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När man ska anlägga eller göra om en trädgård, eller förvandla en trist 
tomtyta till ett inbjudande, snyggt och ombonat 

komplement till huset – hur gör man? Vad ska man tänka på 
innan man sätter igång, och finns det klassiska fällor att undvika? 

Två trädgårdsdesigners ger här sina bästa råd.
Text: ANNA HEDRÉN, IZABELA KNOCHENHAUER, ANNA G TUFVESSON Foto och illustrationer: ANNA HEDRÉN, IZABELA KNOCHENHAUER

TÄNK SOM EN ARKITEKT 
– när du anlägger trädgård från grunden

IZABELA KNOCHENHAUER, 
trädgårdsdesigner med  
arkitektexamen och konst-
närsutbildning. Driver egna 
företaget Izahusoträdgård.

ANNA HEDRÉN, utbildad 
landskapsingenjör på SLU 
Alnarp. Driver egna  
företaget Trädgårdsform 
Malmö och bloggen Anna 
Vattenkannas Trädgård. 

Tänk som en arkitekt
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Anna Hedrén:
 ”Tänk igenom behoven!”  Att tänka 
igenom vad man har behov av och vill få ut 
av sin trädgård, redan innan man påbörjar 
anläggandet, eliminerar  kostbara felsats-
ningar, både ekonomiska och tidsmässiga.
 

Köksträdgården består av 
fyra odlingslådor för grönsaker, 
och mot tegelmuren växer upp-
stammade hallon, krusbär och 
vinbär med jordgubbar och 
smultron som underplantering. 
Det lilla äppelträdet har redan 
börjat ge frukt och fungerar  
som ett skuggtak åt barnens 
loungemöbler.

En stor sandlåda stod på 
önskelistan och är placerad i 
mitten av trädgården så att den 
har närkontakt med matplatsen. 
När sandlådan har gjort sitt om 
några år är planen att utöka an-
tingen perennrabatten eller 
gräsmattan. 

Markbeläggningen består 
av grå oregelbunden kalksten 
och grå betongplattor – båda 
material som var vanliga på 
1950-talet då huset byggdes. 
Den exklusivare naturstenen ger 
mer golvkänsla vid matplatsen 
och perennrabatten ramas in på 
ett vackert sätt. I köksträdgår-
den, runt sandlådan och i mor-
gonhörnan passar det bättre 
med de mer lågmälda betong-
plattorna.

Perennrabatten, trädgår-
dens smycke, är placerad så att 
man kan njuta av den både inifrån 
huset och från trädgårdens olika 
sittplatser. Växterna är enkla och 
relativt anspråkslösa och blom-
mar från tidig vår till sen höst, här 
fnns bland annat pastellakleja, 
luktpion, daglilja, rudbeckia och 
kärleksört.

Den rymliga matplatsen är 
under tak, och mot planket ska 
det planerade uteköket installe-
ras inom kort. På spaljén klänger 
en vinranka som ska ledas in un-
der taket och ge mer ombonad 
grönska inne i matrummet.

Missa inte  Annas  10 smarta  tips!

➙

[Barnfamiljens trädgård]
UPPDRAG 1:

Tänk som en arkitekt
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VÄNTA MED ATT anlägga gångar inne i 
trädgården. Först efter en säsong vet 
man hur man rör sig i trädgården och kan 
se var det blir slitage och var man behö-
ver hårdgöra marken. Ofta räcker det 
med att man förstärker gångstråket 
med trampstenar som läggs på ett steg-
längds avstånd från varandra.

IMPULSKÖP INTE fleråriga växter på vå-
ren utan någon egentlig planteringsplan. 
Då är det lätt att rabatterna bara kom-
mer att innehålla vår- och försommar-
blommande växter och att sensommar- 
och höstblomningen glöms bort. 

SE UPP FÖR dansbanefällan – ett stort, 
rektangulärt trädäck som aldrig kommer 
att kännas ombonat och mysigt. Dela in 
ytan i rum med skiljeväggar av växter 
och/eller ha trätrall på en del, till exem-
pel vid matplatsen, och marksten under 
soffgruppen.

