
Flytande våtmarker ger renare vatten



Vattenväxtsystem
naturens förmåga att ge en långsiktig och hållbar hantering och 
rening av vatten utan kemikalier.

UG Flytande våtmark – Ökad vattenkvalitet
rot-

gardiner som växer ut till ca 1 meters längd och fungerar 
som husrum åt miljontals hungriga mikroorganismer. 
Dessa bildar en klibbig yta på rötterna i rotgardinen där 
partiklar och partikelburna ämnen (partiklar, fosfor,  
andra näringsämnen och metaller, mm) fastnar för 
att sedan hopklumpade falla ned till botten och bilda 
sediment. 

Biologisk mångfald

vilket snabbt ger en heltäckande vegetation som blir utrymme för 

är dessutom en viktig faktor i reningen genom att de skakar loss 

botten och ökar på så sätt kapaciteten på reningen. UG Flytande 
våtmark  är ett utmärkt val vid olika typer av kompensations-
åtgärder eller insatser där målet är en ökad biologisk mångfald. 

Konstruktion
UG Flytande våtmark  har en enkel men samtidigt robust 
konstruktion vilket gör den klimatsmart ur ett materialperspektiv. 
Materialen är hållbara och riskerar inte att släppa ifrån sig 

enkelt byggas ihop till större enheter eller olika former för att 

För människor och fåglar
UG Flytande våtmark  kan fås med specialutformade sittplatser 
för fåglar vilket minskar risken för häckning och betning på 
oönskade platser. Detta ger inte bara ett minskat skötselbehov 
utan också ökad trivsel.  UG Flytande våtmark  med fågeldäck ger 
en säker häcknings- och övernattningsplats för fåglar samtidigt 
som vattenreningsfunktionen är på plats. 

UG Flytande våtmark  är också mycket trevlig att se på vilket ger 
ett ökat estetiskt värde till vattennära områden.

Fördelar

–  Renar vatten från partiklar,   
 näringsämnen och metaller

– Ökar biologisk mångfald

– Estetiskt tilltalande

– Långsiktigt hållbar    
 vattenförbättring

– Minskade renhållnings-   
 kostnader

– Predatorskydd för fåglar /   
 nattsömn och häckning

– Klarar olika vattenstånd då   
 den  på  ytan

– Minimalt underhåll

– Hållbara material 

– Lång livslängd

– Robust konstruktion

– Flexibel design

Användningsområden

– Dagvattenrening

– Fördröjningsdammar

– Kompensationsåtgärder

– Fiskhabitat

– Fågelhabitat



Fakta om UG Flytande våtmark 
Vattenrening

sjunker till bottnen och binds. 
Dimensionering  – Stora mängder fåglar kräver stora mängder öar för att inte riskera 

varieras så att ”bryggzonen” t ex lutar svagt ut mot vattnet för att underlätta tilträdet 
för simmande fåglar såsom änder. Vi är behjälpliga i att dimensionera sittytor samt 
växtareal.  
Bioinnehåll – Tre olika typer beroende på syfte med ön. 
Material/uppbyggnad

sjösätta och förankra i botten. Rostfri förankringsvajer ingår i leveransen. 
Utförande
Garanti  – Flytgaranti 10 år.
Skötsel  – UG Flytande våtmark  kräver näst intill ingen skötsel alls då växterna är 
anpassade för aktuell miljö och skall lämnas att vissna ned under höst och vinter. 
Därmed  behövs ingen manuell nedklippning.

UG Vattenväxtmatta – Strandnära erosionsskydd

UG Vattenväxtmatta
Mattorna levereras ihoprullade och monteras enkelt på byggplatsen.

  

   

  

  

  

Förorening

Fosfor (Tot-P)

Kväve (Tot-N)

Ammonium NH4-N

COD

Reningsgrad

8 – 98,5 %

7,8 – 98 %

24,57 – 100 %

22,7 – 85,4 %

Medelvärde

48,75 %

58 %

72,8 %

57,8 %

Antal studier

53

63

38

13
Tabellen redovisar värden från en sammanställning gjord av Pavlineri et 
al. (2017)

Förorening

Partiklar

Koppar

Zink

Järn

Nickel

Mangan

Bly

Reningsgrad

41 %

50 %

48,9 %

28,6 %

37,5 %

6,7 %

40 %

Tabellen redovisar värden från sammanställningar gjorda av Van der 
Moortel, A.M.K. et al. (2010) och Borne, K. E. et al. (2013)
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Smartare grön stadsbyggnad

Vi erbjuder alla steg mot en grönare stad  

Våra landskapsarkitekter, projektörer, agronomer och duktiga anläggare gör skillnad och 
skapar hållbar värdetillväxt i fastighetsbeståndet. 
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