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Planteringskärl för alla smaker
– tradition, trend och miljö kan styra valet

Betong

Plast

Glasfiber

Plåt/stål

StengodsTerrakotta

Trä

Beprövat material, lång livslängd och 
stor frihet i formgivningen. Rostar inte, 
dock kan obehandlat gjutjärn genomgå 
en kortvarig oxideringsprocess som ger 
en rostliknande yta. Andra gjutjärnspro-
dukter att jämföra med är brunnslock i 
gator och gamla kanoner. Tunga, stabila. 
Relativt hög investeringskostnad men 
prisvärt med tanke på livslängden.

Gjutjärn

Gjutjärnskrukor i diameter 1730, i Upplands Väsby. 
Vikt 400 kg.                                                FOTO: JOM

Att välja planteringskärl i offentlig miljö är nog inte alltid så lätt. Förutom att marknaden 
erbjuder en mängd olika material med olika egenskaper, finns ett otal estetiska uttryck. 

Tradition, trender, design styr valet men också miljökänsla och hållbarhetstänk.

Florence Oppenheim

TERRAKOTTA ÄR ETT urgammalt 
naturmaterial som har använts 
i krukor i tusentals år. Stengods 
likaså, och det som skiljer kruk-
materialen åt, är brännings- 
temperaturen. 

– Våra planteringskärl och 
urnor i stengods är brända 
vid 1 200 grader. Terrakottan 
bränns vid lägre temperaturer,  
1 000–1 080 grader, vilket gör 
att den inte blir riktigt lika 
hård. Och ju hårdare gods desto 
mindre vatten suger det upp, 
vilket påverkar frosttåligheten. 
Ytterligare påverkan har lerans 
ursprung och tillverknings- 
processen, säger Dan Andersson 
på Cadabra Design som impor-
terar och säljer handgjorda kärl i 
stengods och terrakotta.

Med detta som bakgrund, 
vänder sig Dan Andersson mot 
en missuppfattning att terra- 
kotta generellt skulle frysa sön-
der på vintern. Olika typer av 
lera och tillverkningsmetoder 
ger olika hårdhet. Och hur le-

ran ser ut beror på var den tas 
och hur den hanteras. 

– I byn Impruneta utanför 
Florens i Italien finns en speci-
ell lera med mycket högt järn-
innehåll som ger en hård, tung 
och frosttålig terrakotta. Den 
bränns inte i högre temperaturer 
men järnet/leran sintrar (smälter 
ihop) fortare, vilket gör denna 
speciella terrakotta extra frost- 
tålig, berättar Dan Andersson.

Sedan hänger det förstås på 
hur mycket vatten jorden i plan-
teringen innehåller, hur dräne-
ringen ser ut och så vidare.

– Detta vet proffsen men 
inte alltid privatpersoner som 
ibland kan slarva med dräne-
ringen. Och blir vatten stående 
i en kruka i hård frost, sprängs 
de flesta material sönder.

Terrakotta och stengods har 
kommit tillbaka i offentlig miljö i 
Sverige under senare år. Cadabra 
levererade ett 100-tal stora terra- 
kottakrukor till Falkenbergs 
Strandbad 2017 och deras krukor 

finns till exempel också på Milles- 
gården, i Palmhuset i Göteborg 
och på Tjolöholms slott. Och 
företaget har numera också en 
internationell kundkrets.

Men passar terrakotta verk-
ligen överallt?

– Terrakottan med sin ut-
präglade färg ger kanske inte en 
typiskt genuin nordisk känsla. 
Och den tål inte lika tuffa tag 

som det ibland kan bli i en ut-
satt offentlig miljö. Därför har 
vi tagit fram en robust variant 
i reduktionsbränt stengods för 
svenska förhållanden, i nyan-
sen antracit, som matchar falu  
rödfärg. Den varianten har vi 
bland annat sålt till Engelsbergs 
bruk i Bergslagen och till 
Avesta kommun, berättar Dan 
Andersson.

Stengodskrukan Wide Fired Eath i en rondell i Avesta.     FOTO: CADABRA DESIGN                            

Dan Andersson på Cadabra Design under en 
besök i Toscana.                 FOTO: CADABRA DESIGN                            

Reduktionsbrända stengodskärl i färg Fired Earth i tre 
olika modeller vid Dalby kyrka.          FOTO: CADABRA DESIGN                            

Fler 
material 
att välja 
bland 
på nästa 
sida!

Används som ensamt material i kärl 
eller delvis, då ofta som armering i 
kombination med plast. Starkt och lätt 
material, frosttåligt. Produkter tillver-
kade i glasfiberarmerad plast kräver 
normalt inget underhåll. 

