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AQVIS Miljö AB marknadsför patenterad Miljöspont av 
miljövänlig återvunnen plast till infrastruktur inom: 



 
 

 

 
 

 
 

AQVIS Miljöspont används vid reparation av kaj och pir, 
som tätkärna/markspont, som översvämningsskydd, för att 
forma dammar och för att dämpa buller.  
 



AQVIS Miljö AB har kunder inom privat näringsliv och 
offentlig sektor. Några exempel på beställare är...    

Tekniska verken i Linköping AB 

http://www.trafikverket.se/
http://www.peab.se/
http://www.skanska.se/
http://www.afconsult.com/sv/
http://malmo.se/
http://www.christianberner.se/


Miljöspont som bullerdämpare: 
 

Beständigt material = minimal 
underhållskostnad. 
 

Klotter fäster inte i HD polyeten = 
minimal kostnad för klottersanering. 
 

Växter kan klättra direkt på sponten då 
den är helt okänslig för fukt. 



 
 

 

 
 

 
 

Sponten kan ta upp nivåskillnader och kurvor utan 
trappning. Kan monteras i böljande former. 
 

Återvunnet material som går att återvinna igen. 

 
Trafikverket, väg 288, Uppsala 



 

Unik patentsökt insatsdämpning med olika 
design för olika bullerfrekvenser, Hz. 
 
 
 
Eon Trafo med Helmholtz                    Trafikverket, Uppsala 



 
 

Mycket beständigt material. HD polyeten är samma material som i 
vattenledningar. Forskning visar att i markmiljö händer inget de 
första 200 åren. Materialet lämnar inget ifrån sig till mark eller 
vatten.  
 
Miljöspont som bullerskydd i Linköping 



 
 

Miljöspont gör skillnad som kvarsittande form, 
exempelvis vid markgjutning av laxtrappan i Norrköping. 
Miljövinst då betydligt mindre massor behövde transporteras i 
centrala staden. 

 
Dämme i fångdamm.         Kvarsittande form Laxtrappa. 

 



Miljöspont gör skillnad som kvarsittande form, 
vid kajreparation, som gränssnitt mellan hav och land. Vid Göta 
kanals mynning i Slätbaken och vid många andra kajer. Efter 
arbetet fungerar sponten som erosions- och korrosionsskydd. 

 
Göta Kanal Mem + 5 till .            Sveaskog Borghamn. 



Miljöspont gör skillnad som tätkärna/markspont, 
vid miljöarbeten för att skilja rent dagvatten från till exempel lakvatten, som här vid 
Tekniska Verken i Linköping. 
 

På samma sätt förebyggs översvämningar  inför kraftiga regn och vattenhöjningar, 
både i städer  och våtmarker. 
 
 
Trycks 5 till 8 m djupt.           Färdig vall  mot vattenhöjning. 



Miljöspont gör skillnad som tätkärna/markspont, 
vid miljöarbeten för att säkra våtmarker, där det sedan muddras 
upp mot sponten för att höja vattenspegeln och sänka bottnen 
för att öka volymen. 
 
 
Denna våtmark har nu vattenspegeln ca 1 m högre än närliggande sjö. 



AQVIS Miljöspont passar i konstruktioner där kraven på lång 
beständighet, formbarhet och enkel montering sammanfaller.  