FÖRE. 50-talsvillan hade en sliten, 
mörk och förvuxen entrésida som var 
i stort behov av renovering. 

FÄLLOR ATT UNDVIKA

[Ny entré med smarta lösningar]

EFTER.

1. Vilket slags jordmån har du? Viktigt att 
veta så att du köper och planterar växter  
som kommer att trivas hos dig. Är du osäker 
är det bra att få gjort en jordanalys.

2. Vilka funktioner måste tillgodoses – behö-
ver du plats för cykel- och biluppställning, 
sopkärl, torkvinda, kompost, vedförvaring, 
redskapsskjul, snöupplag?

3. Vilken/vilka typer av tomtinhägnad har du 
tänkt dig – klippt/friväxande häck, staket, 
plank, mur? Om hägnet kommer att delas 
med grannen/grannarna är det viktigt att ni 
är överens om materialval, höjd (gäller häck) 
och placering eftersom ni ska dela på kostnad 
och skötsel.

4. Behöver du ta upp en höjdskillnad någon-
stans med en stödmur, slänt eller liknande? 

5. Var har du behov av hårdgjorda ytor som 
entréyta, gångar, biluppställningsplats,  
sittplatser? 

6. Har du behov av insynsskydd? Kolla upp 
hur insynen är från gata/grannarnas tomt och 
fönster. Gäller det insynen till en sittplats  
– sitt ner när du kontrollerar och bestämmer 
höjden på skyddet.

7. Har du behov av vindskydd? Vilken är den 
förhärskande vindriktningen? Testa med flytt-
bara skärmar/vindskydd innan du bygger den 
permanenta lösningen.

8. Hur vandrar solen över tomten? Var är det 
soligt på morgonen, mitt på dagen respektive 
kvällen? Bra att veta vid anläggandet av sitt-
platser, grönsaksland och för växtval 
i rabatter.

9. Hur ska du använda dina sittplatser,  
vad vill du göra där? Behöver du plats för en 
mindre eller större matgrupp, grill/utekök, 
soffgrupp, solstolar, skuggig sittplats för  
heta sommardagar, takförsedd sittplats för 
regniga dagar, vill du ha en morgonhörna? 

10. Finns det barn i familjen eller har du  
ofta barn på besök? Planera in sandlåda, 
gungställning, lekstuga, buskar att busa 
i, klätterträd, plats för studsmatta och 
hemliga hörn. 

Med fyra odlingslådor 
kommer man långt och 
får plats att odla en hel 
del ätbart.

➺ När man har en mycket begrän-
sad yta som här, 60 kvm, måste 
man utnyttja varje kvadratcentime-
ter maximalt. Den unga barnfamiljen 
hade önskemål om många funktio-
ner och jag tycker att deras träd-
gård är ett bra exempel på att man 
kan få plats med allt – bara man tän-
ker till och planerar ordentligt. Käns-
lan vi eftersträvade var kolonistuge-
trädgård med blinkning åt 
1950-talet, årtiondet då kedjehuset 
är byggt, och trädgården skulle upp-
levas lummig, ombonad och lite 
 lagom rufsig.

Renoveringen påbörjades 2010 
och man har kommit en bra bit på 
väg. Det som återstår är installatio-
nen av uteköket, ribbtaket på 
 pergolagången och att klängväxter-
na ska växa till sig och klä in stolpar, 
pergola och spaljéer. Trots den mini-
mala ytan fick alla önskemål och 
drömmar plats utan att det känns 
trångt, och det har blivit ”hela famil-
jens trädgård” som det var tänkt.    

Dela upp tomtytan i små rum som 
vart och ett fyller en funktion. På så 
sätt blir det lätt att vilja hänga i var-
enda litet hörn av sin trädgård.

Austinros ’Noble Anthony’ blir bara 

70 – 90 cm hög och passar bra till-

sammans med medelhöga perenner.