Vestre Reale: Formgjuten och sandblästrad glasfiber 
(Glascrete) som är starkare än vanlig betong men bara 
utgör en femtedel av vikten. Produkterna är frostsäkra 
och kan antigrafittibehandlas och levereras med dräne-
ringshål. Reale finns i fyra varianter.                                               

FOTO: VESTRE                        

Hinken från Nola i glas- 
fiberarmerad plast.         
                     FOTO: NOLA                        

Betong är tungt men 
därmed blir kärlen 
svåra att flytta och mer 
beständiga i utemiljön. 
Tål frost.        

Krukor och planteringskärl i plast 
kan beroende på kvalitet lätt smula 
sönder och spricka. Plast behöver inte 
vattnas lika mycket, men då kommer 
det inte heller in något syre genom 
krukans väggar. 
   Det finns tåligare material av högre 
kvalitet från olika tillverkare, till exempel 
Lindesbergskrukan i EPP (Expanderad 
PolyPropen) som är isolerande, har 
låg vikt samt är slitstarkt och klarar 
frostgrader.

Aluminium
Aluminium är ett mate-
rial med låg vikt, det är 
skörare än stål men lätt 
att forma och samman-
foga. Det är mycket kor-
rosionsbeständigt, tätt 
och återvinningsbart, 
om och om igen. 
   En nackdel kan vara 
att aluminium kan 
reagera med andra 
metaller samt att det 
ställer höga krav på 
producenten när det 
gäller val av legering. 

Näver – ett kärl i sandgjuten, 
återvunnen rå aluminium (natur) 
ur Byarums Näverkollektion. Kan 
även fås ytbehandlad.        
                         FOTO: BYARUMS BRUK                          

Folke Grande i sandgjuten, 
aluminium. Finns i sex storle-
kar och kan fås obehandlad 
eller målad.              FOTO: NOLA                        

Lindesbergskrukan Classic i 
EPP från Bewi.        FOTO: BEWI                     

Lådor och kärl av trä är bra för plan-
torna men jord rätt i obehandlat trä 
kan förkorta hållbarheten. Dock finns 
extra tåliga träslag, som till exempel 
lärk, som obehandlat över tid får en 
mer silvergrå ton. 

Vanliga tunna 
urnor i stål kan 
göra att växterna 
väldigt lätt torkar 
ut, därför är det bra 
med bevattnings-
tankar. Blommorna 
torkar lättare ut i en 
svart urna än i en 
ljusgrå. För att hålla 
både värme och 
kyla borta, kan man 
isolera med frigolit.  
   En fördel med 

stål är att man kan ha den 
som den är, man kan galv-
anisera den, låta den vara 
cortenstål eller måla i valfri 
färg.  Den passar in i alla 
miljöer.

   Cortenstål är ett väder-
beständigt stål som kräver 
minimalt med underhåll 
och som har blivit alltmer 
populärt i utemiljön under 
senare år. Viktigt att tänka 
på är  att cortenstålet inte 
lämpar sig att ställa på alla 
typer av material, till exem-
pel trä och betong, som 
lätt kan missfärgas.

Karosta är ett helt nytt plante-
ringskärl i cortenstål – ett speci-
ellt stål som gradvis får en mörkt 
roströd finish som ger ett mycket 
tåligt ytskikt.             FOTO: GREEN CITY                   

Gartensilber är en 
ny stålkruka med 
integrerad isolering 
som håller både 
kyla och värme 
ute, beroende på 
säsong. 
 FOTO: MÖLLTORPS UTEMILJÖ                  

Planteringskärl och fågel-
bad IVÅG från S:t Eriks.               
                       FOTO: S:T ERIKS                      

Förutom material och estetik, tänk på 
avrinning, var kärlet ska placeras, klimat, 
vilka växter som ska planteras, planerad 
skötselnivå och livslängd (högre pris 
behöver inte betyda dyrare i längden). 
   Lena Kråklind på Mölltorps Utemiljö 
berättar om ett test som de har gjort med 

plastkrukor som visar att val av kärl kan vara 
en hel vetenskap.
   – Vi har gjort tester med plantor i röda 
och svarta plastkrukor bredvid varandra i 
växthuset. Temperaturen precis innanför 
krukkanten var tio grader varmare i den 
svarta krukan än i den röda. Färgen på 
urnan är alltså av stor vikt. Detta oavsett 
material, säger hon.

Tänk på...

Hexagon i lärk från Tress.  
                                         FOTO: TRESS                       
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