras/tillverkas. 

 

• Skyddade lägen – Tre uteplatser i olika 
väderstreck så att det alltid finns någon 
skön plats att sitta på. Uteplatsen i nordöst 
har regnskyddande tak. Tomten ganska 
vindskyddad av häckar och träd.  

 

• Ljud – Exempel på ljud är från grannar, 
motordrivna trädgårdsredskap, 
familjedaghem, krypkörande bilar, flygtrafik, 
hundar och fåglar. 

 

• Ljus – Starka gatlyktor och grannars 
utebelysning är störande på vintern. 

 

• Insynsskydd – Häck och staket runt hela 
tomten, dock väldigt glest på vintern och 
tidigt på våren. 

PASTE-analys 

Plants Animals Structures Tools Events 

Se nästa 
sida 

Myror, 
småfåglar, 
katter, 
sniglar, 
mygg, 
fjärilar, 
getingar, 
rådjur 

Bostadshus, 
garage 
(uppvärmt till ca 
5 grader på 
vintern), växthus 
(ca 8 kvm), 
cykelställ (med 
tak), trädäck 
(delvis med tak), 
stenläggning, 
staket, kompost-
behållare (2 
öppna,  1 varm), 
odlingslådor (5 
st), torkvinda 

Bil, cyklar, 
stegar, 
skottkärra, 
trädgårds-
redskap, 
motorsåg, 
handdriven 
gräsklippare, 
elektrisk 
grästrimmer, 
verktygs-
utrustning, 
råsaft-
centrifug, 
torkapparat 

Middagar på 
altanen, 
småfåglar 
använder 
fågelholken 
varje vår 



PASTE-analys 

forts. 

Dominant Abundant Frequent Occasional Rare

Plants

Fruktträd Äppleträd Päronträd

Plommonträd Persika

Körsbärsträd

Prydnadsträd Idegran Cypress

Ek

Gran

Björk

Prydnadsapel

Sockertoppsgran

Häggmispel

En

Prydnadsgran

Bärbuskar Hallon Krusbär

Svartvinbär

Björnbär

Vinhallon

Prydnadsbuskar Vresros Syren Rododendron Humle

Rosor Fläder Fjärilsbuske

Havtorn Rosentry

Hassel Berberis

Murgröna Cotoneaster

Azalea

Forsythia

Kornell

Ölandstok

Kryddväxter Persilja Mynta Timjan

Citronmeliss Salvia

Rosmarin

Blommor Scilla Påsklilja Vallmo Blåsippa

Maskros Tulpan Akleja Löjtnantshjärta

Pion Jättedaggkåpa

Gullviva

Kungsängslilja

Silverarv

Anemon

Kärleksört

Kantnepeta

Vitsippa

Pensée

Ringblomma

Pärlhyacint

Hasselört

Nunneört

Övrigt Våtarv Löktrav Sparris Bambu

Gräs Jordgubbar Rabarber

Knölklocka Brännässla

Tabellen visar förekomsten av 

växter på tomten.  

 

Det finns en stor mängd olika 

växtarter på tomten, varav de 

flesta är ätbara. 



Resurser 

Eftersom tomten ligger i en Stockholmsförort finns det många yttre resurser tillgängliga i närheten, som 

t.ex. matbutik, byggvaruhus etc. Omgivande natur ger fri tillgång till svamp, lingon, blåbär, kirskål mm. Det 

är gång- och cykelavstånd till Mälaren där det finns vatten och badplatser. Lars äger en skogstomt i Rö i 

närheten av Norrtälje, ca 5 mil bort, som ger fri tillgång till ved.  

 

Susanne och Lars har både tid och resurser att anlägga och underhålla huset och trädgården efter behov. 

Lars är pensionerad och Susanne jobbar deltid hemifrån. Susanne har läst mycket om odling och miljö och 

de har många års erfarenhet av odling. Lasse är händig och kan fixa det mesta.  

1. Apelsinvägen 14 

2. ICA, vårdcentral, postombud, 

förpackningsåtervinning 

3. Byggvaruhus, 

maskinuthyrning 

4. Återvinningsstation 

5. Trädgårdsvaruhus 

6. Hästgödsel 

7. Badplatser 

8. Stora mängder kirskål 

9. Svamp, blåbär, lingon 

10. Ved på egen skogstomt i Rö, 

5 mil bort 



Önskemål 
 

 A) Att vara mer självförsörjande på grönsaker.  
 

 B) Att kunna vinterförvara en del grönsaker och frukt. 
 

 C) Att odla fler sorters perenna grönsaker och ha mindre 

gräsmatta på tomten till förmån för odlingsyta.  
 

 D) Att kunna ta vara på regnvatten. 
 

 E) Att ha alternativa energikällor. 
 

 F) Att ta vara på grenar istället för att köra dem till 

sopstationen. 
 

 G) Att ta vara på urin och fekalier till gödsling. 

Vision 
 

Den långsiktiga visionen är att huset, tomten 

och omgivningen ska ge möjlighet att leva i 

ett självförsörjande kretslopp med naturen.  

