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Säkert och lättskött med rätt förberedelser

Vilken typ av fasad har byggnaden?
Fasadens material och uppbyggnad avgör vil-
ken typ av fasadvegetation som är lämplig och 

vilken typ av väggfästen, infästningar och vajersys-
tem som bör användas. Undersök vilken belastning  
som fasaden tål i form av externa infästningar och 
om man kan göra de håltagningar som krävs med 
avseende på fasadens fuktsäkerhet och hållfasthet. 
För klassiska fasadmaterial som exempelvis betong, 
lättbetong, tegel, putsade fasader och trä är det nor-
malt inga problem och Green Citys väggfästen är an-
passade för de infästningar som krävs 
för dessa fasadmaterial. I dag 
är det även mycket vanligt med 
olika typer av prefabricerade 
fasadskivor och olika typer av 
sandwichelement. Det är inte 
ovanligt att dessa fasadsystem 
ej är avsedda för några externa 
infästningar i någon större om-
fattning och hållfastheten kan 
vara mycket låg. För dessa fa-
sadmaterial måste man nogsamt 
stämma av med leverantören av 
fasadsystemet huruvida 
en komplettering 
med fasadvegetation 
är lämplig eller ej.

Artval och växtsätt
Vilken utbredning av 
fasadvegetationen efter-

strävas? Vilken höjd vill man nå? Vill 
man skapa ett solitärt, vertikalt uttryck för 
respektive planta eller vill man skapa en mer 
heltäckande fasadgrönska? Vilken växtzon befin-
ner sig byggnaden i och hur bedömer man mikrokli-
matet? Förutsättningarna varierar väsentligt på ex-
empelvis en sydfasad eller en nord- eller ostfasad på 
samma byggnad. Det är många frågeställningar att 
ta hänsyn till och tabellen till höger ger vissa grund-
läggande beskrivningar av några olika arters egen-
skaper. Green City levererar inte växtmaterialet men 
kan hjälpa till med rådgivning och du hittar även ut-
förlig artinformation hos respektive plantskola. Och 
till sist: De självklättrande arterna som t ex murgröna 
och klättervildvin ska inte användas i kombination 
med Green Citys system! Med sina sugfötter kom-
mer dessa arter att klättra direkt i fasadmaterialet istäl-
let för vajersystemet vilket innebär stora risker för bygg-
nadens ytskikt!  

Välj väggfäste och vajersystem
Förutsättningarna i punkt 1 och 2, det vill säga 
vilken typ av fasad byggnaden har och vilken 

fasadvegetation man önskar, avgör vilket av Green 
Citys system som lämpar sig bäst. Vid produktbe-
skrivningarna för respektive system finns utförlig in-
formation om deras egenskaper. Green City Climber 
85 lämpar sig bäst för inte alltför kraftigväxande 
klängväxter med sluthöjd under ca 8-10 meter. Green 
City Climber 100 lämpar sig bäst för lite kraftigare 
klängväxter med sluthöjd över ca 8-10 meter. Om du 

önskar en väldigt tät etablering av vegetatio-
nen och spridning även i sidled 
passar Green City Climber Net 
bäst. Green City hjälper dig så 
klart att välja rätt system utifrån 
förutsättningarna i ditt projekt.     

Var noga med växtbädden!
Alltför ofta ser man projekt 
där stor möda lagts på va-

jer- och spaljésystemet men där 
växtbäddens utformning är under-
målig. Utan en bra växtbädd får 
man ingen bra och lättskött fasad-

vegetation. Anlägg en gene-
rös växtbädd med hög-

kvalitativt substrat. 
Tänk på att klängväx-
ter gärna vill ha en 

växtbädd som är något 
djupare än exempelvis en 

perennplantering. Intill en fasad 
är det naturligtvis mycket torrt så tänk 

på att klängväxterna kan behöva stöd med 
bevattning under etableringsfasen. Ytan för 

växtbädden konkurrerar ofta med hårdgjorda ytor, 
uppställning för cyklar med mera och det är därför 
viktigt att växtbädden reserveras sitt utrymme tidigt i 
projekteringen! Om växtbädden gränsar till hårdgjor-
da ytor är det en stor fördel om den kan avgränsas 
tydligt med exempelvis en förhöjd sarg eller ett lågt 
räcke för att förhindra skador från exempelvis parke-
ring av cyklar. 

Etablering på terrasser och balkonger
Om det inte finns möjlighet att etablera fasad-
vegetationen i markplanet kan ett alternativ 

vara Green City Planter Facade: ett komplett system 
för säker etablering av vegetation i planteringskärl på 
exempelvis terrasser, loftgångar och balkonger.

Green City Climber
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Artnamn latin Artnamn

Möjlig sluthöjd ca meter Läge Vind-
känslig

Vinter-
grön

Låg <4

  

Medel 4-8 Hög >8 Sol Halvskugga Skugga

Actinidia kolomikta Kameleontbuske
 

Aristolochia macrophylla Pipranka

Aristolochia manshurien-
sis E

Koreansk 
pipranka E

Celastrus orbiculatus Japansk 
träddödare

Clematis alpina Alpklematis

Clematis 
Atragene-gruppen
(t.h. endast ett begränsat 
urval)

’Albina Plena’

’Ballet Skirt’

’Riga’ 

Clematis 
Sena storblommiga 
gruppen
(t.h. endast ett begränsat 
urval)

’Gipsy Queen’

’Huldine’

’Pink Fantasy’

Clematis 
Tidiga storblommiga 
gruppen (t.h. endast ett 
begränsat urval)

’Miss Bateman’

’Nelly Moser’

Clematis vitalba ’Paul Farges’

Clematis 
Viticella-gruppen
(t.h. endast ett begränsat 
urval)

’Carmencita’ E

’Madame Julia 
Correvon’

Fallopia baldschuanica 
’Aubertii’ Silverregn

Fallopia baldschuanica Bokharabinda

Humulus lupulus ’Aureus’ Guldhumle

Lonicera × heckrottii Blomsterkaprifol
 

Lonicera × tellmanniana Tellmannskaprifol

Lonicera caprifolium Kaprifol

Lonicera periclymenum Vildkaprifol

Lonicera henryi Vintertry
 

Lonicera henryi ’Copper 
Beauty’PBR

Vintertry ’Copper 
Beauty’PBR  

Parthenocissus vitacea Vildvin

Hedera helix Murgröna ! Skall inte användas! Klättrar direkt på fasaden och 
inte på vajersystemet!

Parthenocissus 
quinquefolia mfl

Klättervildvin, 
Engelmannsvin, 
Rådhusvin

! Skall inte användas! Klättrar direkt på fasaden och 
inte på vajersystemet!

Wisteria floribunda Japanskt blåregn ! Används med försiktighet! Kan med tiden bilda väldigt 
kraftig stam vilket kan skada vajersystem och fasad!


