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Växter som växer i mattan:   olika starrarter, tågarter, Ältranunkel, Glest med Svärdslilja, 
fackelblomster, vasstarr, bunkestarr, mfl.   

Täckningsgrad av vegetationen på växtmattan vid montaget är ca 40-100 %. Vid montaget av 
de flytande öarna planteras ytterligare plantor och även sådd av arter som ”fattas”. 
Täckningsgrad efter en vegetationsperiod är 100 %.  

Rotgardinen som kommer att sträcka sig ned i vattnet under vegetationsmattan växer ut 
omedelbart och når ca 1 meters djup.  

2. Flytelement och bärarmatta, ankare eller 
förankringar i vajer. 

Flytkraften kan varieras efter behov. Normalt 
för en flytande vegetation där 
vegetationsmattan skall ligga nere i vattnet till 
ca 75 %  kräver ca 25 kg lyftkraft.   Vår lyftkraft 
utgörs av    12- 14st  2 Liters PET-flaskor, 
ocirkulerade, utan etiketter och med vikt  42 
gr/st.   Totalt inkl buntband av PP och ett 
geonät av PET fiber  ca 1,6 kg/m2. Flaskorna 
är mekaniskt bundna till geonätet med 
buntband av PP. Vegetationsmattan är även 
den förankrad i geonätet med buntband av 
PP. 

3. Vegetationsmattans rötter omsluter geonätet och flaskor och bildar en sammanhållande enhet 
redan efter ett par veckor. 

Kokosfibern bryts mycket långsamt ned och ersätts på sikte helt och hållet av växternas rotfilt. 
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4. Materialhärkomst och mängder: 

Kokosfibermatta: 2,5 kg/ m2,  kokosfiber från Indien  konfektioneras  i  Tyskland.  
PET flaskor: 0,6 kg/m2 Producerade och blåsta i Sverige, Mälardalen.  
Geonät: vikt ca 1 kg/m2,  produktion Italien.  
Vattenväxter: härkomst Sverige, producerade i Sverige, Vislanda. 

5. Utformning av anläggningen sjön Trehörningen. 

Vi kan göra vilka mått som önskas för ändamålet.   Tex. 4 rader á 2 x 22,5 meter eller 
sammanhängande yta på 8 x 22,5 

Förankringen i detta fallet utgörs av rostfria vajrar diameter 4 mm som fäst i befintliga bryggor. 
Vajrarna går på undersidan av den flytande ön och förankras till denna temporärt med 
buntband av PP och sedan genom att bli invuxet i rotsystemet från växterna. Syftet med 
förankringen är att våtmarken inte skall flyttas ur position. Ön kan följa med vattenstånds-
förändringar med ca +- 80 cm i detta fallet. 

6. Vår produktionskapacitet 

 Vi producerar ca 1 500–2 000 m2 vattenväxtmatta i egna grunda dammar i Vislanda, Alvesta  
 kommun. Dessa används till erosionsskydd i stränder, flytande öar/våtmark, samt   
 prydnadsdammar. 

 Just nu finns ca 600 m2 i lager för leverans våren 2017 samt ytterligare ca 1000 m2 för leverans i 
 senare delen 2017. Frö och pluggplantor i egen produktion/lager. 

7. Övrigt 

Varumärket BIOHAVEN  innehas av Urbangreen AB ( tidigare Grön & Blå tech AB)   från och med 
2014. 

UG Biohaven flytöar har en 2-3 gånger större bioaktiv ytarea än andra leverantörer.  
UG Biohaven flytöar har en färdig vegetation redan från början.  
UG Biohaven flytöar innehåller inget POLYURETANSKUM som flytmedel! Endast luft i PET 
behållare! 
UG Biohaven flytöar  är slutkonfektionerade i Sverige kundspecifikt och är klimatsmarta med 
tanke på den ringa mängden materiel per m2. Ca 4, 5 kg/m2 ö. Detta är endast 10 % av 
konkurrerande modeller!! 

Vid transport av vår råvara från Indien kan ca 12 000 m2 fraktas i en 40 fots container.  Vid frakt 
från USA får ca konkurrerande leverantörer in endast 312 m2 per 40 fots container!!  Vi är ca 38 
gånger effektivare i frakten eller omvänt är 312 m2 endast volymeffektivitet   2,6 %  

UG Biohaven flytöar - konstruktionen har utvecklats och testats i 7 år i Vislanda , Alvesta 
kommun i temperaturer ned till – 24 grader och i is på 60 cm tjocklek. Både material, växter 
dess rötter fungera 100 % utan skador. 

De kan återanvändas på annan plats om så önskas eller återvinnas som energi/kompost. 



Referenser: 

Bevattningsdamm Urbangreen AB ca 6 m2, 2013 
Flytande ö för fåglar och amfibier samt partikelfällning. 

Dagvattenutjämningsdamm Max 4 anläggningen i Lund ca 25 m2, 2014.  
Beställare : PEAB  
Flytande ö för partikelsedimentation samt fågelö. 

Dagvattenutjämningsdamm Solbjer, Lunds stad 5 st öar á 4 m2, 2016  
Beställare: Lunds stad via Trädgårdskonsult AB. 