 

Susanne och Lars vill kunna producera 

frukt, grönsaker, bär, nötter och kryddor för 

hemmabruk i så stor mängd att man är 

självförsörjande under sommaren. De sätter 

stort värde på att tomten är vacker och 

ombonad, inte bara praktisk och produktiv. 

De tycker om att ha många olika växter utan 

att det blir rörigt. Trevliga uteplatser i olika 

vädersträck är också viktigt. 

Designförslag 
 

På följande sidor presenteras det resulterande designförslaget som tagits fram utifrån visionen och 

önskemålen ovan. Eftersom tomten är så liten har det varit en utmaning att få in alla önskade komponenter. 
 

Designen förväntas ta ca 3-4 år att implementera fullt ut. Eftersom trädgården och huset redan har 

genomgått en process av kontinuerlig förändring och utveckling under så lång tid, 25-30 år, så har vi valt att 

göra ett förslag som inte sträcker sig över så lång tid. 
 

Vi har använt de flesta av permakulturens designprinciper i förslaget, vilket sammanfattas i en tabell längre 

fram. Eftersom hela designen baseras på husägarnas långvariga och projektets noggranna observationer så 

nämns inte designprincip 1) Observera i tabellen.  



A) Mer självförsörjande på grönsaker 
Anlägg ett trädgårdsland på den öppna delen av 

gräsmattan mellan körsbärsträdet och 

äppelträdet i nordvästra hörnet för odling av 

grönsaker som lämpar sig för vinterförvaring, 

t.ex. potatis och lök. Detta är den enda lediga 

delen av trädgården där det är sol större delen 

av dagen. Dela in landet i tre delar och 

rotationsodla de två grödorna samt någon form 

av gröngödsling, t.ex. klöver. 

B) Vinterförvaring av grönsaker och frukt 

Tomten är inte tillräckligt stor eller kuperad för att kunna bygga en jordkällare. Avsätt istället en del av 

förrådet i garaget till förvaring av framförallt potatis, lök och äpplen. Garaget och tillhörande förråd håller 

en temperatur på ca 5 grader under vintern, vilket lämpar sig för förvaring av grönsaker och frukt.  

C) Fler sorters perenna grönsaker 

och mindre gräsmatta 
För att åstadkomma dessa mål och för att utnyttja 

tomtmarken maximalt anlägger man mark-

täckning med perenna ätbara växter under alla 

fruktträd (t.ex. smultron, mynta, trädgårdssyra) 

samt dynamiska ackumulatorer (t.ex. vallört). Se 

bilden till höger och ovan. Eftersom existerande 

jordlager är tunt och gräsbetäckt görs mark-

täckningen med upphöjda bäddar. Om marken 

bereds för ett träd per år så är marken under alla 

träd uppodlade inom fyra år.  Hästgödsel till detta finns tillgängligt gratis i ett närliggande stall.  



D) Ta vara på regnvatten 

E) Alternativa energikällor 

Installera regnvattentunnor vid vart och ett av de befintliga fyra stuprören. Om varje tunna rymmer 

200 liter kan man samla in och lagra 800 liter regnvatten. 

Installera en solcellsanläggning på hustakets sydvästra 

sida för produktion av hushållsel och varmvatten. Takets 

lutning och läge är närmast idealt för att få ut så mycket 

som möjligt av solens strålar. 

 

Utöka också vedförrådet så att det går att elda mer i 

kakelugnen under vintern. Förläng plasttaket vid det 

befintliga kombinerade cykel- och vedförrådet och flytta 

cyklarna till den nya delen. Det blir då plats för flera 

kubikmeter mera ved i den ursprungliga delen. 

F) Ta vara på grenar 

Istället för att köra häckklipp och grenar från beskärning av 

fruktträd till sopstationen köper man in en flistugg. Placera den 

vid det utbyggda vedförrådet där den inte stör så mycket. Flisen 

används sedan för att täcka marken i häcken för att minska 

mängden ogräs och jobb. 

G) Ta vara på urin och fekalier till gödsling 

Istället för att spola bort urin och fekalier i det kommunala avloppet byter man ut en av husets två 

toaletter till en separett- eller mulltoalett. 



Design-

förslag   

 

A) Potatisland 

B) Grönsakslagring i förrådet 

C) Perenna ätbara växter 

under fruktträden 

D) Regntunnor vid stuprören 

E) Solceller på taket och 

utökat vedförråd 

F) Flistugg vid vedförrådet 

G) Alternativ toalett i huset 

(syns ej på kartan) 

Med den nya designen 

tillkommer följande system-

komponenter på baskartan: 
A 

C 

C 

C 

E 

F E 

D 

D 

D 

D 

B 



Nya zoner   
Med den nya designen ändras 

förmodligen zonerna för sommarhalvåret 

så att zon 2 utökas med de nya odlings-

områdena (potatislandet och 

marktäckningen) eftersom man kommer 

skörda växterna kontinuerligt. Detta ger 

ett bättre utnyttjande av den knappa 

tomtytan. 

Sektorer   
Sektorerna påverkas inte av designen, förutom att jorden förbättras i det nya trädgårdslandet och i 

marktäckningsområdena under träden.  



