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Hembesök/konsultation + skiss

Den enklaste och billigaste varianten är att jag gör ett hembesök hos dig, som tar ca. 3 timmar. För att du skall få 
ut så mycket som möjligt av detta möte är det bra om du förbereder genom att ta en kopia på en ritning/karta över 
fastigheten. Ritningen bör vara i skala 1:100 eller 1:200. Om det finns ritningar över huset är det bra om dessa 
också finns framme. Har ni ingen tomtkarta kan den beställas från kommunen. Om det finns befintliga uteplat-
ser, gångar, större träd etc. som ni vill bevara förs de in på ritningskopian innan mötet. Denna kopia använder vi 
sedan som underlag för det fortsatta skissandet. 
 
Du kan också förbereda dig genom att samla ihop och öronmärka bilder från böcker och tidskrifter som du tycker 
om. Jag kommer även att mejla över en “checklista” med olika frågor, som kan vara bra att ha tänkt igenom innan 
mötet.

Vi inleder mötet med att gå runt i trädgården tillsammans. Vi går igenom vad som fungerar bra, vad ni vill bevara 
och vilka problem som finns, vilken budget ni har, etc. Sedan sätter vi oss inomhus och arbetar fram en skiss över 
trädgården och dess nya funktioner och former. Vi samtalar även om växtval i trädgården. Denna skissritning blir 
en bra hjälp när du sedan går vidare med ditt trädgårdsprojekt.

Att anlita trädgårdsarkitekt
Funderar du på att anlita trädgårdsarkitekt? Du bestämmer själv vilken omfattning arkitektens arbete skall ha, be-
roende på hur mycket hjälp du behöver. Här finner du en sammanställning av de tjänster som oftast efterfrågas.

Karaktärsplan/idéskiss med förslag på karaktärsväxter

Efter det inledande mötet fortsätter jag arbetet med trädgårdens utformning på kontoret. Ideerna som vi skis-
sade fram gemensamt prövas och förfinas. Ni får en ritning där former och funktioner i trädgården illustreras.  
och ni får även förslag på ”karaktärsväxter”, dvs. växter som vars varierande karaktär och odlingsegenskaper 
gör att de fungera bra i olika delar av trädgården. Ritningen ger en illustration och känsla för hur trädgården kan 
utformas, men utan detaljerat växtförslag. 

För en normalstor trädgård presenteras ritningen i skala 1:200 eller 1:100. Om du sedan upptäcker att du 
behöver mer hjälp kan du komplettera med växtförslag, beläggningsritning, samt ritningar över byggnader och 
konstruktioner.
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Att anlita trädgårdsarkitekt (forts.)

Karaktärsplan + anläggning av trädgården

Med karaktärsplanen som underlag lämnar jag ett pris på anläggningen av trädgården. Anläggningsarbetet 
utförs av “min” trädgårdsanläggare, och omfattar röjning, schaktarbeten, underarbete och läggning av sten-
satta ytor, sättning av kanter/murar, anläggning av gräsmatta, etc. Dock ingår ej växtmaterialet och plantering. 
Om du inte vill plantera själv kan du komplettera med en planteringsritning och med själva planteringsjobbet. I 
priset ingår att jag samordnar anläggningsarbetet och finns på plats under arbetets gång när så krävs.

Detaljerade trädgårdsritningar

Karaktärsplanen förfinas och görs mera detaljerad. Du får en måttsatt, detaljerad trädgårdsritning med spe-
cificerade material (format, kulör, fabrikat) samt även en planteringsritning med växtlista. Ritningarna presente-
ras i skala 1:200 och/eller 1:100. Dessa ritningar gör det möjligt att ta in rättvisande och jämförbara priser från 
flera anläggningsfirmor.
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Bygglovshandlingar

Om ditt hus och din trädgård ligger inom detaljplanelagt område kan det behövas bygglov för uppförandet av 
tex. plank, skärmtak, uterum, carport. Jag kontaktar kommunen och beställer de ritningsunderlag som behövs. 
Du får de korrekta arkitektritade handlingar som krävs för att du skall beviljas bygglov

Uppmätning av befintlig trädgård

Om det inte finns någon ritning eller karta över trädgården kan det behöva göras en uppmätning. Jag mäter 
upp din trädgård och upprättar ett ritningsunderlag som ligger som grund för det fortsatta skiss- och ritarbetet. 
Att ha ett bra underlag är viktigt för att den fortsatta processen skall bli så snabb och effektiv som möjligt. 