TA HÄNSYN TILL  
FÖRUTSÄTTNINGEN

ENTRÉ MED FLERA 
FUNKTIONER

ANNNA HEDRÉN TIPSAR:

ANNA HEDRÉN TIPSAR:

ANNAS  
HEDRÉNS 
10 SAKER  
ATT TÄNKA PÅ  
INNAN MAN 
BÖRJAR

UPPDRAG 2:

➺ Entrésidan har blivit funktionell 
och inbjudande och nu behöver man 
inte gå via garageuppfarten för att 
komma till ytterdörren. Man har plats 
för två bilar utanför garaget, och 
 båten har fått en egen uppställ-
ningsplats som kan användas som 
gästparkering under sommarhalv-
året. Soptunneproblemet har fått en 
smart lösning, och längst in vid plan-
ket finns en solig och vindskyddad 
sittplats för morgonkaffet. I rabatter-
na växer åretomvackra och tåliga 
växter och den stora asken har 
 ersatts med ett klotkörsbär.  

Sopkärlen står vid 
tomtgränsen där 
de döljs av ett 
spjälstaket, sam-
tidigt som de är 
lätta att komma 
åt att tömma.

Planteringsytorna 
innehåller tåliga 
marktäckande buskar 
och perenner, flera 
vintergröna. Gräs och 
bambu ger variation 
i höjd.

Glansmiskantus 
sticker upp ur mattan 
av marktäckare.

Det bra att ha en måttsatt 
och skalenlig ritning som 
anläggningsfirman  kan 
 jobba efter. Den under -
lättar också när man  
ska beräkna material-
åtgång.

Tänk som en arkitekt
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Izabela Knochenhauer: 
”Hitta den gemensamma nämnaren till  
områdets karaktär.” Det allra första man måste 
tänka på är att ta hänsyn till väderstreck, växtzon 
och jordmån. Det är en självklarhet och en förutsätt-
ning för att lyckas med resten av anläggandet.  
Gör sedan en långsiktig plan och realisera den  
i etapper. Ha inte för bråttom.

1. Bekanta dig med platsen under dygnets 
olika tider och under olika årstider.

2. Se dig om, och hitta den gemensamma 
nämnaren till karaktären i ditt område, det 
skapar ett sammanhang större än det egna 
trädgårdsprojektet. Ta reda på vilka växter 
som trivs hos dina grannar.

3. Ta flera foton på platsen, skriv ut dem, 
klipp ut former av buskar och träd ur tidskrif-
ter och lägg in dem i de fotograferade miljö-
erna. Klipp ut de träd eller buskar ur fotot 
som du planerar att ta bort. Gör en skalenlig 
skiss och rita in alla dina idéer, gärna i flera 
varianter som du kan jämföra. Fundera över 
hur de förändringar du planerar påverkar hel-
heten.

4. Håll tillbaka din förändringsiver. Ta inte 
ner några träd eller buskar förrän du verkli-
gen vet att du inte kommer att ångra dig.

5. Pynta lagom. När du anlägger en träd-
gård skapar du ett stycke natur, och dekora-
tiva detaljer kan bli alltför dekorativa. Natu-
ren är i sig ofta tillräckligt variationsrik.

6. Passa på, om du har möjlighet, att plan-
tera ett träd. Det kommer förhoppningsvis 
 leva mycket längre än vad du själv gör; att 
plantera ett träd är stort.

7. Om din trädgård är stor, tänk landskaps-
mässigt: spara nivåskillnader, värna den böl-
jande terrängen, skapa scenerier med former 
framför och bakom, skapa utsikt, siktlinjer. 
Tänk på att själen finner vila i horisonten.
Är din trädgård liten, tänk istället rumsligt 
och inred olika gröna rum. Lägg omsorg  
på detaljerna eftersom du kommer att se din 
trädgård på nära håll.

8. Försök att klargöra för dig själv vad du 
vill ha trädgården till, och vilken karaktär den 
ska få: modern, minimalistisk, gammaldags, 
romantisk eller ”nordiskt naturlig”? Var ska 
barnen leka, var ska man äta, grilla och odla? 
Hur mycket plats kräver p-plats, cykelställ, 
kompost och annat?

9. En detalj eller en idé från en trädgård du 
har sett kan ha väckt din trädgårdspassion, 
men den kan vara helt fel i din egen trädgård. 
”Kill your darlings.”

10. Var försiktig med alltför vågade färg-
kombinationer, till exempel rödbladiga växter 
som kan bli som ett ”hål” i kompositionen.