Önskemål Systemkompontent Designprinciper 

A) Mer 

självförsörjande på 

grönsaker 

Anlägg ett trädgårdsland med rotationsodling av potatis, lök 

och gröngödsling 

3. Skapa avkastning 

4. Designa från mönster till detalj (placeringen av trädgårdslandet tar 

hänsyn till platsens mönster) 

8. Värdesätt mångfald 

11. Arbete är ett behov som systemet inte tillfredställer (mindre gräs) 

B) Vinterförvaring 

av grönsaker och 

frukt 

Avsätt en del av förrådet i garaget till matförvaring 3. Skapa avkastning (förutsättning för att ta hand om avkastningen) 

C) Fler sorters 

perenna grönsaker 

och mindre 

gräsmatteyta 

Anlägg marktäckning under fruktträden med perenna 

ätbara växter 

2. Bygga resurser 

3. Skapa avkastning 

7. Varje komponent uppfyller flera funktioner som gagnar hela systemet 

8. Värdesätt mångfald 

11. Arbete är ett behov som systemet inte tillfredställer (mindre gräs) 

D) Ta vara på 

regnvatten 

Installera regnvattentunnor vid alla stuprör 5. Fördröjning av flöden 

6. Viktiga funktioner stöds av flera systemkomponenter (vatten från flera 

ställen) 

E) Alternativa 

energikällor 

Bygg solcellsanläggning på takets sydvästsida 

Utöka vedförrådet så att det går att elda mer under vintern 

5. Fördröjning av flöden 

6. Viktiga funktioner stöds av flera systemkomponenter (energi på flera 

sätt) 

F) Ta vara på 

grenar 

Skaffa en flistugg 

 

2. Bygga resurser 

8. Värdesätt mångfald 

9. Avfall är en resurs på fel plats 

10. Se att lösningen kan finnas i problemet (flisen kan användas till 

täckning av jorden i häcken så slipper man rensa så mycket ogräs) 

G) Ta vara på urin 

och fekalier 

Ersätt en av toaletterna i huset med en separettoalett eller 

mulltoa 

2. Bygga resurser 

5. Fördröjning av flöden 

7. Varje komponent uppfyller flera funktioner som gagnar hela systemet 

9. Avfall är en resurs på fel plats 

Användning av designprinciperna 



Funktioner som uppfylls av flera systemkomponenter 

• Uppvärmning – kommunal el, kakelugn och ved 

• El – kommunal el, solceller 

• Bevattning – kommunalt vatten och regnvattentunnor 

• Mat – närliggande ICA, odlingslådor, växthus, potatisland, fruktträd, bärbuskar, ätbar marktäckning 

• Vindskydd – häcken, staketet, plank mot grannen, garaget 

• Jordförbättring – komposter, produktion av gröngödsel, täckodling, närliggande stall 

• Biologisk mångfald – angränsande skog, stor mängd olika växtarter i trädgården, fågelholk,      

       fågelbad, stockar som avgränsare, insekter bland veden och i skrymslen under taket, täckodling 

 

Systemkomponenter som fyller flera funktioner 

• Marktäckande växter – te, mat, lockar pollinerare, gröngödsel 

• Fruktträd – vackra blommor, ätliga blad, frukt, insektsmat, fågelmat, skugga, hängmatta, ved, flis 

• Vresroshäck – insynsskydd, vindskydd, vackra blommor, nektar, nypon 

• Separett- eller mulltoa – toalett, gödsel 

• Hustaket – regnvatteninsamling, solceller, insektsbon 

• Flistugg – avfallshantering, marktäckningsproduktion 

Funktioner och systemkomponenter 



Resiliens 
 
Det är svårt att uppnå hög resiliens på en liten villatomt i ett förortsområde med de 

begränsade resurser som finns. Med denna design har vi i alla fall försökt adressera några 

viktiga områden. Till exempel, med solcellsanläggningen kan man få el i händelse av 

strömavbrott. Kakelugnen, som redan finns, och det utökade vedförrådet ger värme. Med en 

mulltoa blir man oberoende av det kommunala avloppet och får dessutom tillgång till gödsel. 

Genom att designen gör det möjligt att producera mer grönsaker blir man något mer 

självförsörjande på mat. Den utökade mängden växter ger också hälsosammare jord och 

attraherar fler pollinerare. 

 

Resiliensen är alltså inte är särskilt hög. Men ur ett bredare perspektiv är ju inte tanken inom 

permakultur att varje hushåll ska vara sin egen enhet, och tar oljan slut så tar den slut för 

alla. Så om man istället går samman och skapar något gemensamt inom bostadsområdet 

har man genast fler möjligheter. Om man till exempel samåker skulle man behöva färre bilar 

och fler garage kunde användas till förvaring, verkstäder etc. Den som vill odla kan odla 

extra på sin tomt, medan någon annan satsar på fruktträd, någon har höns osv. Om flera 

slår sig samman blir det också möjligt att borra en brunn eller hitta lokala sätt att hämta 

vatten ur Mälaren eller skapa skogsträdgårdar och ha djurhållning på allmänna ytor. Genom 

att börja i en liten trädgård hoppas vi inspirera andra så att idén får växa. 