IZABELA  
KNOCHENHAUER 
10 SAKER  
ATT TÄNKA PÅ  
INNAN MAN  
BÖRJAR

[Sluttande naturtomt]
IZABELAS UPPDRAG:

Omsorg om detaljerna 
Innanför de mindre trädgårdsrum-
men finns det flera bearbetade 
 detaljer, som gångar och stenlägg-
ningar i olika mönster. De platser 
man njuter av på nära håll är värda 
extra omsorg.

Färgval rabatter
Till de naturliga planteringarna 
passar växter med återhållen 
färgskala. Vitt kan vara fantas-
tisk för att lysa upp mörkare/
skuggigare partier. Enkelt och 
rart mot allt det gröna. Här är 
det tovsippa som blommar.

BRANT TOMT MED 
NATURPARTIER
➺ Exemplet på bilderna är ett litet pro-
jekt i Bromma. En tidigare asfalterad yta 
som användes till parkering skulle göras 
om till en trädgård. I det här projektet ar-
betade jag med olika rumsligheter, med 
alternativa kommunikationsvägar, med 
upphöjda perennrabatter, med naturpar-
tier och en medelhavsinspirerad terrass. 
Allt detta på en pressad liten yta och i 
en svår brant. Jag tillförde helt nya funk-
tioner, effektiviserade ytanvändningen 
och gjorde om det hela till en trädgård, 
trots att parkeringen är kvar och en bod 
har tillkommit. Den på 1970-talet gjutna 
betongtrappan fick en annan finish och 
idag smälter den in i den ursprungliga 
sekelskifteskaraktären.

Det bildas en fin helhet även om 
 karaktären inom varje rum skiftar.

IZABELA KNOCHENHAUER TIPSAR: Anpassa stenval så att 
det stämmer överens med vad 
naturen erbjuder. Berget självt 
och den vid förra sekelskiftet 
använda röda kalkstenen fick 
styra materialvalet här.

Pynta lagom mycket, 
för många krukor och 
prydnader stör hel-
hetsintrycket.

Tänk som en arkitekt
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ETT RÄCKE RUNT altanen blir som en gräns 
mot trädgården. Utsikten är borta så fort 
man sätter sig.

FÖLJ INTE SLAVISKT former som huset och 
tomtgränser skapar, med häckar och allt-
för smala planteringar. Ta trädgårdens ytor 
i besittning.

SPRÄNG INTE BORT berg och såga inte ner 
träd för att underlätta gräsklippningen 
 eller undvika barr och löv. Berg går inte att 
återskapa och träd tar många, många år 
att växa upp.

ÖVERDIMENSIONERA inte ytor som p-plat-

ser och avställningsytor så att det blir  
för lite plats för det gröna och vackra.  
(Låt inte bilen vara tomtens diva …)

PLACERAR MAN poolen centralt framför 
sitt stora fönster i vardagsrummet, med 
Medelhavets blå färg som vision, får man  
poolens lock att titta på i många månader 
per år.

GÖR FÖRARBETET tillräckligt bra från 
 början. Det sparar tid framöver.

TESTA KULÖRER och materialprover på 
plats (makadam, gårdsgrus, sten och lik-
nande), inte bara hos återförsäljaren.

FÄLLOR ATT UNDVIKA

Här fortsätter sam-
ma typ av plantering 
som hos grannen. 
Det blir en fin över-
gång och anknytning 
till landskapet.

Terrängens häftiga fall är  
förstärkt med befintligt  

oxbär uppblandat med 
andra buskar. Det blev en 

grön kaskad som följer 
klippan.

Plantering från befintligt 
Befintliga träd och buskar längs 
med den långa trappan sparades 
och det som tillkom anpassades till 
växtligheten och karaktären runt-
om. Dessutom fick grannens växt-
lighet styra valen. Hela plantering-
en har på så sätt blivit visuellt 
större och mer homogen.

Tänk som en arkitekt

Testa kulörer på grus, sten och liknande, på plats.
Och tänk på hur poolen placeras i förhållande till 
huset, ett poolöverdrag är inte bästa utsikten.


